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RESUMO 

A crescente visibilidade LGBTQ em conjunto com ferramentas online têm acelerado 

processos de autoidentificação e a saída do armário de muitos jovens. Esse cenário pode 

resultar em sua expulsão pelas famílias de origem e na necessidade de moradia antes de sua 

emancipação financeira. Esta pesquisa analisa a solução de moradia pela sociedade civil que 

conquistou muito nos últimos quatro anos. A Casa 1 - república de acolhimento LGBT, Centro 

Cultural e Clínica Social – localiza-se na Bela Vista, bairro popularmente conhecido como 

Bixiga. Uma resposta de proporções inéditas à demanda de moradia no Brasil, a ONG traz 

propostas específicas em termos de programa, organização espacial e atuação no território. 

Ademais, apresenta um formato mais flexível do que os presentes nos equipamentos da 

política pública, com conquistas e impasses. O objetivo é contribuir para os estudos de gênero 

e habitação e cooperar para suprir uma lacuna observada nos estudos sobre moradia para 

LGBTQs ao trazer a temática para a ótica da arquitetura e do urbanismo. Utilizou-se de 

métodos etnográficos, análise espacial, entrevistas e questionários. Ao identificar as 

estratégias espaciais e territoriais da instituição, observa-se o impacto positivo não só para os 

jovens acolhidos, mas para a vizinhança. Nesse sentido, a Casa 1 é socialmente progressiva 

e colabora para a normalização das vivências LGBTQ no território, sentimento de segurança 

e para a ancoragem de pessoas LGBTQ na região. 

Palavras-chave: Moradia; Jovens LGBTQ sem teto; Casa; Territorialidade; Resistências; 

Organizações da Sociedade Civil. 

  



 
  

ABSTRACT 

Enviadescer: Casa 1 and the LGBTQ anchoring at Bixiga, São Paulo 

The increasing LGBTQ visibility combined with online tools have been accelerating processes 

of individual self-identification and the coming out for many youths. This scenario often results 

in the exclusion by their families and the need for housing before their financial emancipation. 

This research analyses the housing solution by civil society that has achieved a lot in the last 

four years. Casa 1 - LGBT Reception Centre, Cultural Centre and Social Clinic - is located in 

Bela Vista, an inner-city neighbourhood popularly known as Bixiga. The NGO is a response of 

unprecedented proportions to the demand for housing in Brazil and brings in specific proposals 

of programme, spatial organisation and territorial intervention. Thus, Moreover, it presents a 

more flexible format than those present in the public policy facilities, with achievements and 

impasses. The aim is to contribute to gender and housing studies and help fill a gap observed 

in studies on housing for LGBTQ by bringing the topic to architecture and urbanism lens. I used 

ethnographic methods, spatial analysis, interviews and surveys. By identifying the spatial and 

territorial strategies of the institution, it is observed the positive impact not only for the hosted 

youth, but also for the neighbourhood. In this sense, Casa 1 is socially progressive and 

contributes to the normalisation of queer experiences in the territory, to a sense of security and 

to the settlement of LGBTQ people in the region. 

Keywords: Housing; LGBTQ Runaway and Homeless youth; Home; Territoriality; 

Resistance; Civil Society Organisations. 
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INTRODUÇÃO 

Ai meu Deus, o que que é isso quéssas Bixas tão fazendo?  

Pra todo lado que eu olho, tão todes enviadescendo.1 

A cantora Linn da Quebrada não estava falando da Casa 1 em sua música Enviadescer, mas 

poderia. Isso porque os arredores das ruas Condessa de São Joaquim e Adoniran Barbosa 

se transformaram com a inauguração da “Casa dos viados” em 2017. Cores, Inscrições em 

paredes, lambe-lambes e muitos “viados” estão presentes nos equipamentos da ONG: a 

República de Acolhida, o Centro Cultural e a Clínica Social.  

Minha relação com a Casa 1 começou ainda em 2017, quando decidi iniciar uma pesquisa 

sobre moradia para pessoas LGBTQ2 e fui conhecer o projeto em um evento chamado “como 

abrir uma casa de acolhida LGBT”. Em 2018, decidi me voluntariar. Participei do curso de 

formação de voluntários, obrigatório para todos os que desejam ingressar na ONG. Me 

interessei pelo Grupo de Trabalho (GT) de atendimento por um motivo simples: ele funciona 

no sobrado – onde ficam os moradores – e reúne voluntários que mantêm em funcionamento 

a biblioteca comunitária e a sala de atendimento paliativo3 no térreo do imóvel. 

Era uma quarta feira, 11 de abril, quando cheguei para meu primeiro dia sem muita informação 

de como aquilo funcionava. Por isso fui primeiro no Galpão. O local estava fechado, e uma 

mulher trans se aproximou perguntando se eu trabalhava ali. Eu disse que era meu primeiro 

─────────────── 
1 Linn da Quebrada, Enviadescer. 

2 A sigla LGBT - que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – é a mais usual do 

movimento no Brasil. Em diversos estudos, a depender do país de origem, há outras siglas como 
LGBTI, LGBT+, LGBTQ2S e LGBTQIA+.  

Iran Giusti, o criador da Casa 1, explica que a ONG utiliza a sigla LGBT por ser “por ser de mais fácil 
assimilação, porém, quando temos mais espaço usamos LGBTQIA+ e explicamos o que significa 
determinadas letras e também explico detalhadamente nas formações de voluntário” (GIUSTI, 2017b). 

Este trabalho utiliza a sigla LGBTQ. A opção pela letra Q relativa a pessoas Queer – e do próprio termo 
Queer em referência aos LGBTQ – neste trabalho busca um termo “guarda-chuvas” para minorias 
sexuais e de gênero que não são heterossexuais ou cisgênero, ou os que ainda estão incertos quanto 
a sua identidade. 

Entendo o estranhamento quanto ao uso do termo visto que o contexto brasileiro é único e a expressão 
apresenta um caráter elitista no Brasil, ao contrário de sua origem. No entanto, optei pela utilização 
principalmente por entender que a Casa 1 atua na normalização/naturalização de corpos diversos, que 
chamarei de queer. Queer, quando citado aqui, significa “viado”, “enviadescer”, sem necessariamente 
se referir apenas à homossexualidade.  

Sobre essa questão, conferir a dissertação de Jaime Solares (CARMONA, 2020).  
3 A sala de atendimento paliativo é onde a ONG realiza doações para população em vulnerabilidade 

social. Sinalizando que a Casa, apesar do caráter LGBTQ, não se vê como equipamento segregado, a 
distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal passou a ser feita para a vizinhança em 
geral. Chamada pelos colaboradores de paliativo, o nome do espaço deixa claro que a Casa não 
considera as doações uma solução permanente. 
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dia e, de surpresa, ela pediu que eu lhe comprasse um remédio na farmácia. Quase respondi 

positivamente, mas lembrei do momento do curso em que Iran, o criador da Casa 1, havia 

falado que essas situações são comuns: “não dê dinheiro e se alguém pedir algo específico 

peça para nos procurar”. Iran falava sobretudo sobre os moradores da Casa, mas neste 

momento eu ainda não sabia que essa mulher na minha frente não era moradora e sim Flor4, 

uma pessoa em situação de rua e conhecida personagem do cotidiano da Casa 1.  

De lá pra cá muita coisa aconteceu. A Casa se expandiu, assim como minha admiração e 

críticas construtivas ao projeto. Além do atendimento comecei a prestar consultorias 

voluntárias para layouts e reformas nos espaços da ONG. Fui convidado a integrar o conselho 

gestor. Pude observar as dinâmicas dos moradores, dos vizinhos, dos ex-moradores e de 

uma população em situação de rua muito heterogênea. No início, havia vezes em que a 

frustração tomava conta de mim: “como pessoas ‘do bem’, sóbrias e inteligentes podiam estar 

naquela situação?” A realidade é que o trabalho desmistificou muito dos pré-conceitos que 

sem querer vinham em minha mente quando pensava em “moradores de rua”. 

Continuei lá, trabalhando, observando, fotografando, anotando. Sempre me preocupei em 

manter uma relação de respeito com a instituição, por isso atualizava os organizadores quanto 

ao andamento da pesquisa, em especial Bruno (coordenador de programação) e Alvina 

(coordenadora de acolhida e assistência social). Bruno também foi um dos responsáveis pela 

mudança do título desta dissertação, antes “Minorias sexuais e moradia: a Casa 1 e a 

ancoragem da população LGBTQ no Bixiga”. No meio da pesquisa, quando pedi que 

assinasse o termo de permissão, ele falou:  

- “okei... [mas] você vai mudar esse título né? Minoria sexual não, né?” 

- O que você me sugere?  

- “Me responde de que forma você acha que uma pessoa transgênero é uma minoria 

SEXUAL? Eu tendo a usar minorizados, pra começo de conversa. Porque é sobretudo uma 

relação de poder, não necessariamente quantitativa”. 

Depois dessa conversa, resolvi jogar o título fora e homenagear uma das minhas maiores 

“ídolas”: Linn da Quebrada. Linn é figurinha carimbada na Casa 1 e já participou de diversos 

eventos e arrecadações de fundos para a ONG. Aliás, uma das minhas maiores frustrações 

em atuar como voluntário no Sobrado foi nunca a ter encontrado nos momentos em que 

esteve no Galpão.  

─────────────── 
4 Com exceção dos principais gestores da Casa 1 - Alvina, Iran e Bruno - todos os outros personagens 

que aparecem nesta dissertação tiveram seus nomes trocados para preservar sua identidade.  
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Frustrações à parte, não escolhi a música “Enviadescer” à toa. A Casa 1 acabou se tornando 

uma estrutura que ancora no Bixiga um grande número de LGBTQs. Os que já viviam lá, os 

que atuam como voluntários, os moradores e, principalmente, seus ex-moradores que 

continuam vivendo na região. 

Pautada inicialmente na moradia para jovens LGBTQ vulneráveis, a Casa 1 expandiu sua 

estrutura e atuação para aliar moradia, cultura, formação e saúde. Sua criação, o modo de 

operação e as dinâmicas no território tornaram a ONG um projeto único no Brasil. No contexto 

mundial, a Casa se junta a outras organizações que tratam da acolhida e moradia para jovens 

LGBTQ em situação de vulnerabilidade. Entretanto, se viu na necessidade de atuar contra 

outras desigualdades. 

APRESENTANDO A ESTRUTURA DA CASA 1 

Historicamente, grupos organizados pleitearam ao Estado soluções de moradia para 

LGBTQs, enquanto os indivíduos resolviam o problema de forma autônoma. Em São Paulo, 

alguns projetos só começaram a ser implementados pela gestão pública a partir de 20145. 

Entretanto, não atendem completamente à demanda existente.  

Nos anos recentes, nota-se uma mudança na característica da militância: a ideia de que o 

tema não diz respeito somente aos indivíduos afetados. Assim, grupos organizados expõem 

que, devido à urgência do tema, a sociedade precisa assumir algum tipo de responsabilidade 

pela construção de soluções de moradia para estes LGBTQs expulsos e para os que já estão 

em situação de rua. Não dá simplesmente para esperar por políticas públicas. Dessa forma, 

criou-se diversas iniciativas da sociedade civil, dentre as quais a Casa 1 se destaca.  

Inaugurada em janeiro de 2017 em um sobrado alugado, a ONG conseguiu ampliar sua 

estrutura física e de serviços através de subsídios oriundos de pessoas físicas e da iniciativa 

privada, um grupo de gestores e profissionais voluntários criou um projeto de acolhida, cultura 

e saúde sem precedentes no Brasil. Ainda em 2017 ampliou-se a estrutura para um segundo 

equipamento, o Centro Cultural Galpão Casa 1. Em 2019 aconteceu uma segunda expansão, 

a Clínica Social Casa 1. Essa estrutura consolida um trabalho de militância e cuidado 

intimamente ligado ao território. A proximidade entre os equipamentos da Casa 1 cria um fluxo 

de serviços e pessoas na vizinhança do Bixiga, como é conhecida essa região do bairro da 

Bela Vista, centro de São Paulo. 

─────────────── 
5 Inauguração do Centro de Acolhida Zaki Narchi. O Apêndice C apresenta um panorama de políticas 

públicas de acolhida na cidade. 
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Fig.01:  Mapa de localização dos equipamentos da Casa 1.  

Marcadas em laranja, ruas com locais de moradia de 
alguns ex-moradores da Casa citados na dissertação. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 
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Fig.02:  Croquis do Sobrado em novembro de 2019. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 
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Fig.03:  Croquis do Centro Cultural Galpão Casa 1 em novembro de 2019. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 
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Fig.04:  Croquis da Clínica Social em dezembro de 2019. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 

 
Esta dissertação apresenta a Casa 1 como uma infraestrutura que causa mobilização social, 

denuncia as falhas do Estado, e desencadeia consequências urbanas. Propõe-se uma análise 

dessa infraestrutura como um elemento urbano que funciona em rede composta por pessoas, 

outras organizações, empresas e até mesmo serviços públicos. 

Abaixo, apresento um fluxograma da estrutura a partir das percepções de como os serviços 

se organizam. Não representa necessariamente áreas constituídas “oficialmente” pela ONG, 

mas uma forma como atua internamente. Parte do esforço desta dissertação é traduzir 

espacialmente o desenvolvimento e organização da Casa 1. 
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Fig.05:  Fluxograma a partir de observação do autor.  

Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 
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OBJETIVOS E MÉTODOS 

A Casa 1 evidenciou-se como um equipamento que vai além de uma solução de moradia 

inovadora para LGBTQs em situação de vulnerabilidade. O objetivo desta pesquisa é 

identificar as possibilidades de relação entre os equipamentos e o território em vista ao 

contexto social de uma metrópole do Sul Global. De forma mais específica: 

1. Analisar a implantação dos equipamentos que compõem a Casa 1, sua tipologia, rotina, 

êxitos e dificuldades. Em especial, como se dá sua relação com o território; 

2. Traçar um panorama das mudanças no território implantado. Em face da permanência de 

parte dos ex-moradores da Casa 1 na vizinhança e uma mudança nas percepções da 

mesma, buscar qualificar a dinâmica de um possível enclave; 

3. Contribuir para a produção acadêmica sobre a diversidade sexual sob a ótica da arquitetura 

e urbanismo, com a lente da moradia associada à territorialidade e à produção de novas 

infraestruturas de cuidado nas cidades. Por esse direcionamento, suprir também uma 

lacuna identificada nas pesquisas sobre as soluções existentes, focadas essencialmente 

apenas nos serviços prestados e não nas dinâmicas espaciais; 

4. Oferecer um panorama densamente descritivo que possibilite subsidiar políticas públicas 

em agregar instituições com atuação mais dinâmica como a Casa 1. Considerando que há 

muito o que se desenvolver, será relevante o conhecimento de uma solução já existente 

apresentada pela sociedade civil. A experiência da Casa 1 pode contribuir para que se 

repense a estrutura das redes públicas socioassistenciais e de editais públicos para a 

habilitação destes serviços e equipamentos. 

Em razão das características e complexidades dos temas abordados, estruturou-se uma 

abordagem multidisciplinar, alcançada através da utilização métodos e fontes diversos. 

Adotou-se uma pesquisa exploratória com natureza qualitativa. Como principal método de 

coleta de dados, um diário de campo (D.C.) preenchido durante a observação empírica e na 

rotina como voluntário de atendimento na ONG. O Quadro abaixo apresenta uma descrição 

os principais materiais e métodos utilizados para alcançar os objetivos propostos.  
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Quadro 01: Materiais e métodos 

P
e
s
q

u
is

a
 d

e
 C

a
m

p
o

 

Levantamento Físico dos três equipamentos que compõem a ONG (o sobrado, o centro cultural 
e a clínica social). 

Observação/ Etnografia: Realização de diversas visitas a campo, intersecções da ONG com 
eventos acadêmicos, além de um diário de campo produzido durante a rotina do autor como 
voluntário na ONG. 
O diário de campo busca observar as dinâmicas territoriais, o posicionamento da instituição e as 
percepções dos usuários. 

Entrevistas semiestruturadas e questionários com atores da dinâmica que envolve a ONG. 
Buscou-se analisar questões relativas às mudanças ocorridas após a implantação da Casa 1 e 
às percepções sobre a vizinhança e sobre o projeto.  

Produção de Gráficos e Mapas como método de visualização da rede formada a partir da 
implantação da Casa.  

M
é
to

d
o

s
 t

e
ó

ri
c
o

s
 

Análise do Material Institucional presente nas redes sociais e websites da ONG, bem como 
os discursos sobre a ONG produzidos nas redes sociais pessoais dos seus coordenadores. 

Análise do Território e da Repercussão da ONG: em pesquisas, matérias de imprensa, 
websites e redes sociais as questões relativas ao território, equipamentos e movimentos sociais 
na região, e a relação da Casa 1 com estes outros atores. 

Revisão Bibliográfica e de outras Referências para estabelecer relações entre os demais 
métodos e os referenciais teóricos explorados na pesquisa. Análise de pautas existentes no 
movimento LGBTQ, ações de iniciativas públicas ou privadas em curso no país, além de 
experiências de moradia para LGBTQs em outros países. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 

Partes da dissertação já foram apresentadas, comentadas e publicadas: partes dos capítulos 

1 e 2 em Duarte e Cymbalista (2018); e do capítulo 3 em Duarte e Cymbalista (2019); as 

análises sobre o território do capítulo 4 começaram a ser traçadas em Duarte (2018) e em 

Duarte e Cymbalista (2021); e as análises de interseccionalidades do capítulo 5 em Duarte e 

Cymbalista (2020). O capítulo 6, quase na íntegra, está em processo de publicação. Ademais, 

a metodologia desta pesquisa foi publicada em Duarte et al. (2020). A submissão de artigos 

em anais e periódicos permitiram acompanhar e atualizar a expansão da Casa 1, bem como 

assimilar temas de pesquisa.  

A pesquisa construiu, em paralelo, os processos de captação do referencial teórico e de 

observação empírica. Buscou analisar fontes interdisciplinares acerca da temática sob a ótica 

do espaço e do território. Primeiro, realizei a análise bibliométrica e a revisão integrativa da 

literatura relativa às vulnerabilidades dos jovens LGBTQ – público atendido pela acolhida da 

Casa 1. O objetivo foi situar o leitor sobre os estudos produzidos sobre a vulnerabilidade de 

jovens LGBTQ e as análise de equipamentos e serviços existentes.  

A síntese obtida nesses métodos possibilitou análises. Países como Estados Unidos, Reino 

Unido e Canadá produzem a maior parte dos estudos, em geral, sob três vertentes de análise 

bem definidas: a. as especificidades e vulnerabilidades sofridas pelo público LGBTQ; b. a 

necessidade de um olhar interseccional para o tema, ou seja, considerar marcadores como 
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raça, etnia, situação financeira e gêneros no tratamento das necessidades dos jovens LGBTQ 

em situação de vulnerabilidade; c. análise de iniciativas existentes e seus resultados. 

A análise permitiu identificar lacunas. Poucos estudos na categoria “urban studies” tratam da 

moradia para população LGBTQ. As pesquisas, em geral focam nos serviços e falham em 

realizar a análise espacial dos equipamentos, suas relações socioespaciais e dinâmicas 

territoriais.  

A ampliação da Casa 1 e das suas dinâmicas ultrapassa a temática da moradia. Assim, a 

pesquisa necessitou de outros referenciais em temáticas como enclaves, territórios e espaços 

queer e infraestruturas de cuidado. Outro tema perpassa todo este trabalho decorre 

diretamente do movimento feminista negro: as interseccionalidades. O termo foi proposto pela 

advogada estadunidense Kimberlé Crenshaw (1991), mas a ideia já era trabalhada pelos 

movimentos sociais feministas negros: a socióloga Patricia Hill Collins (2017) aponta que as 

perspectivas de raça, classe, gênero e sexualidade apareciam no movimento como “sistemas 

de intersecção de poder”, foram para a academia nos estudos de gênero e só depois 

receberam esse nome. Filósofa, antropóloga, professora, escritora e militante do movimento 

negro e feminista brasileiro, Lélia Gonzalez foi pioneira ainda nos anos 1980 na abordagem 

interseccional entre racismo estrutural, sexismo e colonialismo. A pensadora segue referência 

para diversos autores e estudos no Brasil. 

O panorama observado na análise de literatura permitiu estabelecer com maior clareza quais 

fontes de dados6 seriam mais úteis à pesquisa e quais poderiam suprir as lacunas observadas. 

Além da análise documental (material institucional), a utilização de métodos etnográficos foi 

fundamental. Minha participação como voluntário na Casa 1 possibilitou uma imersão nas 

dinâmicas espaciais produzidas pela ONG. Utilizei da observação participante, com registro 

em diário de campo, e do registro de artefatos físicos através de levantamentos fotográficos, 

arquitetônicos e dos eventos realizados pela Casa 1. Destaco a presença em alguns eventos7 

que foram fundamentais para subsidiar muitos dos relatos presentes na dissertação. 

─────────────── 
6 Yin (2001) destaca seis principais fontes de dados para estudos de caso – documentação, registros 

de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos – que possuem 
pontos fortes e fracos.  
Este trabalho utilizou todas essas fontes, com atenção especial aos artefatos físicos – que podem ser 
ferramentas, obras de arte ou qualquer outra evidência física coletados ou observados. As próprias 
instalações da Casa 1 são tratadas como artefatos físicos. 
7 Em 01/07/2017, o evento “abrindo uma casa de acolhida LGBT” realizado no sobrado Casa 1 

(depoimentos de Iran Giusti). Em 25/02/2018, o curso de formação de voluntários realizado no Galpão 
Casa 1 (depoimentos de Iran Giusti e Bruno Oliveira). Em 06/04/2018 e 11/10/2019, respectivamente, 
as aulas das disciplinas de graduação da FAU-USP “lugares de memória e consciência” e “instrumentos 
de planejamento – cidade, gênero e interseccionalidades”, realizadas no Galpão (depoimentos de 
Bruno Oliveira). Em 09/12/2019, o encontro entre gestores e voluntários de atendimento da ONG no 
Sobrado (depoimentos de Alvina). Em 09/02/2020, o curso de formação de voluntários no Galpão 
(depoimentos de Iran Giusti e Bruno Oliveira). 
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No diário de pesquisa, optei por utilizar um aplicativo de texto pelo celular – visando agir de 

forma mais natural e menos invasiva - para produzir os registros sem comprometer a 

realização das atividades voluntárias na ONG.  

Realizei ainda entrevistas semiestruturadas com três colaboradores e quatro ex-moradores 

da Casa. A pandemia da COVID-19 impactou sobretudo esta etapa do trabalho: as entrevistas 

foram virtuais, através de videoconferências ou do whatsapp. Isso impossibilitou o contato 

com mais ex-moradores que já haviam concordado em serem entrevistados - por não terem 

smartphone ou acesso à internet, ou por ser mais difícil conseguir sua atenção. Gravadas em 

áudio ou vídeo e transcritas posteriormente, as entrevistas servem de apoio ao diário de 

campo. Ademais, apliquei um questionário entre funcionários, voluntários e ex-voluntários da 

Casa 1. O objetivo desses métodos foi analisar o fortalecimento dos laços entre ONG – bem 

como de seus moradores, ex-moradores, voluntários, e usuários - e o território, além da 

formação de uma rede de atuação. 

Antes de aplicar as entrevistas e questionários, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo - EACH/USP. Por tratar do estudo de caso em uma organização, solicitou-se à Casa 1 

uma declaração que permitia a realização do estudo em suas dependências. Na aplicação de 

entrevistas e questionários, solicitou-se aos participantes a assinatura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) que garante sua privacidade e anonimato, além do 

tratamento profissional dos dados obtidos.  

Nos relatos dos eventos e no diário de campo, nomes foram trocados para permitir o 

anonimato. Entretanto, alguns atores da Casa 1 são extremamente públicos. Todos sabem 

que Iran Giusti é o fundador da Casa 1, que Bruno Oliveira é o coordenador do centro cultural 

e que Alvina é a responsável pelo núcleo de moradia. Por esse motivo, esses gestores são 

citados com seus nomes reais. 

A análise dos dados obtidos através das entrevistas e do diário de campo buscou sua 

correlação com os conhecimentos anteriormente obtidos, no caso os referenciais teóricos e o 

discurso organizacional. Primeiro realizei uma leitura flutuante das transcrições de áudios e 

dos relatos escritos. A grande quantidade de material não permitiria sua utilização integral. 

Portanto, do montante, selecionei os eventos mais representativos para as temáticas aqui 

abordadas. Com base na análise, construí as categorias, algumas separadas em capítulos: 

moradia, estratégias de diálogo, de ancoragem LGBTQ e de memorialização. Construiu-se as 

hipóteses apresentadas com base na representatividade e pertinência obtidos no material 

empírico.  
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ENGAJAMENTO LGBTQ NO BRASIL 

Analisar a presença LGBTQ na sociedade requer o exercício de enxergar as diversas formas 

de se fazer política – seja no sentido mais institucional ou mais libertário da palavra. Esta 

seção busca demonstrar como a Casa 1 se insere no ativismo LGBTQ brasileiro, apresentado 

aqui em três etapas da organização: a sociabilidade e formação de “subculturas”, o surgimento 

do movimento organizado e o desmembramento mais recente de pautas e modos de fazer 

ativismo. O objetivo aqui não é reconstruir o histórico do movimento LGBTQ, mas sim mostrar 

que a Casa 1 – apesar de ter um discurso de afastamento do movimento LGBTQ “tradicional” 

– pertence a um momento específico desse ativismo. 

Weeks (1989) e Green (2000) apontam que, historicamente, a discussão pública quanto à 

“homossexualidade” e a patologização do comportamento homossexual em muitos países 

propiciou a construção de laços de identidade e locais de sociabilidade. Esses, por sua vez, 

constituíram “subculturas”, normalmente ligadas ao meio urbano e ao crescimento das 

cidades: no Brasil, as capitais Rio de Janeiro e São Paulo concentraram um fenômeno 

migratório de pessoas que fugiam “do controle e condenação da família, parentes e de uma 

cidade pequena em busca do anonimato das metrópoles” e se tornaram “dois dos mais 

importantes centros para o surgimento de subculturas homossexuais” (GREEN, 2000, p. 34). 

O “gueto” urbano permitia o anonimato, a liberdade e a segurança pela vivência com os pares 

(MACRAE, 1990). Apesar de sua existência ser importante, a questão identitária ainda não 

era unânime. Alguns grupos e indivíduos não tinham maiores pretensões do que manter os 

espaços de sociabilidade como alternativa à família8 e à vida “tradicional”. Por outro lado, 

outros grupos se solidificavam e se organizavam de forma mais politizada e institucionalizada, 

em contraponto aos “despolitizados” “guetos” (MACRAE, 1990; GREEN, 2000).  

Um dos panoramas mais abrangentes da organização LGBTQ no Brasil é traçado por Regina 

Facchini (2003, 2005, 2011, 2018). Primeiro há o surgimento e expansão de iniciativas como 

o Grupo SOMOS – Grupo de Afirmação Homossexual – entre o final dos anos 1970, durante 

ditadura militar, até o período da redemocratização em meados da década seguinte. Com a 

redemocratização e a epidemia da AIDS, a atuação comunitária dos grupos foi drasticamente 

alterada ou desfeita. Organizações com operação mais institucionalizada ascendem com foco 

em cobrar políticas e combater a epidemia. Em um terceiro momento, a partir da década de 

1990, há a expansão de grupos e as categorias internas ao movimento se destacam, como, 

─────────────── 
8 O termo “família” é utilizado em alguns momentos deste trabalho como indicativo de parentalidade, 

família de origem. Porém, historicamente, a população LGBTQ forma “famílias escolhidas”, cujo papel 
é fundamental para a acolhida e apoio social (WESTON, 1991; PERILO, 2017; HULL; ORTYL, 2019).  
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por exemplo grupos trans, negros e jovens que buscam o acesso às políticas públicas para 

demandas específicas (FACCHINI, 2018). 

As mudanças de contexto social e político transformaram as características de operação dos 

grupos LGBTQ. O SOMOS e outros grupos similares tinham estruturas mais comunitárias e, 

por consequência, apresentavam conflitos internos tais como: focar em pautas específicas ou 

no papel do grupo dentro de uma mudança social maior através da aliança com outros 

movimentos da “esquerda”? Se aproximar ou não do “gueto” para atingir um público mais 

massificado? (FACCHINI, 2003, 2011) Na redemocratização, grupos como o Grupo Gay da 

Bahia e o Triângulo Rosa tinham lideranças menos vinculadas a movimentos revolucionários, 

uma atuação pragmática para atender à “causa homossexual” e uma aproximação com 

movimentos internacionais, imprensa e poder legislativo (FACCHINI, 2003). Na década de 

1990, o número de ONGs formalizadas cresce e há a inserção de coletivos de travestis. Nesse 

momento há uma atuação maior junto ao poder executivo (principalmente ao Ministério da 

Saúde) e uma ampliação de suas estruturas físicas e de trabalho contratado - até então as 

bases eram majoritariamente voluntárias (FACCHINI, 2003, 2011).  

No final da década, outros segmentos começam a se desenvolver. A internet surge como 

ferramenta fundamental na organização, no processo de engajamento e no ativismo dos 

jovens LGBTQ que não se sentiam representados pelas pautas do movimento institucional ou 

não eram aceitos devido ao estigma que vinculava os LGBTQ à pedofilia. Grupos9 de jovens 

LGBTQ se voltaram para questões etárias específicas como o sentimento de isolamento, 

busca por pares e por referências e a saída do armário (DANILIAUSKAS, 2016, 2017).  

Apesar de o público atingido por essa mobilização ser restrito e elitizado10, é interessante 

observar que os jovens LGBTQ passaram de forma acelerada por um processo que o 

movimento tradicional já havia passado nas décadas anteriores, em geral quando seus 

membros já eram mais velhos. Primeiro, quanto ao anonimato: se o século XX foi marcado 

pela migração dos “homossexuais” para as grandes metrópoles ou para bairros centrais em 

busca de anonimato (GREEN, 2000), o movimento de jovens na virada do milênio também foi 

marcado pela possibilidade do anonimato através da internet até que se sentissem seguros 

de revelar sua identidade. Segundo, uma evolução na sociabilidade: a princípio todos usavam 

codinomes (nicknames) para manter o anonimato e não se encontravam pessoalmente, mas 

logo passaram a usar seus nomes reais e a se encontrar fora das redes. Por consequencia, 

houve apropriações do espaço público e novas formas de articulação - seja com outros 

movimentos, com especialistas voluntários, ou com órgãos públicos. A evolução e apropriação 

─────────────── 
9 O autor cita grupos como Pagla, XTeens e E-jovem, estudos de caso de sua pesquisa. 

10 Jovens com acesso à internet ou rede de relações no final dos anos 1990 e início dos 2000. 
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das tecnologias pelos jovens altera também as dinâmicas desses grupos, como exemplificado 

na centralidade que o Facebook ganhou para as organizações jovens. Daniliauskas (2016) 

ressalta a importância da liderança: apesar da busca por fontes de financiamentos privadas e 

públicas para ampliar suas ações, muitos grupos acabaram sendo sustentados pelos próprios 

organizadores. A falta de recursos impossibilitou pôr em prática muitas pautas pleiteadas, 

como a necessidade de espaços de acolhida após a revelação da identidade.  

Nos diversos segmentos LGBTQ organizados, a luta por visibilidade é uma das estratégias 

centrais, em ações pelo fim do silêncio e pela “normalização” das práticas homoeróticas para 

além dos “guetos”. Em oposição à ocultação da identidade para manter uma sociabilidade ou 

“aceitação social”, o movimento tem uma política de “sair do armário”, e defende a visibilidade 

para além dos espaços específicos LGBTQ (FERRARI, 2004). Vigoram nesse contexto 

manifestações recorrentes – as Paradas do Orgulho – e pontuais como passeatas e os 

“beijaços”11 (SANTOS, 2007). Segundo Jesus (2010, p. 45), “LGBTs compõem um grupo que 

cria importantes espaços de ação dos indivíduos para sua plena realização pessoal” e, assim, 

viabilizam uma democracia pautada na integração social. A autora ainda expõe a importância 

da territorialidade das Paradas para a eficácia dessas ações, além de uma quebra de 

paradigma, ao misturarem o caráter político ao festivo, “carnavalesco”. 

Essas estratégias colaboram na construção de identidades positivas, empoderamento, 

inserção e do próprio direito à cidade para uma parcela da população LGBTQ, ainda que de 

forma não uniforme, se consideradas outras questões estruturais como racismo, misoginia e 

transfobia. Ademais, a questão etária ganha novos contornos: a maior visibilidade e acesso 

das pautas LGBTQ nas diversas camadas sociais leva à identificação das pessoas como 

LGBTQ cada vez mais jovens (se comparado às gerações passadas). Esse movimento 

explica o fato de a educação formal ter se tornando um espaço de disputa nas últimas 

décadas, bem como um dos principais focos do conservadorismo político.  

A partir dos anos 2010 há um cenário de avanços principalmente no campo jurídico12 e da 

saúde pública. Entretanto, as estratégias de atuação no Legislativo que por muito tempo foram 

foco da militância se mostraram ineficazes devido à articulação conservadora nesses 

espaços. Silvia Ramos e Sérgio Carrara (2006) observam a lentidão na implementação de 

políticas públicas integradas que consideram as demandas inerentes à LGBTQfobia e aos 

diferentes graus de violências e vulnerabilidades ocasionadas por outros marcadores, as 

chamadas interseccionalidades.  

─────────────── 
11 Mobilizações nas quais os militantes beijam-se em espaços públicos ou privados onde ocorreram 

episódios de discriminação. 
12 Reconhecimento da união estável em 2011; adoção por casais homoafetivos aprovada em 2015; 

criminalização da homofobia em 2019. 
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Historicamente, a área da saúde apresenta um conjunto de iniciativas mais sistemático e 

abrangente para a população LGBTQ. Fora da área, muitas políticas públicas são fruto de 

gestões específicas que não conseguem sozinhas mobilizar instrumentos para assegurar sua 

efetividade, principalmente em questão ao orçamento público. Há ainda a questão de políticas 

universalistas, que sozinhas são incapazes de evitar que a homofobia institucional exclua a 

população LGBTQ, principalmente indivíduos que não correspondem aos fenótipos de gênero 

tradicionais, sejam trans ou não. Outro ponto é a atuação através de portarias municipais e 

estaduais que muitas vezes apresentam uma certa instabilidade na gestão posterior por 

questões políticas (MELLO; BRITO; MAROJA, 2012; FACCHINI, 2018).  

Nesse cenário, pautas presentes desde os anos 1980 ainda não foram solucionadas pela 

esfera pública. É quando se inicia uma nova etapa do movimento LGBTQ. Iniciativas da 

sociedade civil a partir dos anos 2010 têm assumido o papel de denúncia e imputação de 

urgência às demandas, em contraponto ao trabalho a longo prazo que vinha sendo feito pela 

visibilidade, direitos e aprovação de legislações protetivas. Facchini, Carmo e Lima (2020, p. 

9) caracterizam essa “nova geração” por um descrédito na institucionalização de movimentos 

sociais e no diálogo com o Estado, o que leva a uma “diversificação nos seus modos de ação, 

muitos dos quais deixam de ter na figura do Estado o principal interlocutor.” Esse ativismo 

coexiste com o movimento institucionalizado e utiliza de meios online e offline em busca da 

desconstrução de preconceitos e mudanças de mentalidades (BULGARELLI, 2018). Novas 

ferramentas de mobilização pela internet, o maior acesso a aportes teóricos e as novas 

categorias de identidade têm renovado os contornos de visibilidade e as formas de 

organização, que consideram o menor repasse de recursos, o cenário político desfavorável e 

uma permeabilidade entre os movimentos sociais. Destaca-se ainda o engajamento por 

vivências e experiencias compartilhadas (FACCHINI, 2018). São mudanças que em muito 

dialogam com a militância mais jovem dos anos 2000. O sentimento de urgência é o estopim 

para a criação de novas iniciativas que cansaram de esperar que as mudanças sejam 

implementadas a longo prazo: “mesmo que não se abdique das reivindicações em relação 

aos governos, eles/as querem mudar o seu cotidiano, o impacto da homofobia no seu dia-a-

dia, minimizar suas mazelas o quanto antes” (DANILIAUSKAS, 2016, p. 62). 

A Casa 1 situa-se, claramente, nessa nova geração do ativismo LGBTQ. Durante a campanha 

para criação do projeto, o fundador Iran Giusti declarava: “A gente escolheu o financiamento 

coletivo porque a gente acredita. O Estado, a comunicação e os movimentos sociais são 

omissos. As pessoas são um fator essencial para que o projeto aconteça”13. Veremos neste 

─────────────── 
13 Entrevista ao Huffpost Brasil (DELCOLLI, 2016). 
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trabalho que o discurso de autonomia em relação ao Estado e às políticas públicas tem alguns 

limites e contradições, pois não é possível a autonomia absoluta. 

Esta pesquisa aborda a iniciativa da Casa 1 a partir desta vertente de análise: o 

desenvolvimento de organizações juvenis LGBTQ deu visibilidade a esse grupo e suas 

especificidades. Levanta-se questões relativas a conflitos familiares e necessidade de 

intervenções nos núcleos familiares. Redes de apoio para jovens, cada vez mais presentes, 

buscam a empatia gerada por vivências que, se não compartilhadas, são ao menos comuns 

a muitos LGBTQ. A popularização das redes sociais amplia o alcance da visibilidade positiva 

LGBTQ e cria novos processos de engajamento. No contexto social, há o sentimento de 

urgência em solucionar problemas sociais. A inserção no Brasil de novas ferramentas de 

captação de recursos como o financiamento coletivo online (crowdfunding), abre 

possibilidades para os novos ativismos colocarem em prática seus projetos. 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Nesta introdução, apresentei um retrato da estrutura física da Casa 1, minha aproximação 

com a ONG e o processo metodológico da pesquisa. Demonstrei como a Casa 1 está inserida 

em um contexto histórico de atuação do movimento LGBTQ brasileiro: uma nova geração cujo 

sentimento de maior urgência e pragmatismo cria organizações pautadas mais no diálogo 

com a sociedade civil e menos no diálogo com o Estado. Ademais, exibi um panorama da 

política pública para população LGBTQ, com ênfase na cidade de São Paulo 

No capítulo 1, apresentarei “o que que é isso quéssas bichas tão fazendo?” O processo de 

criação da Casa 1, suas origens, motivações, e estratégias que permitiram sua rápida 

constituição e expansão. Destaca-se as formas de captação de recursos, através da 

modalidade de financiamento virtual (crowdfunding), parcerias com empresas e participação 

em editais.  

O capítulo 2 analisa a questão da moradia, o alicerce da Casa 1. A partir da revisão de 

literatura, demonstra as especificidades da moradia para a população LGBTQ, sobretudo a 

mais jovem, as críticas às políticas públicas no Brasil, e destaca soluções de moradia 

apresentadas pela sociedade civil – nos contextos nacional e internacional. Em seguida, 

apresenta o funcionamento da “república de acolhida”, como é chamado o núcleo de moradia 

da Casa 1, e os serviços de apoio à moradia – apontados pela literatura como essenciais no 

contexto dos jovens em vulnerabilidade. 
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O Capítulo 3 destaca a expansão dos serviços para “além da moradia”. Através do conceito 

de “infraestrutura de cuidado”, apresenta o atendimento paliativo a outros grupos vulneráveis, 

de educação e cultura e, finalmente, de saúde e saúde mental. 

O capitulo 4 analisa as relações entre a Casa 1 e o território. É dividido em duas seções: a 

primeira apresenta o histórico de ocupação do bairro, o contexto de conflitos recentes, o 

cuidado na implantação da Casa 1 e as articulações da ONG no território. A segunda 

apresenta uma revisão de literatura sobre enclaves/ territórios LGBTQ e espaços seguros e 

demonstra como a Casa 1 cria uma nova territorialidade LGBTQ no Bixiga através da 

ancoragem de grupos LGBTQ na região. 

O capítulo 5 faz uma análise dos “corpos em aliança”: a atenção da Casa 1 às 

interseccionalidades internas à população LGBTQ e as alianças estabelecidas com outros 

ativismos e pautas sociais mais abrangentes. 

O último capítulo traz um diálogo entre a memória LGBTQ e as ações espaciais da Casa 1. O 

processo de implantação e atuação da ONG promoveu, além de estratégias para 

engajamento de colaboradores, de público e da vizinhança, diferentes processos de 

memorialização relativos ao próprio projeto e à história, personalidades e indivíduos LGBTQ. 

Defende que a Casa 1, através desses processos, induziu a produção de “lugar de memória”, 

mesmo sendo um espaço constituído recentemente. 

De certo, este trabalho não esgota as perspectivas pelas quais se pode analisar a experiência 

da Casa 1. No entanto, se pudesse propor um sétimo capítulo, esse abordaria as relações 

com as políticas públicas e as perspectivas levantadas pelo projeto. Esses pontos estão 

presentes nos capítulos atuais. Porém, seria bem-vinda uma análise mais detalhada das 

relações entre a Casa e as políticas públicas, baseada na visão da ONG sobre as políticas às 

quais tem ou poderia ter interface e nas perspectivas que sua atuação traz para o 

aperfeiçoamento das mesmas.  
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1 “O QUE É QUE É ISSO QUÉSSAS 

BICHAS TÃO FAZENDO?” 

Criada por um LGBTQ e mantida por pessoas em maioria LGBTQ, a Casa 1 tem uma trajetória 

que impressiona. Este capítulo relata as motivações, o processo de criação e analisa as 

estratégias que permitiram sua rápida constituição e expansão. Destaca-se as formas de 

captação de recurso e estratégias de sobrevivência que permitiram o reconhecimento público 

quanto à importância do projeto e das pautas levantadas. 

1.1  ORIGENS DA CASA 1 

A Casa 1 é uma das recentes iniciativas da sociedade civil em resposta à demanda por 

moradia para LGBTQs. A inquietação inicial partiu do profissional de relações públicas e 

jornalista Iran Giusti. Em 2015, Iran cadastrou seu apartamento na plataforma de hospedagem 

Airbnb. Devido ao seu perfil que expunha explicitamente que era um jovem gay, acabou 

recebendo alguns hóspedes LGBTQ. Ouvindo histórias de expulsão e violência de alguns 

deles, percebeu a vulnerabilidade de muitos jovens LGBTQs e, em junho de 2016, anunciou 

no Facebook que seu apartamento estaria aberto para receber sem custo pessoas nessa 

situação. Nessa época, havia uma mobilização parecida: o projeto Mona Migs14 estava 

captando recursos para criar uma plataforma online em que usuários com local disponível 

pudessem abrigar jovens LGBTQ expulsos de casa. 

Iran tinha apenas um sofá-cama em um apartamento pequeno na rua Humaitá, bairro da Bela 

Vista. O anúncio da vaga recebeu 52 contatos em dois dias15. Muitos buscavam apenas 

conversar sobre situações experienciadas ou pedir conselhos. Iran recebia os que não tinham 

para onde ir após uma conversa que funcionava como uma triagem. E os relatos se sucediam: 

um estudante universitário expulso pelo avô, um rapaz que recebia tentativas de exorcismo 

do pastor da igreja frequentada pela mãe (DELCOLLI, 2016; CETRONE, 2019).  

Iran pensou em alugar uma casa maior com dois quartos extras onde pudesse receber mais 

gente. No entanto, abandonou a ideia de responder à enorme demanda de forma privada e 

começou a conceber uma instituição com o objetivo de acolhimento. Recebeu apoio de uma 

─────────────── 
14 O financiamento coletivo do projeto Monamigs arrecadou em setembro de 2016 cerca de R$23.000. 

Disponível em: <https://www.catarse.me/monamigs>. Acesso em: 29 mai. 2020. 
15 Relato de Iran durante curso de formação de voluntários (25/02/2018). 

https://www.catarse.me/monamigs
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agência de comunicação composta por quatro mulheres que já atuavam na militância LGBTQ 

e de um dos jovens que havia recebido em seu apartamento. Juntos, elaboraram estratégias 

para o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo pela internet (crowdfunding). 

Esse formato foi considerado adequado pois permitiria uma ponte entre um grupo grande de 

pessoas com disposição de viabilizar o projeto e aqueles com a determinação de colocá-lo 

em prática rapidamente.   

O projeto foi nomeado: “Casa 1” simbolizava a primeira casa dos jovens após a saída da casa 

dos pais, o primeiro passo para a constituição da autonomia. Decidiu-se pelo Facebook como 

principal forma de divulgação por sua capilaridade e capacidade de compartilhamentos. A 

imprensa16 divulgou matérias durante a campanha, aumentando o público atingido. 

Lançado em 19 de outubro de 2016, o crowdfunding tinha duas metas: enquanto a primeira 

(R$83.952,00) viabilizaria a existência básica da Casa, a segunda, mais ambiciosa 

(R$153.120,00), possibilitaria a execução de um projeto maior, com mais acolhidos e 

programação. A primeira meta foi atingida, mas a segunda não. Finalizada em 30 de 

novembro de 2016, a campanha captou cerca de R$112.000 através de 1.047 doadores, o 

que permitiria o aluguel de um imóvel por um ano.  

Os organizadores iniciaram então negociações com proprietários da região em busca de um 

imóvel para instalar o projeto. Além do processo de visitas, vistorias e análise de 

documentações inerente a qualquer implantação, a equipe encontrou obstáculos como a 

recusa de um proprietário em locar o imóvel para abrigar LGBTQs por motivos religiosos. Até 

que um casal decidiu apostar no projeto e aceitou alugar seu imóvel por um valor abaixo do 

mercado: “por um ano temos garantido um teto [...] porque um casal hétero conversou e 

ajudou, porque mesmo militantes, organizações, empresas, artistas, influenciadores e estado 

terem cruzado os braços, a gente conseguiu” (GIUSTI, 2016). 

O imóvel era um sobrado recém desocupado no número 277 da rua Condessa de São 

Joaquim, próximo ao apartamento de Iran. Em terreno de 78m², o imóvel com dois andares e 

área útil de 151m² anteriormente abrigava uma ocupação de moradia em seu andar superior 

e um bar no térreo e adequava-se à ideia de usos mistos que o projeto buscava. Com um 

custo de locação de R$7.000 por mês, a Casa anunciou em suas redes em 20 de dezembro 

de 2016 que o contrato fora fechado.  

─────────────── 
16 Matérias como as publicadas pela Carta Capital (Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/casa-1-por-que-lgbts-precisam-de-uma-republica-de-
acolhimento>. Acesso em: 8 jan. 2019) e pela Revista Glamour (Disponível em: 
<https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2016/11/conheca-o-casa1-projeto-de-
cultura-e-acolhimento-lgbt-no-centro-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 8 jan. 2019) 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/casa-1-por-que-lgbts-precisam-de-uma-republica-de-acolhimento
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/casa-1-por-que-lgbts-precisam-de-uma-republica-de-acolhimento
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2016/11/conheca-o-casa1-projeto-de-cultura-e-acolhimento-lgbt-no-centro-de-sao-paulo.html
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2016/11/conheca-o-casa1-projeto-de-cultura-e-acolhimento-lgbt-no-centro-de-sao-paulo.html
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O sobrado passou por pequenas reformas como pintura interna, adaptações elétricas e 

intervenções artísticas. O andar superior foi transformado em dois quartos coletivos com três 

camas cada e separados por guarda-roupas, além de uma área de estar com sofá, mesa e 

TV, dois banheiros, cozinha e área de serviços. O antigo bar do térreo deu lugar a um pequeno 

centro cultural com três salas abertas para a rua. Uma adequação rápida, dada a urgência em 

atender pessoas em situação vulnerável. 

A Casa 1 foi inaugurada em 25 de janeiro de 2017, feriado e também, simbolicamente, o dia 

do aniversário de São Paulo. Neste momento já haviam cinco moradores, de uma capacidade 

de moradia para doze jovens. Na inauguração, uma festa no térreo ocupou a rua e atraiu um 

grande número de apoiadores e entusiastas.  

 
Fig.06:  Inauguração da Casa 1 em 25 de janeiro de 2017.  

Fonte: Casa 1 (2017a). 

 
Fig.07:  Estrutura original da Casa 1 no início de 2017.  

 

 

O sobrado contava inicialmente com sala de leitura, sala de exposições e sala 
de atendimento no térreo e doze vagas de acolhida no pavimento superior. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 
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A estratégia inicial de criar um centro cultural era mobilizar a rede de contatos de Iran17. 

Artistas, profissionais e acadêmicos ofereceriam cursos e atividades gratuitas aos acolhidos, 

mas pagas para o público. Assim, seria possível envolver e capacitar os moradores da Casa 

enquanto se financiava o núcleo de moradia. Essa ideia foi abandonada pelos organizadores: 

“Logo na primeira semana percebemos que não faria sentido propor uma programação paga, 

que excluiria todos e todas as pessoas que vivem no entorno da casa e propusemos então 

que todas as atividades fossem gratuitas” (CASA 1, 2018a). 

Com a proposta de gratuidade total das atividades, a Casa 1 organizou uma segunda 

campanha de crowdfunding na plataforma Benfeitoria. Dessa vez na modalidade “recorrente”, 

em que os usuários contribuem com um valor fixo mensal. A campanha lançada em fevereiro 

de 2017 logo se tornou a maior dessa modalidade na plataforma. Em abril de 2017 arrecadava 

cerca de R$6.000 (CÂMARA, 2017). No final do ano, em novembro, um pouco mais de 

R$10.000 (CASA 1, 2017f). 

O acesso ao núcleo de moradia no andar superior foi restrito para garantir a privacidade dos 

moradores. No térreo, propôs-se nos espaços do centro cultural o uso mais público. Com o 

objetivo de incluir a população do bairro no cotidiano do espaço, a organização promoveu 

uma programação com foco para além do público LGBTQ. Assim, as três salas passaram a 

sediar leituras, feiras, eventos, exposições, doações de alimentos, produtos e roupas.  

1.2  SOBREVIVER E EXPANDIR 

Assim como outros exemplos de uma “nova geração” de ativismo que se fortalece a partir dos 

anos 2010 (FACCHINI; CARMO; LIMA, 2020), a Casa 1 não aposta no diálogo direto com o 

Estado. A ONG busca o funcionamento independente de qualquer recurso público, apesar de 

constantemente cobrar por políticas públicas, demonstrar a necessidade de implantação de 

serviços e denunciar gestões públicas. Sem financiamento público, a Casa 1 operou alguns 

processos de captação de recursos em sua história. O primeiro, em sua concepção e 

implantação, buscou o engajamento do público LGBTQ através das vivências e experiencias 

compartilhadas por boa parte dele (no caso, rejeição familiar). O segundo, quando despontou 

como uma das mais jovens e promissoras organizações para as pautas LGBTQ e soube 

aproveitar isso.  

Ao longo de 2017, a programação cultural da Casa 1 se intensificava a cada mês. Em paralelo, 

a ONG criou um CNPJ na modalidade microempresa EIRELI (Empresa Individual de 

─────────────── 
17 Relato de Iran Giusti durante evento “Abrindo uma casa de acolhida LGBT” (01/07/2017). 



Enviadescer  37 

Responsabilidade Limitada) e iniciou o processo para obtenção de um CNPJ específico para 

instituições sem fins lucrativos. O reconhecimento público da Casa 1 se comprova já em 2017 

pela parceria com diversas marcas e campanhas de empresas que reforçaram a questão da 

diversidade. No mês de junho, em que é comemorado o Orgulho LGBTQ, duas campanhas 

doaram cerca de R$180.000 à ONG. Com esses recursos, os organizadores vislumbraram a 

locação de outro imóvel.  

  
Fig.08:  Campanhas de empresas levantaram recursos para a Casa 1. 

Em 2017, grandes marcas se associaram à Casa 1. A Pepsico, através da marca Doritos, lançou uma 
edição especial do snack com a bandeira LGBTQ do arco-íris e a vinculou como recompensa em uma 
campanha de crowdfunding para ajudar a Casa. A marca de cerveja Skol, patrocinadora da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo, também lançou uma edição da lata com a bandeira do arco-íris. O 
Festival Milkshake, voltado para o público LGBTQ, angariou fundos para a ONG.  

Em junho de 2018, mês do Orgulho LGBT, o Doritos e o Festival Milkshake reeditaram suas 
campanhas e foram acompanhados por diversas outras empresas e eventos. Durante um ano, o 
aluguel do Galpão foi financiado pela marca de vodca Skyy. Em 2019, mais uma vez o Doritos incluiu 
a Casa 1 em sua campanha. 

Fontes: <https://www.kickante.com.br/campanhas/doritos-rainbow>; 
<https://comunicadores.info/2017/06/06/skol-lanca-lata-especial-para-parada-lgbt/>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 
Em agosto a Casa 1 alugou outro imóvel na rua Adoniran Barbosa 151, próximo ao sobrado. 

O galpão de 252m² havia sediado o Espaço dos Fofos, da companhia de teatro Fofos 

Encenam. O imóvel passou por reformas durante o mês de setembro enquanto já recebia 

algumas atividades. As principais alterações foram a criação de duas salas de aula 

executadas em drywall e de salas de atendimento individuais no mezanino em divisórias piso-

teto. No dia 1º de outubro de 2017, a ONG inaugurou o Centro Cultural Galpão Casa 1. Um 

pequeno pátio frontal recebeu cores, grafites, intervenções artísticas e portões abertos 

destacam o espaço do restante da rua residencial. Para cortar custos, Iran e outros 

organizadores moraram no mezanino do Galpão durante alguns meses. 

A operação por financiamento privado levanta questões até mesmo por parte da militância 

LGBTQ. Isso porque, para muitos setores sociais, o processo vivenciado pela Casa 1 reflete 

uma validação de políticas neoliberais e um cenário bem mais amplo de retração do Estado e 

transferência de sua responsabilidade para a sociedade. Em entrevista, Iran rebate as críticas 

pela militância LGBTQ: “Entendo a visão deles, mas acredito que todos têm que fazer a sua 

parte: as empresas, a sociedade civil e o Estado”. Ademais, afirma que a Casa busca não só 

o recurso quando aceita parcerias, mas contrapartidas organizacionais como programas de 

https://www.kickante.com.br/campanhas/doritos-rainbow
https://comunicadores.info/2017/06/06/skol-lanca-lata-especial-para-parada-lgbt/
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voluntariado, treinamentos e sensibilização internos, contratações de pessoas LGBTQ: 

“Geralmente, as marcas trabalham com um grupo minorizado com fins de publicidade e 

marketing, mas há um problema estrutural. Então, também precisam ser agentes de 

mudanças a longo prazo. Não adianta mandar dinheiro na Parada Gay e voltar só no ano 

seguinte” (Iran Giusti, apud RUFINO, 2018). 

No processo desejável pelos organizadores, o ciclo não se encerra na doação. No entanto, 

mesmo com esforços para que as chamadas parcerias não se resumam à transferência de 

recursos, é fundamental considerar os interesses corporativos que podem se encontrar 

presentes neste tipo de iniciativa. Segundo Saraiva e Irigaray (2009), muitas vezes as 

empresas buscam projetar uma imagem mais socialmente responsável do que a concorrência 

e provocar admiração do mercado e dos consumidores, o que pode constituir nessas políticas 

apenas discursos empresariais sem uma mudança da cultura. Um indicativo desse 

oportunismo é a sazonalidade dos patrocínios à Casa 1, geralmente mais fortes nos meses 

de junho, quando se comemora a Parada do Orgulho LGBTQ. 

Apesar de todo o reconhecimento, a Casa sempre funcionou com as contas apertadas. 

Sucedem-se relatos de dívidas e até corte do fornecimento de água do sobrado devido à falta 

de pagamento, ao passo que os organizadores mobilizavam suas redes pessoais para tentar 

contornar as situações. Grandes campanhas, eventos com artistas apoiadores, doações de 

pessoas físicas, doações de empresas, além de recursos próprios dos organizadores, 

mantiveram a instituição em funcionamento durante os primeiros anos. Entretanto, os aportes 

privados se mostraram insuficientes para que a Casa 1 se mantivesse a longo prazo. 

Levantou-se a questão da sustentabilidade de um projeto de grande porte sem ao menos um 

espaço próprio ou financiado pelo poder público: em 2018, os aluguéis do sobrado e do galpão 

consumiam cerca de 40% dos custos mensais da instituição.  

 

Fig.09:  Orçamento da Casa em 

fevereiro de 2018.  

Os valores dos aluguéis dos espaços 
se destacavam como grandes vilões 
dos custos mensais (R$33.450), já 
acima dos valores arrecadados pelo 
crowdfunding na época. 

Fonte: Casa 1 (2018b). 
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Em 2018, após a liberação de salas no mezanino onde Iran e outros organizadores moraram, 

ampliaram-se as salas para atendimento psicossocial. A ONG expandiu o serviço, até então 

restrito a moradores, para o público em geral através da criação da Clínica Social Casa 1. 

 

 
Fig.10:  Layouts do Galpão no final de 2017 e no final de 2018.  

Em 2017, dividiu-se o antigo espaço aberto em salas de aula 
e salões multiuso. No mezanino, salas para o atendimento 
individual dos moradores e uma área onde moraram alguns 
organizadores. Em 2018 implantou-se a clínica social.  

Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 
 

Após pouco mais de dois anos de funcionamento, uma nova crise resultou em uma 

transformação para a ONG. Ao final de 2018 cessaram todas as campanhas e grandes 

parcerias com empresas privadas e a Casa iniciou uma mobilização para aumentar os valores 

arrecadados pelo crowdfunding recorrente, então responsável por cerca de 70% da receita 

fixa. Sem sucesso, não alcançou no início de 2019 a meta para que a fonte fosse suficiente 

para a totalidade dos custos da Casa. A ONG enfrentava um grave déficit financeiro e, em 

março, a organização anunciou que iria fechar ao final de 2019. 
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Fig.11:  Iran Giusti anuncia em março de 2019 o fechamento da Casa 1. 
Fonte: Giusti (2019b). 

A notícia gerou uma forte mobilização de apoiadores, portais de notícias e artistas LGBTQs, 

o que resultou no ‘salto’ de receita proveniente do crowdfunding (até então de cerca de 

R$25.000 mensais) para valor superior a R$99.000 em 30 de março de 2019. A expectativa 

era que, com esse valor, a Casa se mantivesse até o final de 2020, empregasse seus 

funcionários e ampliasse seus serviços - o que de fato aconteceu. Uma nova meta de 
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arrecadação (R$130.000 mensais) foi traçada com o objetivo alugar um novo espaço e ampliar 

o número de acolhidos para 35 jovens. A meta, no entanto, não foi alcançada, e os valores 

arrecadados por este crowdfunding apresentaram uma redução ao longo dos meses.  

           
 

    
Fig.12:  Acompanhamento da campanha de crowdfunding recorrente. 

Arrecadação do crowdfunding recorrente: acima, em 12/03/2019 (1 dia após o anúncio do 
fechamento) e em 30/03/2019; abaixo, 18/05/2019, 04/10/2019, 02/01/2020 e 02/01/2021.  

Como resultado da mobilização social logo após o anúncio do fechamento da Casa, os valores 
arrecadados elevaram-se para quase R$100.000 em pouco mais de 15 dias. Com este valor, a ONG 
se comprometeu a manter seu funcionamento por dois anos e inaugurou um novo equipamento (a 
clínica social). Porém, a arrecadação decresce a cada mês. Em janeiro de 2021, a arrecadação era 
de 70% do valor no ápice em 2019. 

Fonte: Benfeitoria <https://benfeitoria.com/casa1> (2019; 2020; 2021). 

 
Ainda em 2019, a ONG vislumbrou a compra de um imóvel na mesma vizinhança: um sobrado 

que já abrigava um equipamento de acolhida de jovens menores de idade estava à venda. 

Uma mobilização interna - entre a equipe de gestão, o escritório de advocacia que atende à 

ONG e voluntários - analisou a estrutura física, as documentações do imóvel e as 

possibilidades de se utilizar os recursos financeiros disponíveis para a compra, além da 

realização de um novo crowdfunding especificamente para esse fim. Porém, a intenção não 

prosperou, pois a equipe de advogados desaconselhou a compra devido às dívidas 

trabalhistas vinculadas ao proprietário. 

Apesar de, pela primeira vez, a ONG ter obtido autossuficiência pelo financiamento coletivo, 

as dificuldades na manutenção dos equipamentos continuaram. São recorrentes posts dos 

organizadores pelo Facebook relatando a situação, dentre os quais destaca-se dois. O 

primeiro em janeiro de 2019, início da gestão Bolsonaro/Doria, é um forte posicionamento 

https://benfeitoria.com/casa1
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sobre a relação entre a Casa, empresas, e políticas públicas. A organização elencou o que 

considerava “a base da Casa 1”, dentre os quais:  

1. [...] por meio destas parcerias buscamos promover mudanças nas 
estruturas das organizações e no entendimento social da diversidade. 
2. Ao estabelecermos relações comerciais com grandes corporações nos 
reconhecemos dentro de uma estrutura capitalista vigente, porém não somos, 
de forma alguma, a favor de políticas econômicas neoliberais e da 
privatização de serviços públicos e de setores-chave da economia nacional.  
3. Somos um projeto experimental e orgânico: isso significa que convênios 
públicos não fazem sentido pra nossa proposta por serem modelos defasados 
e engessados. Nossa ideia é estabelecer outros formatos de gestão e de 
atendimento no campo da assistência social. Nesse sentido, editais públicos 
e privados são uma alternativa para manter a autonomia de gestão e desenho 
de políticas do projeto. 
4. A partir dessa relação com mercado e estado, [...] não fazemos negócios 
com bancos, incorporadoras, construtoras, farmacêuticas, químicas e 
petroquímicas, por entendermos que essas áreas de atuação perpetuam a 
estruturação de uma sociedade desigual. (CASA 1, 2019a). 

O segundo é uma reflexão de Iran quanto às contradições que a ONG enfrenta. Por um lado, 

o fato de a Casa 1 exercer a militância dificulta a captação recursos privados: “[...] pras 

empresas a gente é um risco muito grande, fala de uma violência muito explicita, é comunista 

demais, para os movimentos a gente é neoliberalista e capitalista demais”. Por outro, alguns 

movimentos a consideram “neoliberal” demais ou criticam pois “se posiciona muitas vezes 

contra pautas do próprio movimento que avança a passos lentos para o entendimento de um 

ativismo brasileiro, lationamericano, que não leva em consideração muitas coisas 

atravessadas em um país extremamente desigual...” (GIUSTI, 2019c). 

A parceria com empresas “é uma das fontes de renda mais interessantes pra gente dentro da 

estrutura” 18, mas traz um desafio: em prol da “igualdade social e equidade”, a ONG relata não 

receber verba de certos setores. Na prática, o processo de captação de recursos com a 

iniciativa privada considera a interpretação pessoal dos gestores. Exemplos disso estão nas 

parcerias com as já citadas multinacionais Ambev, Pepsico e na participação da Cargil, uma 

das maiores multinacionais de produção e processamento de alimentos, na Feira de 

Empregabilidade Trans19. Em comum, essas empresas possuem programas estruturados 

para a diversidade, mas não se pode dizer que suas atuações enfrentem a “estruturação de 

uma sociedade desigual”.  

Após o impulso no crowdfunding recorrente, a Casa tornou-se menos dependente do apoio 

de empresas privadas. Porém, a ampliação de recursos significou aumento nos serviços 

prestados e nos gastos. Um exemplo está na contratação dos funcionários. Até 2019, a tarefa 

─────────────── 
18 Iran, durante Formação de voluntários (09/02/2020). 
19 Evento anual realizado pela Casa 1. 
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de manter a Casa 1 funcionando era realizada por voluntários. Quatro organizadores recebiam 

uma ajuda de custo de R$ 800. O aumento na arrecadação possibilitou, além do aluguel da 

Clínica Social, a contratação de funcionários para assumirem novos serviços e outros que já 

ocorriam com profissionais voluntários: são educadores, profissionais de comunicação, 

psicólogos, técnicos administrativos, dentre outros. Se, em 2018, os alugueis dos então dois 

equipamentos comprometiam uma proporção de 42% do orçamento, na nova estrutura 

iniciada em 2019 a situação era mais estável: em dezembro, o aluguel e manutenção dos três 

equipamentos consumia 26% do orçamento mensal. Porém, a folha de pagamento dos cerca 

de 20 funcionários passou a consumir a maior parte dos recursos (54,8%)20.  

 
Cabe destacar que a expansão da atuação é uma característica inerente à Casa 1. Em todos 

os momentos em que houve uma injeção de recursos, a ONG optou por ampliar seus serviços 

e infraestrutura ao invés de concentrá-los nas áreas prioritárias pré-existentes (como, por 

exemplo, ampliar o núcleo de moradia). Os gestores explicam que sua política é atender ao 

máximo as necessidades da população, e justificam essa escolha através do contexto social, 

da crítica às políticas públicas e do momento político do Brasil - a eleição de Jair Bolsonaro 

como presidente. São tantas carências sociais que pensaram “ou a gente cresce ou a gente 

fecha”21 pois não haveria sentido atender a apenas uma parte da demanda. 

─────────────── 
20 Durante o trabalho em campo, os gestores relataram a dificuldade de obter voluntários constantes 

para atividades mais estruturadas. Ademais, a necessidade de se remunerar o trabalho dos principais 
responsáveis pela operação. Cabe destacar quase todos os funcionários já atuavam na Casa como 
voluntários e ao menos três deles são ex-moradores da ONG. 
21 Bruno Oliveira durante aula em 11/10/2019. 

Fig.13:  Orçamento em 

dezembro de 2019. 
Fonte: Casa 1, 30 dez. 
2019 (via Benfeitoria).  
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Ao final de 2019, a busca por novos recursos22 motivou que a ONG iniciasse um processo de 

certificação de seus equipamentos pela vigilância sanitária e corpo de bombeiros, o que 

necessitou de diversas adaptações e reformas no sobrado e no galpão, como calçadas, 

acessibilidade mínima, reforma dos locais de preparo de alimentos. Considerando que esses 

espaços são alugados, observa-se a fragilidade da falta de um imóvel próprio. Entretanto, os 

organizadores justificam essas reformas como fundamentais para participação em certos 

editais públicos, da iniciativa privada e de instituições internacionais. Nota-se que, apesar do 

discurso crítico às políticas públicas de assistência social (a chamada rede socioassistencial) 

por sua estrutura rígida de controle, a Casa 1 não rejeita a ideia de receber recursos do Estado 

e participa de editais públicos em outras áreas como cultura e educação. Um exemplo foi o 

“Instituto Temporário de Pesquisa Sobre Censura” em janeiro de 2020 no Centro Cultural São 

Paulo. A iniciativa partiu de um edital da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São 

Paulo para a programação do “Festival Verão Sem Censura”.  

Os gestores23 relatam que o processo constante de captação via editais públicos e privados 

induz a permanente ampliação de escopo da instituição, visto que muitos deles “têm uma 

predileção para” projetos novos, ou seja, geram a necessidade de se elaborar novos serviços. 

Foi o caso da programação “precisamos falar sobre sexo na Casa 1”, uma série de aulas e 

mesas ao longo de 2019 apoiada por edital do Fundo Positivo24. A programação contou com 

influenciadores digitais, pesquisadores e profissionais para abordar temáticas de prevenção 

e enfrentamento das IST/HIV/AIDS. Para tal, havia um cachê simbólico (muitos convidados 

optaram por doá-lo à Casa 1), custo de transporte e necessidade de equipe técnica para 

transmissão ao vivo nas redes sociais. 

Esta dissertação trata do recorte temporal de 2017 a março de 2020. Devido ao impacto da 

Pandemia do COVID-19, a Casa 1 sofreu diversas restruturações de serviços e reformas na 

infraestrutura ao longo de 2020 que não serão detalhadas aqui. Entretanto, alguns destes 

pontos serão apresentados: aqueles que colaboram para entender as ações territoriais da 

Casa 1.  

─────────────── 
22 Diário de Campo (janeiro de 2020). 

23 Formação de voluntários (09/02/2020). 

24 Fundo privado criado em 2014 com o objetivo de mobilizar recursos para financiar Organizações da 

Sociedade Civil que trabalham no campo do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 
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2 MORADIA  

A Casa 1 originou-se do engajamento pela moradia de jovens LGBTQ. Este capítulo 

apresenta como o tema tem sido tratado. A partir da revisão de literatura, identificou-se as 

especificidades da moradia para a população LGBTQ, sobretudo a mais jovem, as soluções 

apresentadas pela sociedade civil nos contextos nacional e internacional, e as críticas às 

políticas públicas no Brasil. Em seguida, o texto analisa o funcionamento da “república de 

acolhida”, como é chamado o núcleo de moradia da Casa 1: as regras, o perfil de moradores, 

os cuidados e desafios e o processo da saída e do pós-acolhida de ex-moradores. Por fim, 

faz uma breve análise das normativas da rede socioassistencial em São Paulo e reflete quanto 

a formas de suprir as lacunas através dos instrumentos existentes. 

2.1  ESPECIFICIDADES DA MORADIA LGBTQ 

A emergência da moradia LGBTQ tem justificado o surgimento de projetos de acolhida para 

diversos perfis dessa população. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá 

produzem um vasto número de pesquisas quanto às vulnerabilidades LGBTQ e os serviços 

de acolhida. Observa-se o direcionamento para três vertentes de análise bem definidas:  

1) A mais sedimentada aponta as dimensões de segregação sofridas pelos LGBTQ e a 

necessidade de serviços sociais específicos para atendê-los, no que tange também a 

questão da moradia, como os estudos sobre as vulnerabilidades dos jovens sem-teto (os 

chamados Runaway and Homeless Youths, ou apenas Homeless youths)25 e idosos26; 

2) A necessidade de uma análise interseccional ao tema: para tratar as necessidades dos 

jovens LGBTQ em situação de vulnerabilidade é necessário considerar marcadores como 

raça, etnia, situação financeira, e gênero27;  

─────────────── 
25 A idade dos Homeless Youths varia de acordo com serviços e contextos locais. Em geral, são jovens 

entre 12 e 25 anos (ou variações desse intervalo). Alguns estudos utilizam também o termo Young 
Adults (jovens adultos) para jovens entre 18 e 25 anos (BAAMS; WILSON; RUSSELL, 2019; 
QUINTANA; ROSENTHAL; KREHELY, 2010; RHOADES et al., 2018; SHELTON et al., 2018). 
26A invisibilização dos idosos LGBTQ tem sido demonstrada pela literatura internacional, assim como 

a importância de se pensar em serviços e equipamentos específicos para a acolhida/habitação deste 
público (BOGGS et al., 2017; KING; STONEMAN, 2017; KUM, 2017; PROCTOR; KRUSEN, 2017; 
RANAHAN, 2017; WESTWOOD, 2017; WILLIS, 2017; LÖF; OLAISON, 2018).  
27 CASTELLANOS, 2016; JOHNSON; RIVERA; LOPEZ, 2018; ROBINSON, 2018. 
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3) A análise de serviços promovidos para este público, iniciativas existentes e seus 

resultados, mediante principalmente análises qualitativas28. Nesse sentido, uma lacuna 

observada é que, apesar de muitas organizações se associarem em rede ou fornecerem 

os serviços in loco, as espacialidades desses processos são pouco exploradas. 

No caso dos jovens, há uma relação entre o reconhecimento como LGBTQ, a saída de casa 

e a mobilização social para o tema. Ferrari (2004) aponta uma mudança na postura dos 

indivíduos LGBTQ, que já não enxergam sua sexualidade e identidade como parte da esfera 

privada, mas sim social. Suas diferenças são construídas através de “identidades, imagens, 

classificações, enfim, construções que ocorrem no social” (FERRARI, 2004, p. 109). Quintana, 

Rosenthal e Kreheley (2010, p. 1) evidenciam que a crescente visibilidade e aceitação dos 

LGBTQ pela sociedade antecipam a “saída do armário”: 

Vinte anos atrás, a maioria das pessoas começava a “sair do armário” 
[expressão coming out, traduzida entre aspas] por volta dos 20 anos, bem 
depois que a maioria já havia saído de casa e começado a trabalhar. Se a 
família de alguém os rejeitou por ser gay ou trans, isso pode ter sido 
emocionalmente doloroso, mas a pessoa provavelmente ainda pôde cuidar 
de si mesma.  
 
Hoje, a idade usual de “saída do armário” é por volta dos 15 anos, quando os 
jovens ainda dependem de suas famílias [...] e são particularmente 
vulneráveis se a família os rejeitar completamente.  

No Brasil, esse processo é acrescido pelo maior acesso à informação pela internet e o 

surgimento das redes sociais (DANILIAUSKAS, 2013, 2016, 2017). Além das inquietações 

quanto à sexualidade e gênero, esses jovens lidam com um contexto de autonomia restrita, 

dependência afetiva e financeira de parentes, vigilância e, no caso de menores de idade, 

limitação nos deslocamentos, no “acesso  aos espaços e a determinadas atividades”, e na 

regulação de práticas afetivo-sexual (DANILIAUSKAS, 2017, p. 2). Nesse sentido, mesmo 

quando não são diretamente expulsos de casa, a saída do armário pode desencadear uma 

série de conflitos na tentativa de se restringir sua autonomia e regular suas práticas. 

Sarah Schulman expõe que o ambiente familiar é o primeiro em que as pessoas vivenciam a  

denominada “homofobia familiar” 29: um fenômeno de rejeição familiar em que os LGBTQs são 

punidos de formas variadas – explícitas ou não – desde “pequenos desrespeitos a graus 

variados de exclusão, chegando a ataques brutais que deformam a vida da pessoa gay, ou 

até a crueldades diretas e indiretas” (SCHULMAN, 2010, p. 70). O impacto negativo na vida 

─────────────── 
28 ABRAMOVICH, 2017; COOLHART; BROWN, 2017; CRAIG; DENTATO; IACOVINO, 2015; DURSO; 

GATES, 2012; FERGUSON; MACCIO, 2015; MACCIO; FERGUSON, 2016; NORMAN-MAJOR, 2018; 
POWELL et al., 2016; PROCK; KENNEDY, 2017; YU, 2010. 
29  A autora se concentra em jovens homossexuais, mas o entendimento pode ser expandido para os 

jovens gênero discordantes como LGBTQfobia. 
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da vítima varia de acordo com outros sistemas de apoio que ela consiga acessar. Por outro 

lado, Robinson (2018) sugere cuidado ao culpar os parentes, visto que as “condições 

familiares” – recortes de raça e classe – podem influenciar uma maior preocupação dos pais 

e aprofundar instabilidades, sobretudo quanto aos jovens gênero-diversos. 

Enquanto estatísticas30 revelam a ampliação do tempo de coabitação da população jovem 

com os pais nas últimas décadas, no contexto apresentado, os jovens LGBTQ acabam saindo 

do domicílio parental mais cedo, grande parte das vezes antes de conquistar a independência 

financeira: “[...] a rejeição familiar pode levar a uma reação em cadeia de eventos que os envia 

em cascata através de redes de segurança social que não estão equipadas para apoiá-los” 

(QUINTANA; ROSENTHAL; KREHELY, 2010, p. 1).  

Fica claro que a principal catalizadora da demanda por moradia do público LGBTQ, sobretudo 

mais jovem, é a LGBTQfobia. Historicamente, essa demanda era solucionada na esfera 

privada com a constituição de famílias através da união de pares ou de redes de apoio e de 

“famílias escolhidas”31. No entanto, o protagonismo dos sujeitos LGBTQ no tratamento de suas 

próprias questões e sua maior organização cria novos discursos (JESUS, 2015). É o caso da 

mobilização por moradia. A partir do momento em que é fortalecido o discurso da 

vulnerabilização de lidar, simultaneamente, com a falta de moradia e com a discriminação, o 

tema da moradia é exposto e adquire um caráter coletivo. 

Destaca-se a problemática: até onde chegam as políticas públicas. Rhoades et al. (2018) 

correlacionam rejeição familiar, falta de moradia, questões de saúde mental e tendência de 

suicídio entre esses jovens. Em um serviço de combate ao suicídio, cerca de 32% dos jovens 

reportaram experiências de falta de moradia: desses, 83% já ficaram na casa de amigos, 

parentes ou conhecidos porque não tinham onde passar a noite (couch-surfing), 17% 

precisaram que ir morar fora, 17% com um estranho, 14% em abrigos, 14% em locais públicos.  

Segundo os autores, os altos níveis de couch-surfing entre os jovens LGBTQ indicam que 

esses podem não estar interagindo com as organizações socioassistenciais. Dessa forma, é 

importante que se pense como acessar a quem precisa, bem como endereçar as questões de 

─────────────── 
30 A última “Síntese de indicadores sociais” do IBGE (2016) aponta um prolongamento ou o retorno da 

convivência familiar entre pais e filhos adultos. Em análise comparativa de 2005 para 2015, 
aumentaram de 20,7% para 24,6% os arranjos que tinham filho com idade superior a 18 anos 
coabitando com o(s) progenitor(es). 
31 Segundo Perez, Silva e Silva (2009, p. 51), a formação de “famílias escolhidas torna-se alternativa 

eficaz de enfrentamento dos preconceitos, novas construções de lugares de pertença, 
(re)conhecimento de possibilidades de existências, empoderadas mesmo que não padronizadas”. Já 
Pelúcio (2005, 2006), ao analisar a importância dos territórios de prostituição para a construção das 
identidades travestis, aponta o processo de “amadrinhamento” por outras travestis mais velhas como 
as cafetinas como essencial. O caráter de cuidado perpassa essas relações. A autora também aborda 
a relação conjugal entre as travestis e seus maridos e suas diferenças quanto ao padrão cis-
heteronormativo.  
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moradia e de saúde mental de forma a de fato proporcionar uma mudança para o jovem e não 

apenas um cuidado paliativo. A amostra ainda revela que os serviços de combate ao suicídio 

e de acolhida/moradia devem trabalhar em conjunto. 

Ferguson e Maccio (2015) apresentam uma alternativa interessante em vista aos altos níveis 

de couchsurfing entre os jovens: os serviços de moradia associados ao LGBTQ Host Home 

Program (Programa de anfitriões de LGBTQ). Essa solução utiliza de uma estrutura de 

moradia individualizada e particular (a casa de voluntários treinados) associada a uma 

estrutura de acompanhamento externa.  

Abramovich (2017) expõe que muitos abrigos possuem uma atmosfera de normalização da 

homofobia e transfobia e uma “inadequação normativa”: enquanto há um excesso de regras 

para se viver nesses locais, há uma falta de regulação e protocolos para se identificar e 

combater violências de cunho LGBTQfóbico. 

Maccio e Ferguson (2016) apresentam um panorama dos serviços de acolhida nos Estados 

Unidos que atendem LGBTQs e indicam recomendações. Além de acolhida emergencial, é 

preciso criar soluções mais permanentes e integração com outros serviços como de saúde, 

educacionais, de empregabilidade e jurídico. Muitos programas de moradia avaliados têm 

requisitos de elegibilidade para os jovens, como facilidade de obter e manter um emprego ou 

estar estudando. Isso é uma barreira visto que muitos LGBTQ em vulnerabilidade “tem 

doenças mentais sérias, que entravam seu progresso em satisfazer os requisitos de 

elegibilidade para a habitação”. Destacam ainda os “serviços para depois-da-acolhida”, 

essenciais para auxiliar os jovens para “uma transição de sucesso para a vida adulta incluindo 

tanto a autossuficiência econômica quanto a vida independente”. Sem eles, há o “maior risco 

de falta de moradia crônica quando adultos” (MACCIO; FERGUSON, 2016, p. 51).  

As autoras apontam boas práticas nas dinâmicas espaciais de instituições e programas de 

acolhimento promissores. São métodos para criar um ambiente afirmativo aos LGBTQ, e não 

apenas um espaço que “aceita” esse público: lembretes visuais exibidos nas paredes das 

organizações, como a bandeira do arco íris, banners de boas-vindas com símbolos de 

diversidade, e quadros de aviso com mensagens afirmativas. Além disso, exibem nos espaços 

diretrizes e declarações de suas políticas antidiscriminação, antiassédio, dentre outras. 

Nos Estados Unidos, muitas organizações se recusam em obter financiamento federal ou 

estadual para habitação visto que muitas fontes de financiamento ditam o modo de operação 

dos serviços. Assim, as equipes têm flexibilidade na operação da acolhida e buscar soluções 

criativas. “Uma dessas organizações está atualmente experimentando alojar três jovens da 

mesma família de rua - com supervisão de adultos - como uma maneira de honrar os apoios 

naturais existentes entre os jovens” (FERGUSON; MACCIO, 2015, p. 674). A liberdade de 
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atuação permite princípios de participação do jovem – em conjunto com a equipe - na escolha 

da modalidade de moradia. Para obter financiamento de outras fontes, uma abordagem foi 

sensibilizar as entidades financiadoras sobre casos e necessidades específicas de jovens 

vulneráveis, como forma de negociar acordos para flexibilizar acolhida: 

Em alguns casos, a equipe organizacional teve a flexibilidade de sua 
infraestrutura para reservar um quarto único para os casos em que os jovens 
transexuais não desejavam escolher um gênero preferido com quem se 
alojar, ou para os jovens que haviam sido vítimas de moradias compartilhadas 
e, portanto, preferiam um quarto de solteiro. Nesses casos, os jovens 
geralmente se sentiam seguros, sabendo que tinham várias opções para 
escolher, para garantir que suas necessidades de moradia fossem atendidas 
com segurança (FERGUSON; MACCIO, 2015, p. 675).  

No contexto brasileiro, Lima (2018) analisa o caso de jovens LGBTQ de baixa renda no âmbito 

universitário. Em um ambiente de LGBTQfobia familiar, muitos precisam de assistência 

estudantil para sair do domicílio de origem, mas encontram dificuldade de acesso aos serviços 

e à residência estudantil devido ao número restrito de vagas e à falta de critérios de seleção 

específicos quanto à LGBTQfobia. A questão é de grande importância visto que a presença 

na Universidade, além de influenciar no futuro desses jovens, pode significar a saída de um 

contexto vulnerável. Quanto às redes socioassistenciais, outros estudos apresentam a 

normatização e as burocracias como impasses na atuação dos equipamentos. Destaca-se 

três pesquisas que interseccionam os serviços com as questões de gênero, sexualidade e 

espacialidade: Salgado (2011), Garcia (2013), Rosa e Brêtas (2015).  

2.2  POLÍTICAS DE ACOLHIDA EM SÃO PAULO 

Uma moça trans moradora de rua pergunta como faz para morar na Casa. Digo que é para jovens 
de 18 a 25 anos e ela brinca: “então fui desclassificada”... Pergunto se ela não tentou vaga no 
Florescer, mas ela diz que já morou lá e não gostou porque ela tem um marido e as regras de 
visitação no local são muito rígidas e ele não se adapta a regras (D.C. 05/11/2019). 

Chego no paliativo e há uma fila imensa dando volta na Casa. Um morador de rua gay reclama 
da quantidade de hétero, fala que quase não vê mais gays na fila e que LGBTs deviam ter 
prioridade. Alvina chega e pergunta onde ele está morando e ele diz que morava no “quarto da 
diversidade” do Zaki Narchi, que fechou, e agora ele está na rua. Alvina fala que ele não deveria, 
pois ter um comprovante de residência ajuda muito. Ele diz que os albergues são longe e alguns 
têm o quarto da diversidade, mas estes sempre estão lotados. Relata ainda e que é perigoso se 
misturar no quarto masculino com os “héteros”. 

Mais tarde, um morador gay de um Centro de Acolhida chega e pergunto como está a situação 
lá. Ele disse que está um inferno, que a gestão mistura “gente trabalhadora com ‘nóia’”. Relata 
ainda que não pode deixar nada lá “marcando lugar” porque roubam, “sem falar a questão da 
homofobia”. Pergunto se tem muita homofobia e ele disse que sim, “direto”, e que o namorado 
dele já “quebrou o pau lá” (D.C. 12/11/2019). 
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Os relatos acima durante o atendimento do Paliativo mostram uma problemática das políticas 

socioassistenciais da Prefeitura de São Paulo. Observou-se em diversos discursos uma 

relação conflituosa com os equipamentos da rede e até mesmo uma preferência em ficar na 

rua a permanecer nesses locais.  

O contexto observado corrobora com os estudos. Salgado (2011) aponta que os 

equipamentos de acolhida da rede socioassistencial muitas vezes reproduzem a política 

dominante de afetividade. Isso resulta em uma dificuldade de lidarem com as expressões de 

gênero e receberem homossexuais masculinos, principalmente os mais efeminados, e 

pessoas trans32. No caso da instituição analisada, houve boas práticas como a sensibilização 

e o treinamento dos funcionários para receber a população LGBTQ, e a possibilidade para a 

população trans de escolher qual banheiro usar, além da atribuição de leitos femininos 

visando diminuir a vulnerabilidade à violência sexual. 

Em pesquisa realizada com mulheres em albergues de São Paulo, Rosa e Brêtas (2015) citam 

que as regras impostas e as dificuldades de convivência são limitações para os serviços. A 

tentativa de obrigar a adequar os hábitos como de higiene e alimentação ao serviço geram 

reações negativas: “Eu tenho essa convicção de que estou em um regime semi-aberto 

prisional. É isso que eu sinto, eu estou presa. Presa por horários, presa por nãos, presa por 

pedir, pedir eu posso, por favor” (Daniela, 33 anos, nove meses em situação de rua, apud 

ROSA; BRÊTAS, 2015, p. 279).  

A posição autoritária dos serviços e funcionários e a falta de vagas fixas dificultam a adesão 

e tornam muitos equipamentos de acolhida locais de rápida passagem “onde as demandas 

dos seus frequentadores sequer são levantadas pelo serviço” (SALGADO, 2011, p. 119). 

Como resultado, os equipamentos não cumprem um papel de potencializar uma mudança real 

na vida dessas pessoas: “quando a rede socioassistencial consegue reativar a potencialidade 

de ação destes sujeitos, eles se apropriam de suas vidas novamente, passando a refletir e 

enfrentar, de diversas maneiras, seus sofrimentos ético-políticos” (ibid., p. 120).  

Rosa e Brêtas (2015, p. 282) concordam com Salgado (2011) ao destacar que é preciso incluir 

no cuidado às pessoas em situação de rua possibilidades de saída dessa condição de vida. 

Tais possibilidades exigem sinergia entre as políticas e as ações das áreas de assistência 

social e saúde, além de incorporar “redes formais e informais de assistência oferecidas por 

─────────────── 
32 A autora realizou o estudo logo após a Prefeitura começar a implementar se atentar para o tema 

conforme propostas da I Conferência Municipal LGBT de 2008 (PMSP, 2008). 
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outros setores da sociedade civil e estatal33...” para ampliar as alternativas de moradia para 

essa população. Apontam ainda sugestões quanto à espacialidade desses equipamentos: 

[…] devem contribuir com práticas locais de caráter comunitário; serem 
menores, destinados a um número menor de pessoas no intuito de 
favorecerem a convivência, troca de experiências e somatória de 
potencialidades. Grandes instituições possuem o risco de massificar suas 
ações, tendendo à terceirização e a impessoalidade. [...] diferenças [de modo 
de vida, sofrimento e cuidado ao corpo] precisam ser consideradas na criação 
e/ou adequação dos espaços e ações destinados às mulheres em situação 
de rua (ROSA; BRÊTAS, 2015, p. 283). 

O fato de todos os espaços da rede socioassistencial na cidade de São Paulo serem 

convênios entre poder público e entidades privadas também dificulta um trabalho qualitativo: 

a necessidade de fiscalizar sua atuação gera “‘instrumentais’ cada vez mais rígidos e 

burocráticos [...] no intuito de controlar, desde as verbas que são repassadas, até a qualidade 

de serviço que as organizações dispõem para a execução do trabalho socioassistencial” 

(SALGADO, 2011, p. 81–82).  

O psicanalista Jorge Broide (2006) analisa as relações sociais das pessoas em situação de 

rua e aponta a existência de “ancoragens” que as conectam à vontade de viver. As soluções 

de moradia devem se relacionar e dialogar com o território, além de buscar as ancoragens, 

nem sempre ligadas aos parentes. Muitas políticas públicas focam na restituição do indivíduo 

ao seio familiar, o que pode retraumatizá-lo, visto o rompimento generalizado de vínculos 

familiares ao qual muitos tiveram. A análise do autor valida relações interpessoais e espaciais 

para além do espaço familiar padrão e expõe necessitam de um novo tipo de estrutura.  

Garcia (2013) identifica que, junto à dificuldade dos equipamentos de acolhida, há uma 

resistência pelos jovens aos ideais de fixação presentes nas instituições. Grande parte das 

políticas para pessoas em situação de rua focam na permanência dos vínculos e na 

“necessidade de ‘sedentarizá-las’ em torno da ideia de moradia e trabalho fixos” (GARCIA, 

2013, p. 1014). Esse modelo não condiz com as especificidades nas relações com o espaço 

público e privado e com o nomadismo dessa população, bem como de suas vulnerabilidades, 

sobretudo à violência e aos agravos da saúde.  

Na gestão Haddad (2012-2016), a Prefeitura de São Paulo implementou importantes avanços 

como a priorização de gays e bissexuais em situação de violência e mulheres trans na fila do 

programa social “Minha Casa Minha Vida”, a criação do programa Transcidadania para 

escolaridade e empregabilidade trans e dos Centros de Cidadania LGBT. A pauta da moradia 

começou a ser tratada em 2014 com o Centro de Acolhida Zaki Narchi, o primeiro com espaço 

─────────────── 
33 Circuitos ligados à religião, arte, cultura, educação, trabalho, esportes, movimentos sociais e 

políticos, dentre outros. 
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para acolhida de LGBTQs, na época um quarto com 24 vagas para este público, em um total 

de 500 vagas (MACEDO, 2014; CARTA CAPITAL, 2018). Em 2016, criou o Centro de Acolhida 

Especial Florescer, iniciativa inédita para acolhida de mulheres trans. A gestão Doria/Covas 

(2017-2020) realizou mudanças significativas nesses programas e equipamentos. Fechou o 

Centro de Acolhida Zaki Narchi e, por outro lado, inaugurou um novo Centro de Cidadania e 

a segunda unidade do Florescer. O Programa Transcidadania foi descentralizado.  

Um panorama dessa rede de espaços está presente no APÊNDICE C. Esses equipamentos 

constituem relações socioespaciais e urbanas e atuam nos mais variados aspectos da 

acolhida e do cuidado: moradia, assistência social, jurídica e médica, humanização de 

serviços. Apesar de São Paulo ter sido precursora no tema, a rede apresenta impasses e não 

consegue atender completamente à demanda. O “modelo” existente é criticado por 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil, inclusive pelos gestores da Casa 1:  

Para Iran, infelizmente, sem as empresas e com o Estado em crise, 
dificilmente acontecerá projetos relevantes de assistência social. Segundo 
ele, o atual sistema nunca funcionou. Ele cita, por exemplo, o centro de 
acolhida Zaki Narchi, localizado no Brás, o qual ele chama de “depósito de 
corpos de existência dissidente”. O espaço funciona em superlotação e reúne 
diferentes perfis. Há usuários de álcool e drogas, doentes mentais, mulheres 
vítimas de violência doméstica, idosos e pessoas oriundas do sistema 
carcerário. 
“Precisamos lutar por uma reforma no sistema de assistência social do país 
para depois pensar em propostas como a Casa 1″, diz Iran. “O sistema está 
errado.” (RUFINO, 2018) 
 

2.3  SOLUÇÕES DE MORADIA PELA SOCIEDADE CIVIL 

Apesar de um notório avanço, as modalidades públicas não atendem por completo à demanda 

de moradia do público LGBTQ nem a suas especificidades internas como as etárias. De um 

lado, há pessoas já em situação de vulnerabilidade social como falta de moradia, desemprego 

e situações de violência. Do outro, LGBTQs, sobretudo mais jovens, em situação de 

LGBTQfobia familiar ou com moradia instável34. São perfis e demandas distintos que, apesar 

de já existirem na pauta do movimento LGBTQ tradicional, recebem um novo tratamento 

através de iniciativas pela sociedade civil - dentro e fora do movimento institucional. 

Talvez por identificação, o olhar sobre a juventude LGBTQ está presente em alguns desses 

projetos. Daniliauskas (2013, 2016, 2017) expunha a demanda e a falta de iniciativas de 

acolhimento LGBTQ no Brasil no período de sua pesquisa e citou organizações em Paris que 

─────────────── 
34 Como os que moram de favor na casa de amigos e parentes, ou recém saídos do domicílio parental. 

http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/familia-e-assistencia-social/centros-de-acolhida/adultos-24-horas
http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/familia-e-assistencia-social/centros-de-acolhida/adultos-24-horas
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acolhem jovens LGBTQ: Pôle Jeunesse (Polo Juventude), uma rede voltada ao acolhimento 

LGBTQ que também promove o convívio com pais, e Le Refuge (O Refúgio), entidade criada 

em 2003 para abrigar jovens LGBTQ que “se tornou uma rede distribuída por todo o país e se 

destaca pela sua forte capacidade de obter recursos financeiros junto ao setor privado e sua 

incidência política junto ao poder público” (DANILIAUSKAS,2017, p.6). 

Segundo seu website, “a associação nacional Le Refuge oferece acomodação e apoio 

personalizado a jovens LGBT, de 18 a 25 anos, vítimas de homofobia ou transfobia e em 

situação de rejeição familiar”(LE REFUGE, 2019a). A organização conta com números 

expressivos35 em sua trajetória: 7.500 jovens acompanhados nos serviços, 1.600 jovens 

hospedados, 35.996 acolhidas emergenciais, 13.000 membros e doadores. Cerca de 80% 

dos recursos vieram de doadores e empresas privadas, enquanto as despesas neste período 

somaram dois milhões de euros. Um dos motivos dos substanciais patrocínios corporativos 

que a organização recebe são os incentivos fiscais dados pelo governo francês36. Destaca-se 

ainda a capilaridade territorial: criada em Montpellier, atualmente possui 19 delegações 

regionais espalhadas pela França (CHARTRAIN, 2013; LE REFUGE, 2019b). 

Há iniciativas parecidas em outros países. Nos Estados Unidos, diversas organizações 

oferecem soluções de moradia, como o Los Angeles LGBT Center37, o San Diego LGBT 

Community Center (The Center)38, o Larkin Street Youth Services39. Em Roma, o Refuge 

LGBT40 foi inaugurado em 2016 inspirado na iniciativa francesa. Em Lisboa, o poder público 

─────────────── 
35 Dados de 2018 (LE REFUGE, 2019a). 
36 Incentivos que permitem à empresa uma dedução de imposto de 60% dentro do limite de 0,5% do 

volume de negócios. Uma doação de € 5.000, por exemplo, pode retornar um custo real de € 2.000 em 
deduções fiscais. 
37 Este Centro Comunitário oferece duas modalidades de moradia para jovens de 18 a 24 anos: Youth 

Transitional Housing (Acolhida transicional), em formato de quartos de dormitórios estudantis com a 
possibilidade do jovem que se adaptar bem ao programa se mudar para um quarto com mais espaço; 
e Host Homes (Casas de anfitriões) em que membros voluntários com um quarto extra em suas casas 
oferecem acolhida aos jovens pelo período de 3 a 6 meses. O Centro ainda possui o Triangle Square, 
um complexo de Habitação de Interesse Social para idosos LGBTQ de baixa renda que conta com 104 
unidades (LOS ANGELES LGBT CENTER, 2019). 
38 O The Center inaugurou em 2006 o Sunburst Youth Housing Project, um dos primeiros programas 

de acolhida com foco para LGBTQs e jovens com HIV. São 23 unidades individuais para jovens de 18 
a 24 anos em situação de falta de moradia (THE CENTER, 2019). 
39 A organização de São Francisco oferece diversos serviços de moradia, dentre eles o Castro Youth 

Housing Initiative, inaugurado em 2004, um programa de moradia disperso que recebe jovens de 18 a 
25 anos em 22 apartamentos individuais localizados em hotéis e dois apartamentos de três quartos no 
mercado privado (CSH, 2019). Em 2019 este programa sofreu uma expansão com um novo 
equipamento, o primeiro específico para pessoas trans nos EUA, com capacidade para 6 jovens 
(LARKIN STREET YOUTH SERVICES, 2019). 
40 Com inspiração no Le Refuge, é uma associação entre a organização Gay Center e a Cruz Vermelha. 

Conta com 5 funcionários e abriga jovens de 18 a 26 anos que precisam respeitar algumas regras: 
limpar os próprios quartos, seguir os turnos na cozinha e na lavanderia, respeitar horários de almoço e 
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inaugurou no final de 2019 o Projeto ReAJo - Resposta de Autonomização para Jovens 

LGBTI41. Portugal já tinha em Matosinhos a Casa Arco-Íris42, primeira casa de acolhida LGBTQ 

do país. Todas essas iniciativas contam com subsídios públicos. A Europa conta ainda com 

iniciativas específicas para LGBTQs refugiados, que acabam sofrendo discriminação entre os 

pares nos abrigos. A Alemanha conta com dois destes projetos, nas cidades de Nuremberg43 

e Berlim44, e a Itália apresenta algumas iniciativas em Bolonha e Modena por organizações 

LGBTQ já existentes45.  

Muitos desses projetos têm, em comum, unidades habitacionais destinadas a um número 

menor de pessoas, o que possibilita um trabalho mais individualizado e qualitativo, além de 

facilitar a convivência dos moradores. Dentre as soluções, há acolhida em quartos de hotéis, 

apartamentos compartilhados, dormitórios e mesmo na casa de voluntários. Isso amplia as 

possibilidades de locais sem a necessidade de criar uma infraestrutura específica, mas pode 

representar um empecilho à equipe responsável por avaliar os indivíduos atendidos.  

No Brasil, as necessidades de moradia LGBTQ diferenciam-se com o passar dos anos. 

Soluções autônomas sempre existiram, porém, partir dos anos 1980, a visibilidade sobre a 

população “homossexual” se expandiu devido à epidemia do HIV/AIDS. Figura conhecida no 

Bixiga, Brenda Lee comprou uma casa no bairro em 1984 e passou a abrigar cerca de 40 

pessoas com HIV, a maioria trans, rejeitadas por parentes. O Palácio das Princesas, depois 

nomeado Casa de Apoio Brenda Lee, é um dos primeiros exemplos de acolhida em São 

Paulo. Por necessidade de responder à epidemia, entidades civis e públicas criaram vínculos 

informais. A Secretaria de Estado de Saúde prestava assistência médica aos moradores. Em 

1988, a Casa de Apoio se tornou “a primeira instituição comunitária a celebrar contrato com 

instituição pública no enfrentamento da AIDS” e estabelece um limite de capacidade entre 28 

e 32 pacientes (CASA BRENDA LEE, 2020)46. No entanto, Brenda Lee não foi a única travesti 

─────────────── 
janta compartilhados, proibição de álcool e drogas, horário de retorno estipulado (às 22h30) e entrega 
de smartphones durante o horário noturno (HUFFSPOT ITALIA, 2018; GAY CENTER, 2019). 
41 A parceria entre a Associação de Solidariedade Social com a Câmara Municipal da capital portuguesa 

tem capacidade para acolher 4 jovens em um apartamento de quatro quartos, sendo dois deles para 
permanência de até seis meses e dois para permanência de até dois anos (P3 COM LUSA, 2019). 
42 A Casa Arco-íris é específica para LGBTQs vítimas de violência doméstica (CMM, 2018). 

43 Inaugurado em janeiro de 2016, o "Fliederlich" recebe cerca de 10 refugiados em um prédio de dois 

andares no centro da cidade (DW, 2016). 
44 Inaugurado em fevereiro de 2016 com gestão da associação Schwulenberatung, conta com 122 

vagas distribuídas por 29 apartamentos em um edifício de quatro andares, cujo aluguel é subsidiado 
pelo Senado de Berlim (BAZZO, 2016). 
45 Iniciativas das associações Movimento identità transessuale (MIT) em Bolonha e Arcigay em Modena 

(TORRISI, 2017). 
46 A Casa de apoio Brenda Lee fechou entre 2011 e 2015, oferecendo apenas cursos, e reabriu para 

acolhida em março de 2016 (VIANA, 2016; EL PAÍS, 2019). 
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a oferecer abrigo e família para pessoas LGBTQ. Iniciativas importantes existiram e existem 

em várias cidades brasileiras e é necessário mapeá-las. 

Nos anos 2000, com a incorporação do tratamento ao HIV nas políticas de saúde e a 

segmentação dos subgrupos no movimento LGBTQ, a demanda se modificou. A moradia 

apareceu como uma pauta importante do movimento LGBTQ mais jovem, que lidava com o 

medo da expulsão após a saída do armário. Daniliauskas (2016) apresenta o caso do Projeto 

Purpurina, criado por Edith Modesto, uma mãe de LGBTQ. A organização, a princípio, 

promovia encontros monitorados entre jovens LGBTQ com idade até 24 anos e entre 

familiares (Grupo de Pais de Homossexuais). Um de seus objetivos era criar uma casa de 

passagem para os jovens expulsos pela família de origem, o que foi impossibilitado por falta 

de financiamento externo. Em alguns relatos, organizadores e voluntários se articularam de 

forma autônoma para acolher de forma emergencial alguns jovens que procuravam o projeto.  

Desde meados dos anos 2010, a pauta da moradia LGBTQ tem assumido um caráter 

presentista47 através de movimentos pela sociedade civil. O alcance da internet, as mídias 

alternativas, as redes sociais, além da implantação do modelo crowdfunding possibilitaram a 

execução ou manutenção de algumas destas iniciativas. Soluções como ocupações, 

coletivos, ONGs e até uma plataforma virtual têm ajudado a tornar visíveis as dificuldades 

enfrentadas por diferentes grupos LGBTQ. 

Um projeto anterior à Casa 1 com grande visibilidade é a Casa Nem. Trata-se de uma 

ocupação para acolhida de LGBTQs com foco para pessoas trans no Rio de Janeiro. Além de 

acolhida, propôs cursos de capacitação como preparatório para vestibular, cursos de costura, 

fotografia, Libras, dentre outros. A Casa Nem foi criada pela ativista Indianare Siqueira no 

início de 2016 através da ocupação um casarão na Lapa48, centro do Rio.  

O projeto teve diversas instabilidades em sua história, como a falta de recursos e a 

reintegração de posse do casarão em dezembro de 2018. Após esse evento, o grupo se 

associou à Frente Internacionalista dos Sem-Teto (FIST) na ocupação de um antigo hotel no 

bairro de Vila Isabel, zona norte da cidade49. Cerca de 20 assistidos da Casa Nem foram morar 

na ocupação até que uma nova reintegração de posse os retirou em julho de 2019. No mesmo 

mês, após ser abrigado temporariamente por uma ocupação em Bonsucesso, bairro da zona 

─────────────── 
47 “Presentismo” é um termo proposto pelo historiador François Hartog (2014) para caracterizar a 

dominância e importância dada ao presente sobre as noções de passado ou futuro a partir do final do 
século XX. O termo consegue explicar também o próprio modus operandi dos grupos da sociedade civil 
que tratam a demanda: a sensação de urgência por moradia para o público LGBTQ leva à criação de 
iniciativas pela sociedade civil. 
48 VASCONCELOS, 2016. 
49 CAETANO, 2019. 
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norte, o grupo ocupou um prédio em Copacabana, na zona sul50. Ao final de 2020, após 

tentativas de reintegração de posse durante a pandemia e uma grande mobilização social e 

política em prol da destinação dos moradores, o Governo do Estado cedeu um imóvel para a 

Casa Nem51 no bairro do Flamengo, na zona sul.  

 

Em São Paulo, a união LGBTQ a movimentos de moradia também acontece. Em 31 de 

outubro de 2016, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto do Centro (MTSTC) ocupou um 

prédio na Avenida Nove de Julho, região central da cidade. A ocupação de cerca de 300 

pessoas se associou ao coletivo Arouchianos, que indicou mais de vinte LGBTQs para 

residirem no local. A iniciativa amplamente noticiada, inclusive em veículos de imprensa 

internacionais52, durou pouco tempo. Em 2017, devido incompatibilidades entre o coletivo e o 

movimento de moradia, os LGBTQs foram se desligando ou sendo desligados aos poucos e 

a parceria se desfez53.  

Em meados do ano, o grupo se associou a uma ocupação do Movimento Terra Livre, 

localizada no Bixiga. A ocupação inclusiva logo sofreu uma reintegração de posse em outubro 

e seus membros remanejados para outras ocupações. O Coletivo continuou atuando na 

─────────────── 
50 ALBUQUERQUE, 2019. 
51 Um ponto interessante da Casa Nem é que se trata de um movimento político. Os gestores promovem 

ou estimulam os moradores a participar de atos políticos ou ações cidadãs como ida a sessões da 
assembleia legislativa, passeatas, protestos etc. 
52 DOCE, 2016. 

53 Em conversas na época, os responsáveis pela ocupação do MTSTC e pelo Coletivo Arouchianos 

relataram diferentes versões. A organização da Ocupação relatou que houve apenas problemas de 
incompatibilidade dos Arouchianos com as regras do movimento de moradia, mas não especificou quais 
foram estas incompatibilidades. Já o membro responsável pelo Coletivo Arouchianos relatou problemas 
como o uso dos banheiros femininos pelas pessoas trans, inadimplência dos LGBTQ e excesso de 
regras. Esse membro, o último a se desligar da ocupação em meados de 2017, ainda se associou a 
uma ocupação do Movimento Terra Livre. 

 

Fig.14:  Após forte 

mobilização, o 

governo do Estado 

do Rio cedeu imóvel 

no Flamengo, Zona 

Sul do Rio,  para a 

Casa Nem. 

Fonte: Casa Nem 
(2021) 
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região do Arouche com atividades, programações culturais e doações para LGBTQs em 

vulnerabilidade. Em novembro de 2019, inaugurou a Casa de Acolhida LGBT+ Arouchianos. 

Em 2020 o projeto continuou durante a pandemia com distribuição de cestas básicas e abrigou 

sete pessoas. A subsistência financeira é obtida através de doações e crowdfunding 

(COLETIVO AROUCHIANOS, 2019; MOHALLEM, 2020).  

  
 

 

Uma proposta diferente foi a plataforma virtual “Mona migs”. Nessa solução, qualquer pessoa 

poderia oferecer abrigo para LGBTQs expulsos de casa. A ideia nasceu no início de 2016 

durante um evento da Universidade Federal de Pernambuco e foi colocada em prática através 

de um crowdfunding, em que arrecadaram a meta para manter o projeto por um ano. Após 

alguns atendimentos manuais, a plataforma foi lançada em julho de 2017 em alguns estados 

e depois expandida gradualmente para outros estados. Não há notícias recentes sobre a 

iniciativa e seus websites e redes sociais foram desativados54. 

O processo de criação da Casa 1 apresentou dois momentos: planejamento, lançamento e 

engajamento virtual (em 2016) e implantação (em 2017). O projeto não foi a primeira casa de 

acolhida LGBTQ do país, mas através dessa estratégia se tornou a solução com maior 

visibilidade, apoio financeiro, e estrutura de equipamentos, além de fomentar o surgimento de 

iniciativas semelhantes pelo Brasil55. Após a Casa 1, outro projeto que recebeu destaque na 

─────────────── 
54 Nos Estados Unidos, o LGBTQ Host Home Program (Programa de anfitriões de LGBTQ) treina e 

apoia, inclusive financeiramente, voluntários para abrigar jovens LGBTQ em suas casas por um período 
de um a dois anos. “O objetivo é facilitar a transição para a vida adulta de jovens LGBTQ sem-teto e 
assisti-los em seu caminho para a independência através da provisão de um lar seguro e estabilidade 
necessários para focar na busca de oportunidades educacionais e vocacionais”(FERGUSON; 
MACCIO, 2015, p. 674). 
55 Iniciativas como a CasAmor (em Aracajú, inaugurada em 2018), CasaSSA (inaugurada em 2018 na 

cidade de Presidente Prudente), Casa Sem Preconceitos (em Campinas, inaugurada em 2017) e Casa 

 

Fig.15:  Coletivo Arouchianos 

na Ocupação Nove de Julho. 

Fonte: Doce (2016). 

  Fig.16:  Ocupação do Movimento Terra 

Livre antes da reintegração de posse. 

Foto: Artur S. Duarte (2016). 
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mídia foi a Casa Miga, o primeiro abrigo para refugiados LGBTQ do Brasil56. Muitos desses 

projetos captam recurso através de parcerias com empresas e outras instituições, além de 

crowdfunding, mas com montantes inferiores aos da Casa 157. Em 2020, alguns deles se 

reuniram na “Rede Brasileira de Casas Acolhimento LGBTQIA+” com foco de desenvolver 

ações mais estruturadas pelo país durante a Pandemia. 

 

Apesar de a maior parte dos estudos sobre o tema apontarem para as dimensões de 

segregação às quais sofrem os LGBTQ, o que se observa nas iniciativas apresentadas é um 

caráter de resistência. Nos contextos sociais aos quais são expostos, pessoas LGBTQ 

apresentam diferentes estratégias de sobrevivência. Como consequência, elas lidam de 

formas diversas com as soluções apresentadas para o seu acolhimento, moradia ou 

autonomia. O que diferencia os equipamentos, então, é a definição do limite (até que grau de 

vulnerabilidade conseguem atingir) e da forma de atuação perante cada caso. 

─────────────── 
Aurora (em Salvador, inaugurada em 2019) e diversos outros projetos em processo de captação de 
recursos como a Casa Transvest (em Belo Horizonte) e Casa Transviver (em Recife). 
56 Inaugurada no final de 2018, a Casa Miga localiza-se em uma casa com quatro cômodos na zona 

central de Manaus e é coordenada pela ONG Manifesta LGBTI+, com o apoio do ACNUR (Agência da 
ONU para Refugiados) e outros parceiros. A solução se constituiu devido às discriminações sofridas 
por estes grupos em outros abrigos para refugiados venezuelanos (GODINHO, 2018) e da possibilidade 
de conseguir recursos da ACNUR. 
57 A campanha da Casa Aurora, em Salvador, por exemplo, arrecadava em janeiro de 2021 cerca de 

R$4.500 mensais (CASA AURORA, 2021), enquanto a Casa 1 cerca de R$70.000 (CASA 1, 2020a). 

 

Fig.17:  Rede de Casas de Acolhimento 

LGBTQIA+. 

Fonte: Casa 1 (2020b). 
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2.4  A REPÚBLICA DE ACOLHIDA CASA 1 

A Casa 1 engajou o público ao expor a realidade dos jovens expulsos de casa: “Você conhece 

alguém que foi expulso de casa por causa de sua orientação afetivo-sexual e identidade de 

gênero? Não existe nenhum LGBT [...] que, se você perguntar isso, vai falar: ‘Não, não 

conheço’. Todo mundo conhece” (Iran apud CARPANEZ, 2017).  

O recorte de idade dos acolhidos – 18 a 25 anos – evita conflitos geracionais e busca prover 

uma rede de apoio aos jovens em situação de moradia precária: “[...] ao invés de trabalhar 

com as pessoas que já estão em situação de rua pra residência (a gente vai fazer isso no 

serviço da Casa), a gente tem como pegar eles já na saída da casa, no caso da expulsão, 

organizar ele pra ele ter independência e não chegar na situação de rua...” 58 

A “república de acolhida”, por vezes chamada de “centro de acolhida” – a depender da 

interlocução que a Casa 1 deseja – funciona desde a inauguração no quarto coletivo do 

pavimento superior do sobrado. Sua prerrogativa é de liberdade, com poucas 

proibições/obrigações. Ao entrar, o jovem assina um termo em que estão expressas regras 

como: proibição do consumo ou comercialização de qualquer tipo de drogas ou entorpecentes 

(lícitas ou ilícitas) nas dependências dos equipamentos da Casa 1; proibição de permitir a 

entrada de visitantes no quarto sem autorização; uso controlado de equipamentos sonoros e 

de iluminação (no quarto e na frente do sobrado) fora dos horários permitidos; 

responsabilidade pela limpeza, organização e rotina da Casa (cuidar das próprias roupas, 

limpeza pessoal e do espaço, divisão de tarefas como cozinhar e limpeza dos banheiros). Há 

um esquema de advertências, no qual o morador pode ser desligado se receber mais de três. 

Assinados os documentos, o novo morador recebe uma cópia da chave da porta e de um 

locker e está livre para “colocar sua vida em dia”. 

No ambiente, há um quadro de tarefas diárias para os moradores e um horário definido de 

despertar, para haver tempo de fazer as tarefas e saírem para cursos, formações ou busca 

─────────────── 
58 Segundo Iran, durante formação de voluntários: “[...] no máximo de 25 anos porque a gente entende 

que a partir dessa idade é mais fácil você ter algum tipo de articulação, algum tipo de suporte, uma 
rede que vai conseguir te dar esse auxílio... ainda que a gente receba muito pedidos de pessoas acima 
dessa idade. E também porque a gente já teve momentos de situação de convivência entre os mais 
jovens e mais velhos, é uma convivência difícil [...] então a gente acabou priorizando esses jovens de 
18 até 25 porque a gente entende a Casa como quase uma rede pra evitar que esses jovens entrem 
em uma situação de rua... Então a gente está tentando ir um passo atrás [...] 

Muito difícil [o trabalho com jovens]... e muitas vezes a gente repensou qual público a gente quer 
atender, e a gente sempre voltou nessa questão, [...] não adianta nada [priorizar mais velhos] porque 
daqui a dois anos a gente vai atender eles [os jovens] em outro contexto, seja em dependência química, 
seja em situação de rua, em vulnerabilização extrema, então a gente acaba batendo nessa tecla”.  
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de empregos. Iran59 aponta um desafio: a maioria dos jovens tem dificuldade de lidar com 

algum tipo de instituição ou autoridade, não está acostumada com organização, e tem 

problemas de autoestima e poucas perspectivas de vida. Esses fatores dificultam a 

mobilização desses jovens para a própria autonomia. Por outro lado, visto o objetivo da Casa 

de colaborar na autossuficiência, é necessário o mínimo de obrigações, que farão parte de 

suas vidas após a saída.  

Com o tempo, as demandas e necessidades dos moradores alteraram o sistema de acolhida. 

As doze vagas anunciadas na implantação foram ampliadas para vinte. O tempo de estadia, 

três meses, ampliado para quatro. A convivência entre os moradores apresenta diversos 

conflitos e não tem uma fórmula: cada novo morador modifica a dinâmica na casa. Assim, a 

realização do trabalho qualitativo pode ocasionar uma transformação na própria estrutura do 

serviço – e, por consequência, dos equipamentos.  

A principal gestora do no núcleo de moradia é Alvina60. Vizinha do Sobrado, a pedagoga e 

assistente social já trabalhou em serviços da rede socioassistencial e se interessou pelo 

projeto logo após a implantação da ONG. Logo se voluntariou e passou a gerenciar a acolhida 

e a manutenção. Alvina cuida da rotina dos moradores, desde a compra de insumos até 

consultas médicas. Com o tempo, se transformou em uma “figura materna” na dinâmica da 

acolhida, tanto do ponto de vista do afeto – por seu trabalho de cuidado aos jovens, desde a 

triagem até a saída – quanto de autoridade para o cumprimento das regras e para o estímulo 

na busca de empregos, ida a consultas médicas, etc.  

Porém, “Donalvina” – como é chamada por alguns voluntários – é “Malvina” para alguns 

moradores, ex-moradores e usuários, que reclamam de sua atuação atenta e exigente. Ao 

que parece a figura materna personificada pela senhora tem uma face do “bem” e outra do 

“mal”, visto que é firme nas poucas cobranças exigidas. Na prática, muito de sua atuação são 

conversas com os moradores: “por que você faltou à consulta?”, “por que você não foi entregar 

currículo hoje?” ou ainda “você perdeu o cartão de transportes de novo?” 

A rotina do sobrado é dinâmica. Moradores acordam, tomam café e aos poucos vão para seus 

afazeres: o trabalho, os estudos, a busca de emprego, as tarefas domésticas da Casa. É 

comum ver quem fica no Sobrado durante o dia nos espaços do térreo ou na calçada 

conversando, assim como é comum ver ex-moradores: existem dezenas deles morando na 

região ou nas proximidades. 

─────────────── 
59 Formação de voluntários (25/02/2018). 
60 Cabe destacar aqui que as descrições realizadas se baseiam nas percepções a partir da observação 

participante e não em um posicionamento institucional, salvo quando citado explicitamente. 



Enviadescer  61 

De sua implantação até o início da pandemia – março de 2020 – a Casa 1 abrigou mais de 

19061 jovens de diferentes perfis. No segundo ano, Iran (apud RUFINO, 2018) expunha: 

“Embora não exista um perfil de LGBT que é expulso de casa, naturalmente se criou um 

recorte na Casa 1 devido a questões estruturais da nossa sociedade, que fazem com que 

pessoas negras e pobres estejam mais expostas à violência”. A ONG não utiliza o critério 

étnico-racial nos processos de triagens. No entanto, devido às questões estruturais dos 

processos de vulnerabilização, os organizadores relatam que o recorte predominante na Casa 

foi de jovens que se entendem como negros. Durante a pesquisa de campo, observou-se 

entre os moradores da Casa diversos perfis étnicos-raciais, além de um fator que os destaca 

na região: grande parte performa gênero de forma mais livre.  

 

 

Fig.18:  Perfil dos moradores 

da Casa 162  entre 2017 e 

março de 2020. 

Apesar da maioria 
cisgênera, há uma inserção 
considerável de pessoas 
trans no território. Observa-
se a predominância de 
jovens com ensino médio 
incompleto ou completo.  

Fonte: Artur S. Duarte, com 
dados fornecidos pela Casa 1. 

 

Nos mapas abaixo, é possível observar um fenômeno migratório na dinâmica de acolhida da 

Casa 1. A maior parte dos jovens vem do estado de São Paulo, mas há diversas exceções. 

Outro detalhe são os diversos motivos pelo qual eles recorreram à acolhida: além de conflitos 

na família de origem, há jovens que já estavam desabrigados, recém desempregados, em 

conflitos conjugais com companheiros ou namorados, e mesmo refugiados. As categorias de 

─────────────── 
61 Levantamento interno realizado pelo autor com dados fornecidos pela Casa 1. Alguns jovens 

moraram mais de uma vez na Casa. Os organizadores relataram que o número real de acolhidos é 
ainda maior. 
62 Os dados de autodeclaração foram analisados e categorizados pelo autor. Não necessariamente 

correspondem à compreensão sobre gênero e identidade de gênero da ONG. 
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motivação foram propostas pelo autor com base nos dados qualitativos fornecidos pela Casa 

1. Buscou-se uma base de análise, mas a realidades das vivências e motivações por trás da 

demanda por moradia são mais complexas e individuais. 

 
Fig.19:  Procedência dos moradores da Casa 1 entre 2017 e março de 2020. 

Fonte: Artur S. Duarte, com dados fornecidos pela Casa 1. 

 
Fig.20:  Mapa de calor dos moradores da Casa 1 provenientes do estado de São Paulo. 

Fonte: Artur S. Duarte, com dados fornecidos pela Casa 1. 

O cuidado com os moradores vai além de oferecer acolhida. A equipe da Casa 1 observou a 

necessidade de agregar em sua programação oficinas, aulas abertas e rodas de conversa de 

acordo com a demanda dos acolhidos. O Centro Cultural – um equipamento de cultura, 

formação e sociabilidade - tem o potencial de ampliar a rede de apoio desses jovens, visto 
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que o tempo de estadia reduzido é insuficiente para o alcance da autonomia. Entretanto, o 

que se observa é que os moradores têm liberdade e podem escolher não participar das 

atividades. Essa atuação difere da realizada em muitos serviços públicos. 

A participação facultativa leva a discussões sobre a adesão dos jovens acolhidos nas 

atividades oferecidas pela Casa. Segundo Clara63, colaboradora do GT de saúde mental e da 

clínica social, “tem sempre um discurso da ausência dos moradores e moradoras dos espaços 

de programação [...] o espaço é esvaziado de moradores e moradoras...”. A profissional indica 

que o fato pode estar relacionado ao tipo de atividades oferecidas, mas também à questão 

espacial: “da necessidade de estar em outros espaços, ou o quanto o espaço é acolhedor ou 

não pras pessoas que a gente recebe”. 

Além da programação da própria Casa 1, a Organização tem outras formas de apoio aos 

moradores. O GT de empregabilidade trabalha diretamente com os jovens para atualizar seus 

currículos e realiza a busca por vagas de trabalho. Há um esforço de engajá-los a completar 

os estudos ou fazer cursos de formação. Alguns desses esforços são agregados ao Galpão: 

de acordo com o perfil dos moradores, a ONG promove cursos como de discotecagem, de 

barista64 e de panificação.  

2.5  DEBATER A VULNERABILIDADE 

Os corpos em assembleia “dizem”: “nós não somos descartáveis”, não 
importando que estejam ou não usando palavras no momento; o que eles 
dizem, por assim dizer, é “ainda estamos aqui, persistindo, reivindicando mais 
justiça, uma libertação da precariedade, a possibilidade de uma vida que 
possa ser vivida” (BUTLER, 2018, p. 32).  

Apesar de esta seção iniciar-se com Judith Butler, a autora faz críticas à noção de 

vulnerabilidade e às “práticas de ‘assistência’ filantrópicas ou comunitárias” (BUTLER, 2015, 

p. 12). A primeira ora pode levar a um paternalismo de “populações precárias”, colocando-as 

como necessitadas de “cuidado”, ora pode hiper-responsabilizar esses sujeitos por sua 

condição. Butler denuncia o uso político das noções de vulnerabilidade e invulnerabilidade 

para produzir diferenças e desigualdades. Já as alternativas “filantrópicas” podem colaborar 

com a manutenção do status quo e com o desmonte de serviços públicos. Apesar de 

considerar a importância das ONGs, Butler se preocupa que sua atuação substitua ações 

mais drásticas e estruturantes para o fim de problemáticas sociais. O que se pesa sobre esses 

grupos não é uma vulnerabilidade, mas sim uma vulnerabilização induzida. No centro da 

─────────────── 
63 Entrevista realizada em setembro de 2020. 

64 Por identificação, muitos dos jovens acolhidos desejam trabalhar na cena noturna. 
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discussão levantada pela autora está a atuação ativa dos “precários” na rejeição da 

precariedade induzida de forma social e econômica, um caráter de resistência.  

A discussão de Butler mostra-se pertinente no contexto da Casa 1, sobretudo se considerada 

sua íntima ligação com empresas. No entanto, mesmo fundada sobre o discurso de limitação 

das políticas públicas, a Casa desafia as críticas da autora. A começar pelo discurso de 

responsabilizar ou não os sujeitos “precários”: a “república de acolhida” dá liberdade aos 

moradores e busca proporcionar um senso de responsabilidade para o alcance da autonomia 

– em suas diversas formas, seja financeira, emocional, de objetivos de vida, dentre outras: 

a ideia do trabalho é que se construa dentro do espaço de atendimento 
alguma formulação de algum projeto de vida, algo que possa ser olhado e a 
gente possa dar um contorno, amarrar esses 4 meses, um tempo 
relativamente curto, e é um processo também que é voluntário né, não é 
vinculante, as pessoas podem escolher ou não estar presente nesses 
espaços de atendimento (entrevista com Clara). 

Clara relata que o foco na “autonomia e não na heteronomia” e a construção de um projeto 

em um processo junto ao morador têm obtido resultados “mais interessantes, ainda que não 

sigam os planos de vida os moldes de vida que são ideais para a nossa estrutura de classe”. 

Com o tempo reduzido, a equipe observa as prioridades65 para os moradores. Trata-se de 

cuidado associado ao discurso de autonomia, um diálogo para aproximar a estrutura de 

serviços da Casa aos projetos de vida individuais sem impor um projeto pré-definido. Dessa 

forma, diminui-se a pressão colocada tanto sobre uma “eficiência” pressuposta ao serviço, 

quanto sobre os jovens66. Esse tipo de trabalho ajuda a minimizar problemáticas quanto ao 

protagonismo dos jovens acolhidos. Para tal, a ONG trata os acolhidos de forma individual e 

considera as origens, realidades e interseccionalidades dos jovens de forma a prover um 

processo que colabore de alguma forma em suas vidas após a acolhida: “a gente tem 

processos muito bonitos, mas que pelo ponto de vista da eficácia e da eficiência do mundo 

capitalista são um fracasso né, porque é isso a pessoa entrou sem emprego saiu sem 

emprego. Mas se nesses quatro meses ela conseguiu organizar algo sobre a própria vida, 

organizar e poder falar sobre o próprio desejo, por exemplo, já é super importante” (Clara). 

O atendimento é multidisciplinar. Os diversos grupos (saúde mental, clínica, empregabilidade, 

jurídico, etc.) que interagem na acolhida se reúnem semanalmente para debater caso a caso 

─────────────── 
65 “[...] a gente nota que por vezes a gente não vai ter tempo suficiente para que a pessoa saia, termine 

os estudos, consiga um emprego, com a saúde mental ok, e tudo né. Às vezes esses quatro meses 
são suficientes para mexer em uma dessas coisas só, pra começar a mexer em uma dessas coisas só, 
pra começar a fazer a pessoa perceber que aquilo é importante pra ela...” (Clara) 
66 “[A] responsabilidade de se tornar economicamente autossuficiente em condições que minam todas 

as perspectivas de autossuficiência, [...] uma contradição que pode facilmente levar uma pessoa à 
loucura” (BUTLER, 2015, p. 14). 
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as respostas geradas na acolhida e as demandas dos moradores. Segundo Bruno Oliveira67, 

a cada morador que entra ou sai, a Gestão “vai ter outras dinâmicas de moradia, a gente vai 

ter outras questões de saúde mental...”. Assim, é constante a reformulação das estratégias 

para alcançar as necessidades do grupo de moradores: em certos momentos, a solução foi 

fazer reuniões em grupos (as “lavagens de roupa suja”68), em outros, reuniões individuais de 

“plano de vida”, ou ainda a realização de debates sobre temas específicos de forma a ajudar 

a convivência daquele grupo. 

Em análise do perfil dos moradores que chegam à Casa 1, foi possível observar um alto nível 

de conflitos domésticos, jovens já desabrigados ou na casa de parentes, amigos e 

conhecidos69. Poucos jovens haviam acessado a rede socioassistencial. Muitas trajetórias são 

ainda mais complexas, com a passagem por várias dessas situações de moradia antes da 

acolhida na Casa. Em alguns eventos, os gestores relataram que parte considerável dos 

jovens já havia tentado ou pensado em suicídio70. Já houve relatos de jovens que tentaram 

suicídio durante a acolhida. Justifica-se aí o trabalho de proximidade realizado na Casa: os 

profissionais de assistência social e atendimento psicossocial que atuam na acolhida e saúde 

mental têm diferentes formas de lidar com cada caso. 

 
Fig.21:  Situação de moradia anterior dos acolhidos na Casa 1 (categorias propostas pelo autor). 

Fonte: Artur S. Duarte (com dados fornecidos pela Casa 1). 

─────────────── 
67 Formação de Voluntários (09/02/2020). 
68 Essa prática não é mais utilizada pela equipe da Casa 1. 
69 A literatura internacional sobre os jovens LGBTQ sem teto costuma categorizar a situação de moradia 

provisória dos em casa de amigos e conhecidos como couchsurfing.  
70 Iran, durante evento em 01/07/2017 e nas formações de voluntários. 
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2.6  A SAÍDA DA CASA 

No primeiro ano, a Casa 1 já contava com números expressivos: acolheu 74 pessoas com o 

auxílio dos 62 voluntários (RUFINO, 2018). Nesse período, houve necessidade de se ajustar 

questões sensíveis quanto à saída da Casa71: o primeiro grupo de moradores, após o trauma 

do abandono familiar, se sentiu novamente expulso. A solução, no momento, foi prorrogar o 

tempo de estadia deste grupo e reforçar os atendimentos da equipe de psicólogos.  

Em novembro de 2017, um grupo de ex-moradores denunciou a Casa 1 pelas redes sociais, 

ao relatar uma estrutura abusiva e opressora, assim como a expulsão de jovens da república 

de acolhida. A equipe da Casa 1 se pronunciou através de uma postagem em que justifica a 

definição de prazos pela demanda contínua de acolhida (8 pedidos semanais) e pela limitação 

de equipe e expõe sua política de liberdade na rotina: 

não somos o que é chamado de casa continente - espaços que contam com 
profissionais 24 horas por dia [...]. Também não temos horário de entrada e 
saída de moradores e moradoras. Por isso fazemos questão de dizer que 
somos uma república de acolhida e não um centro de acolhida. [...] 

Não acreditamos no processo de impedir quem passa pela casa de fazer 
nada. Neste sentido, não somos proibicionistas em relação à drogas, sejam 
elas licitas ou ilícitas, que só não podem ser consumidas em espaço comum 
(afinal, nosso direito vai até onde começa o direito do outro, certo?). Mas da 
mesma forma em que existem liberdades, existem também 
responsabilidades... (CASA 1, 2017g). 

Após um período de acolhida sem resposta considerável dos jovens72, a ONG os desligou por 

entender que fez “o máximo possível” e não ter “mais instrumentos para acessar ou contribuir 

com determinado processo”. No momento da saída, a Casa buscou assistir os jovens com 

passagens de ônibus para retorno à família de origem, ajuda com aluguel, custos de rotina 

como de transporte para busca de emprego73 e permissão para “que sigam comendo e 

─────────────── 
71 Iran, durante evento “Como abrir uma casa de acolhida LGBT” (01/07/2017). 

72 “Infelizmente a adesão à programação tem sido super baixa pelo ano. A grande maioria dos 

moradores e moradoras, além de não cuidarem dos afazeres da casa, optam por não participar de 
nenhum tipo de atividade e quase metade não vai às consultas marcadas - e isso é um baita desafio. 
Como fazer, com essa quantidade de possibilidades de acompanhamento e serviços - e de fácil acesso 
- com que esses jovens se engajem em fazer algo e se mobilizarem para a própria autonomia em 
apenas três meses, sendo que passaram uma vida toda deixados de lado e agredidos física e 
psicologicamente? Sim, eles não aderem, mas existem milhões de motivos e vivências para isso e 
nosso trabalho é descobrir formas de fazer isso acontecer. [...]” (CASA 1, 2017g). 
73 “[...] estivemos há meses articulando e incentivando o retorno de alguns deles para o espaço familiar, 

algo que as famílias desejavam bastante; nestes casos os moradores envolvidos optaram por não voltar 
para a família por serem espaços longe de seus territórios de sociabilização [...] [alguns dos que foram 
desligados] nos procuraram também ajudamos financeiramente com o aluguel para o espaço em que 
mudaram ou mesmo passagem para retorno para a família. [...] nos asseguramos que todos e todas 
tivessem para onde ir e principalmente ressaltamos que a Casa 1 é mais que uma residência: todos e 
todas podem seguir fazendo as atividades e os acompanhamentos da casa. [...]” (CASA 1, 2017g). 
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lavando roupas por aqui. Alguns [dos denunciantes] inclusive seguem utilizando esses 

serviços, assim como pelo menos uma dezena de outros ex-moradores e moradoras...” 

(CASA 1, 2017g). 

Considerando a moradia temporária e as necessidades dos jovens, um dos desafios da Casa 

é estabelecer seus limites. Mesmo que vários desses jovens consigam empregos durante a 

estadia, o apego à situação de acolhida, os laços com a Casa e a condição financeira precária 

de muitos deles fazem com que o momento da saída seja difícil. Essa realidade fez com que 

apelidassem o momento de saída da Casa de “paredão” e muitos ex-moradores se tratem por 

“ex-BBB”74, referências à eliminação do popular programa Big Brother Brasil. Para minimizar 

a situação, a ONG eventualmente cria estratégias para auxiliar os jovens e evitar um 

rompimento de vínculos após a saída da Casa.  

A gestão não tem um controle sobre o destino dos ex-moradores e nem quantos estão por 

perto. No entanto, com frequência os ajuda no pós-acolhida. Já houve momentos em que um 

morador foi desligado e a Casa pagou por sua estadia em uma pensão da região por algumas 

semanas ou, mais comum, moradores que saíram para morar sozinhos e, ainda sem condição 

financeira, levaram o colchão e o travesseiro do dormitório com a permissão dos gestores.  

Alguns desses jovens parecem atingir uma condição mais estruturada durante sua passagem 

pela Casa. Um exemplo é Shawn, jovem gay pardo que conseguiu um emprego logo após ser 

acolhido e, ao sair da Casa em abril de 2019, foi morar na rua dos Ingleses. Outro exemplo é 

Miley, ex-moradora trans branca75 que, durante a acolhida, terminou o ensino médio através 

do EJA76 e entrou no programa de treinamento de uma conhecida loja de roupas. Em outubro 

de 2019 saiu da Casa 1 após ser empregada, e alugou um quarto de pensão na vizinhança.  

Muitos processos são mais profundos, como os casos de moradores que se identificavam 

como cisgêneros mas, na convivência, percebem que são pessoas trans ou não binárias. É o 

caso de Gaby, que chegou na Casa em 2019 se identificando como um jovem gay e percebeu 

ser uma mulher trans. A jovem começou a trabalhar em uma rede de fast food e foi morar em 

uma pensão na rua Conselheiro Ramalho com outra ex-moradora trans. 

─────────────── 
74 “Ah, você é ex-BBB? Eu também sou!” Esse diálogo ocorreu no encontro de dois ex-moradores 

enquanto escolhiam roupas no Paliativo. Um deles disse que estava trabalhando em uma rede de 
cinemas, outro em uma franquia de comida chinesa. O último relatou morar em um quarto 
compartilhado com três pessoas em uma pensão da vizinhança. 

75 No diário de campo, alguns ex-moradores estão identificados como brancos, negros ou pardos. Essa 

identificação foi feita pelo autor com base em características fenotípicas. Somente os entrevistados 
autodeclararam sua raça/etnia. 
76 Programa de Educação para Jovens e Adultos para pessoas que já passaram da idade escolar. 
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Há outras realidades como o caso de Billie. Em 2019, o jovem morador - cis, gay, pardo - 

ajudava no Paliativo, mas não conseguiu emprego e se envolveu em série de conflitos na 

convivência com os outros moradores e com alguns gestores. Quando saiu da Casa, passou 

por diversos lugares: primeiro uma pensão na rua Treze de Maio, mas sem dinheiro para 

pagar o aluguel logo saiu77. Depois foi morar “de favor” na pensão de um conhecido na 

vizinhança. Após um tempo, entrou em situação de rua. Alvina tentou levá-lo para um abrigo, 

mas Billie disse preferir ficar na rua. Ela então o indicou para tomar banho e fazer algumas 

refeições na Casa Taiguara78. Billie frequentava os espaços da Casa 1 quase todos os dias.  

Chego na Casa às 10h10 e Billie está no paliativo. Alvina aparece e conta que ele está na frente 
da Casa desde 7h00, está sem lugar pra morar, sem emprego e perdeu o cartão de transporte. 
Ela chama o jovem para conversar nos fundos do Paliativo (dentro do banheiro), em seguida o 
manda para o Galpão. Pergunto a ela se isso acontece muito com os ex-moradores e ela diz que 
sim: “A pessoa sai da Casa 1, mas a Casa 1 não sai da pessoa” (D.C. 29/10/2019). 

 
Os gestores se preocupam com a permanência de ex-moradores no bairro. Segundo Alvina, 

o custo de vida na região é caro para o padrão de vida dos ex-moradores. Outros 

organizadores relatam que muitos deles tem uma condição de subemprego e só podem pagar 

para morar em cortiços. Esse vínculo acaba impedindo que muitos busquem por moradia mais 

confortável em regiões menos valorizadas79. No entanto, Alvina percebe que, com o tempo, 

muitos desses jovens se mudam para outras regiões, geralmente mais próximas ao trabalho. 

Mesmo os que estão longe geralmente mantêm contato80. 

2.7  A RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Apesar de ser crítica às políticas socioassistenciais, a Casa 1 reconhece sua importância e, 

constantemente, estabelece pontes de diálogo: encaminha moradores, ex-moradores e 

usuários aos serviços públicos como CRAS (Centros de Referência de Assistência Social, a 

─────────────── 
77 Billie, um ex-morador que saiu recentemente da Casa conta que está morando numa pensão na Rua 

Treze de Maio, mas está desempregado e não tem dinheiro pra pagar o aluguel. Veio à Casa pedir 
ajuda da Alvina (D.C. 03/09/2019). 
78 Casa Taiguara é uma ONG de proteção à criança e ao adolescente. Um dos equipamentos da ONG 

é vizinho ao Galpão e, antes um abrigo para jovens menores de idade, recentemente oferece serviços 
de apoio. O autor esteve algumas vezes na sede da ONG e apresentou Alvina aos funcionários. 
79 No Galpão, quando falo sobre o observado na pesquisa (os ex-moradores que continuam na região), 

um organizador expõe preocupação: muitos continuam na região, mas com subempregos, em cortiços, 
o que não é uma condição ideal. Segundo ele, se eles fossem para uma região mais central talvez 
conseguissem viver com mais conforto, pois a região do Bixiga é mais valorizada. (D.C. 04/06/2019) 
80 Alvina relata que Linda, uma ex-moradora trans, “criou asas” e foi morar em um bairro distante, mas 

ligou para ela sexta-feira querendo conversar e acabou indo na Clínica Social conversar com o 
psicólogo (D.C.,12/11/2019). 
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porta de entrada para a rede socioassistencial em São Paulo), CAPS (Centros de Atenção 

Psicossocial), CRD (Centro de Referência da Diversidade) e CRT (Centro de Referência e 

Treinamento-IST/AIDS). Muitas vezes os organizadores “correm atrás” de vagas em Centros 

Temporários de Acolhida (CTAs) para ex-moradores ou para pessoas que procuram a ONG, 

mas não apresentam o perfil da acolhida. 

A relação com outros equipamentos da cidade também é uma via de mão dupla: se a Casa 

encaminha pessoas para atendimento, alguns moradores chegam à Casa encaminhados por 

profissionais de serviços como CRAS, CAPS, CRD e CRT. Nota-se que a Casa 1 é 

reconhecida por entes públicos dentro e fora da rede socioassistencial. Um exemplo foi um 

grupo de promotores do Ministério Público do Trabalho que direcionaram verbas de multas 

para a ONG (CASA 1, 2019c). Outra dessas ações foi presenciada em janeiro de 202081 na 

entrega de parte de 465 cestas básicas à ONG. 

Entretanto, observa-se que os principais laços constituídos com os serviços públicos se dão 

de forma pessoal, e não institucional: funcionários e voluntários da Casa 1 estabelecem 

pontes com funcionários públicos. Esse relacionamento interpessoal é fundamental no 

atendimento humanizado aos moradores fora da ONG82. Há um cuidado além do 

agendamento de consultas: um acompanhamento do percurso do jovem para garantir que ele 

seja não apenas atendido, mas tratado de forma humanizada.  

Uma vinculação institucionalizada poderia agregar ainda mais serviços à rede pública e 

proporcionar programas mais amplos de sensibilização de funcionários e de usuários. Sem 

─────────────── 
81 No meio da manhã chegou um carregamento de cestas básicas. Segundo Alvina, o Ministério Público 

destinou uma condenação de 465 cestas básicas para a Casa 1, entregues ao longo do ano. Alvina 
pede ajuda na fila do Paliativo para que os homens presentes carregassem as cestas para dentro da 
Biblioteca [único espaço amplo disponível], mas apenas um se prontifica. Ela então pede para nós 
(voluntários) fecharmos o local para poder ajudar no carregamento. Só então mais homens da fila 
ajudam, para que a tarefa demore menos tempo e eles possam entrar no Paliativo logo (D.C., 
07/01/2020). 
82 “A gente super acredita e defende o SUS com unhas e garras [...] e a gente vai sempre tentar 

encaminhar e vincular nos equipamentos e processos de atendimento públicos... o que não garante 
que esse atendimento, a gente só manda a pessoa ir para a UBS, ou qualquer UBS. Uma estratégia 
que foi muito importante no nosso trabalho é, foi, e sempre foi de reconhecer pessoas em equipamentos 
específicos. A gente não consegue, a gente não acredita em parceria institucional. Isso é uma 
realidade. Então assim a gente sabe que vai ter alguém na UBS da Nossa Senhora do Brasil que vai 
fazer o atendimento humanizado, que vai tratar aquela pessoa trans pelo nome dela não pelo nome de 
registro, que ela vai entender qual é a questão desse sujeito, que não vai gerar mais um vetor de 
expulsão dessa pessoa de mais um espaço da vida... é pra lá que a gente manda! [...] Por enquanto é 
isso que a gente consegue fazer para garantir que esse sujeito seja atendido efetivamente. Que quando 
essa bicha, essa travesti, essa sapatão, vai chegar de novo numa UBS e vão chamar ela pelo nome 
errado, vão fazer um processo vexatório. A Bicha vai chegar na UBS com um problema de Vitamina C 
e vão mandar ela pro DST/AIDS, ela vai mais uma vez sair de lá sem fazer nenhum exame... Então 
esse é um drama do trabalho” (Bruno Oliveira, Formação de voluntários, 09/02/2020). 
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estabelecer processos para esse diálogo, as políticas públicas continuam ineficientes no 

atendimento – de forma humanizada e qualitativa – de pessoas LGBTQ mais vulneráveis.  

Outra questão é a ausência de participação em editais da rede socioassistencial. Apesar de 

muitas das exigências desses editais já fazerem parte de sua atuação, a Casa 1 justifica-se 

pelo excesso de controle do modo como o trabalho é realizado.  

Este trabalho analisou algumas normativas e editais e concluiu que, apesar de um foco nos 

números e métricas dos serviços, há uma busca por trabalho qualitativo. No entanto, pouco 

tratam da relação entre serviços e equipamentos para além do simples “encaminhamento”. 

Carecem ainda de uma articulação entre serviços de acolhida – um escalonamento em que o 

sujeito mudaria de modalidade conforme fosse avaliado seu percurso. Por exemplo, o LGBTQ 

mais vulnerável com baixa escolaridade poderia ir para um centro de acolhida especial para 

LGBTQs em processo de formação. Esse serviço teria ponte direta com iniciativas para 

acompanhamento e escolaridade, como o Transcidadania. Já um LGBTQ desempregado 

poderia ir para um centro de acolhida especial para trabalhar saúde mental e empregabilidade. 

Após conseguir um emprego e certa autonomia, poderia ser realocado para uma república. O 

APÊNDICE C analisa as normativas existentes. 

A implantação de políticas públicas tem a possibilidade de ampliar o escopo dos serviços para 

outros perfis de LGBTQs vulneráveis, como idosos e pessoas com questões de saúde mental. 

Outro fator que seria solucionado com a ampliação de recursos é o atendimento a deficientes. 

Na Casa 1, a acessibilidade é precária, visto os imóveis locados pela ONG impossibilitarem 

que o núcleo de moradia e a Clínica social recebam pessoas com mobilidade reduzida. 

Apenas o Galpão permite o acesso por cadeiras de rodas em alguns de seus espaços. 

2.8  COMENTÁRIOS FINAIS 

A Casa 1 atende ao recorte específico de jovens LGBTQ de 18 a 25 anos por entender que, 

nessa faixa etária, muitos ainda carecem de uma rede de apoio para conquistar a autonomia. 

A literatura colabora com esse discurso e aponta especificidades no contexto recente: a maior 

visibilidade, autoidentificação (e a saída do armário) precoce, autonomia restrita e 

dependência financeira da família de origem. A LGBTQfobia familiar pode impactar a vida 

desses jovens e leva-los à necessidade de acolhida física, psicológica ou ambas.  

Esse contexto é reconhecido por muitos LGBTQs, que o vivenciaram ou conhecem quem o 

vivenciou. Eles se engajam e colaboram na construção de soluções para tratar a demanda. 

No Brasil, um perfil recente da militância apresenta uma visão mais “presentista”, de urgência, 
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para a solução dos problemas sociais, além do descrédito no Estado. Dessa forma, diversas 

experiências tem sido criadas no país, dentre as quais a Casa 1 despontou como referencial.  

A maior parte da literatura sobre o tema tem o foco na segregação, e são poucos os trabalhos 

que exploram o léxico da resistência operado pelas instituições de acolhida - e é isto que 

buscou-se fazer neste capítulo. A Casa 1 optou por um formato de “república”. Há algumas 

responsabilidades, tarefas e proibições que visam a convivência pacífica, manutenção do 

espaço e relação amigável com a vizinhança. Nesse sentido, a atuação da gestão é essencial 

para manter a “ordem”. Devido ao tempo reduzido da acolhida – quatro meses – a ONG traçou 

estratégias para continuar assistindo os jovens. 

Historicamente, as políticas sociais de habitação trabalham com a ideia de que a demanda é 

composta por núcleos familiares “tradicionais”, cis, heteronormativos. No entanto, um modelo 

universalista é, propositalmente, LGBTQfóbico e falha em atender a população LGBTQ e suas 

particularidades, entre elas afastamento da família de origem e a formação de vínculos de 

grupos e “famílias escolhidas”. As estratégias de funcionamento da Casa 1 associadas ao 

formato de república – um ambiente jovem e familiar “autogerido” pelos jovens, ao menos 

parcialmente – apresentam avanços que possibilitam um sentimento de pertencimento, 

coletividade e apropriação do espaço. Trata-se de uma boa resposta quanto à resistência aos 

ideais de fixação da população LGBTQ em vulnerabilidade presentes nas pesquisas. 

Visto que a atuação da rede socioassistencial em São Paulo é burocrática, muitas vezes 

LGBTQfóbica e com rotinas conflituosas (SALGADO, 2011; ROSA; BRÊTAS, 2015), as 

políticas muitas vezes acabam falhando em identificar necessidades dos grupos acolhidos e 

seus pontos de ancoragem, nem sempre dentro dos ideais pré-concebidos de família e de 

moradia e emprego fixos (BROIDE, 2006; GARCIA, 2013). O que se encontra em jogo é a 

necessidade, por um lado, de uma política pública capaz de garantir direitos efetivamente e, 

por outro, dos serviços prestados possibilitarem o reconhecimento e o atendimento às 

diferentes nuances que se apresentam na realidade. 

Nesse sentido, a Casa 1 apresenta uma série de boas práticas apontadas pela literatura, 

como o atendimento individualizado e a integração de saúde mental e outros serviços, 

incluindo serviços que estimulem a autonomia dos jovens no pós-acolhida. Acima de tudo, a 

participação dos jovens na construção de seu próprio processo e a busca por soluções que 

se direcionem melhor ao seu caso, seja a empregabilidade, a reconexão familiar, ou ir para a 

rede socioassistencial. A Casa 1 observou diversas necessidades ao trabalhar com os jovens 

LGBTQ vulneráveis na realidade que se apresenta no Brasil. 

Outra necessidade apresentada é a ponte direta entre serviços: muitas vezes, encaminhar um 

indivíduo vulnerável a um serviço não é o bastante. A Casa consegue superar sua falta de 
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vinculação ao poder público através de uma mobilização de uma rede de relações 

interpessoais com funcionários de serviços públicos. O diálogo direto entre o equipamento 

demandante e o demandado, de forma a garantir o atendimento humanizado e a resolução 

efetiva das demandas, é uma prática importante de ser assimilada até mesmo por serviços 

vinculados à rede socioassistencial. 

A Casa 1 tem se mostrado como um espaço permeado por soluções criativas – o oferecimento 

não apenas de um serviço, mas de uma rede de apoio - que merecem ser reproduzidas em 

uma abrangência adequada à demanda. Outro importante ponto é a implantação como um 

equipamento público de impacto positivo para a população em geral, o que fortalece os 

vínculos locais e será explorado nos próximos capítulos.  

Assim, é possível avaliar as possibilidades de políticas públicas e incentivos privados que 

contemplem o financiamento de projetos de formato mais livre como a Casa 1: seja no 

atendimento de um menor contingente de pessoas nos equipamentos de acolhida visando um 

trabalho qualitativo, seja na integração (“portas abertas”) desses equipamentos e serviços 

para atender às demandas da vizinhança. 

Por fim, a Casa 1 apresenta um espaço de constituição de novas relações familiares e 

afirmação do cuidado. Suas políticas organizacionais buscam a sensação de segurança, 

empoderamento, construção de um ambiente comunitário intra e extramuros. Ela demonstra 

que é possível repensar as políticas públicas de assistência social e de habitação para além 

do abrigo.  
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3 ALÉM DA MORADIA:  

A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 

Este capítulo aborda as principais motivações e demandas para as ampliações de escopo da 

Casa 1. Argumenta que a ONG se desenvolveu de um projeto com uma finalidade específica 

para uma “infraestrutura de cuidado” em benefício da sociedade. 

Primeiro, houve a necessidade de serviços que operassem junto à acolhida para o apoio aos 

residentes. Depois, buscou-se o diálogo e a integração com o território através de 

equipamentos de formação, cultura, sociabilidade e de saúde. Ademais, a Casa 1 atua de 

forma assistencial e agrega demandas sociais mais amplas de outros grupos vulneráveis além 

do público LGBTQ. O capítulo apresenta essa “infraestrutura” dividindo-a em áreas de 

atuação: assistência social (atendimento paliativo), educação e cultura, saúde e saúde mental. 

3.1  UMA INFRAESTRUTURA DE CUIDADO 

Uma das principais particularidades da Casa 1 foi sua constituição: após identificar uma 

demanda social específica, estruturou-se em resposta um projeto independente. Por fim, na 

implementação, abriu-se o escopo para alcançar outras demandas sociais. Dessa forma, a 

Casa 1 se posiciona como uma “infraestrutura de cuidado”.  

O conceito de infraestrutura geralmente refere-se a sistemas físicos, técnicos ou de serviços 

que suportam uma estrutura, seja ela uma construção ou uma cidade. No entanto, a literatura 

nas Ciências Sociais tem expandido a noção para sistemas que auxiliam a sociedade. 

Klinenberg (2018, p. 5) cunhou o conceito de infraestrutura social (social infrastructure): “locais 

físicos e organizações que moldam o jeito que as pessoas interagem”. São bibliotecas, 

escolas, parques, centros comunitários, estruturas físicas e/ou institucionais que promovem a 

sociabilização e a colaboração. Segundo o autor, infraestruturas sociais saudáveis criam laços 

e interações essenciais para a promoção da vida pública.  

Já infraestruturas de cuidado (infrastructures of care) referem-se a equipamentos que sediam 

serviços com foco em cuidado como creches, asilos, unidades de saúde, mas também pode 

ser ampliado para um conjunto de ações e dispositivos que apoiam a vida diária da população 

(GILROY; BOOTH, 1999). Esse “cuidado social” inclui saúde, moradia, condições sanitárias, 

empregabilidade, o que está diretamente ligado à qualidade de vida, exercício da cidadania e 
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direito à cidade. Assim, estudos aplicam o conceito para centros de acolhida para população 

em situação de rua (CONRADSON, 2003; LANCIONE, 2014) e para refugiados (YASSINE; 

AL-HARITHY; BOANO, 2019; BOANO; ASTOLFO, 2020), para o próprio acesso à moradia 

(POWER; MEE, 2020), assim como para ações de movimentos de base que constituem "nós 

íntimos de apoio à vida nas cidades que estão refazendo silenciosamente formas de 

socialidade, colaboração, democracia e justiça" (ALAM; HOUSTON, 2020, p. 1). 

Em comum, são infraestruturas de resistência, algo ainda mais importante no contexto do Sul 

Global, onde as desigualdades sociais e desmonte das políticas públicas criam cidades cada 

vez mais hostis. Apesar da maior parte dos estudos apontarem para a segregação sofrida, o 

caráter de resistência é uma forte característica da população LGBTQ e de suas iniciativas 

como a Casa 1. Criada por e para pessoas LGBTQs, a ONG adotou uma estratégia de 

atuação universalizante: primeiro decidiu pela gratuidade total da programação para atender 

assim tanto aos moradores quanto à população do bairro. Diversificou também o perfil de 

público: enquanto a moradia acolhe jovens LGBTQ vulneráveis, a estrutura cultural está 

aberta ao público geral e não apenas LGBTQ.  

Estudos sobre equipamentos de assistência social costumam focar nos dados dos serviços e 

menos em sua espacialidade. No entanto, conhecer como os serviços lidam com os espaços 

disponíveis e com as demandas que chegam até eles se mostra importante uma vez que 

indica o nível de flexibilidade e as limitações que costumam ter e poderiam ser resolvidas, por 

exemplo, com melhores especificações nos editais de parcerias ou de patrocínios. A Casa 1 

observa e absorve demandas sociais. Seus equipamentos adotam estratégias diferentes e 

funcionam de forma independente. Entretanto, há um constante fluxo entre os espaços pelos 

organizadores, funcionários, voluntários, moradores e frequentadores. Analisar a Casa 1 nas 

lentes de uma infraestrutura de cuidado abre possibilidades para uma melhor descrição de 

um programa de necessidades associado aos espaços e flexível a mudanças nas demandas. 

3.2  O ATENDIMENTO PALIATIVO 

Quando a Casa 1 abriu, começou a receber diversas doações de roupas, calçados, utensílios 

domésticos. A menor sala do térreo do sobrado foi destinada ao repasse de doações que 

excediam a demanda dos moradores da Casa. A distribuição de alimentos, roupas e itens de 

higiene pessoal passou a ser feita para a população em situação de rua e para a vizinhança 

em geral. Pela interface com o público geral, foi denominada Sala de Atendimento Paliativo, 

o que deixa claro que a Casa não considera as doações uma solução permanente. 
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Trata-se de uma sala pequena (12m²). Um corredor envolto por araras com peças de roupas 

em exposição e uma estante com sapatos. No fundo, um estoque sob a escada metálica que 

leva para o quarto dos moradores e um banheiro para colaboradores, que muitas vezes 

funciona também como estoque. Nesses locais, guarda-se itens que ainda não sofreram 

triagem ou materiais disputados como escovas e pastas dentais, lâminas de barbear, 

sabonetes, dentre outros. Há ainda peças separadas para algum “cliente” específico ou para 

os moradores. Alvina costuma pedir aos voluntários que separem lençóis brancos, 

desodorantes incolores, cremes dentais sem listras. O motivo é atender a mães de presidiários 

que procuram esse tipo de item para levar para os filhos. 

Antes o Paliativo era gerido por Electra. Com cerca de 1,90m de altura, essa mulher trans e 

preta é estimada por muitos, criticada por muitos outros. Era direta e sem “filtro” na hora de 

atender ao público da sala. O banheiro nos fundos do paliativo ficava trancado e era sua base: 

nele guardava mantimentos, objetos e até mesmo fazia comida em um fogão elétrico de mesa. 

Antes da Alvina chegar, Electra era quem cuidava junto com Iran dos jovens acolhidos. Com 

o tempo, os gestores pediram que ela se afastasse do núcleo de moradores visto que muitas 

vezes a colaboradora fazia até refeições no local. 

Electra foi desligada da Casa 1 em 2019. Segundo alguns colaboradores, o “pessoal do 

Galpão” [como são chamados os gestores, visto que sua mesa de trabalho fica no Galpão] 

estava recebendo muitas reclamações do público atendido no Paliativo. Além da interface 

com o usuário, nos últimos meses, Electra e Alvina estavam em conflito evidente. Alvina, em 

tese, tem uma pequena sala em cima do paliativo, um espaço entre o térreo e o quarto dos 

moradores no primeiro pavimento. Essa sala funciona tanto para conversas com os 

moradores quanto como despensa e almoxarifado. Na prática, ela sempre se envolveu nos 

processos de toda a Casa, inclusive no Paliativo – o que parecia irritar Electra. Por ser uma 

figura de referência aos voluntários, muitos costumam recorrer a ela: “não quero me meter, já 

estão reclamando que fico mexendo no paliativo”, disse uma vez em referência clara à colega. 

Com a saída de Electra, Alvina começou a coordenar o grupo de cerca de 20 voluntários que 

se revezam para o atendimento no local. 

Por estar situado no mesmo imóvel da acolhida, há um relativo cuidado da gestão nas 

dinâmicas desse espaço de forma a evitar conflitos com os residentes da Casa e com vizinhos. 

A presença constante de filas de pessoas em situação de rua à espera de atendimento causa 

incômodos. Devido ao espaço reduzido na sala, só é permitida a entrada de um usuário por 

vez. Em 2019 e 2020 observou-se um nítido aumento de frequentadores. No final de 2019, 

alcançava vinte, às vezes trinta pessoas antes mesmo do horário de abertura (10h00). A 

situação começou a preocupar Alvina, visto que algumas pessoas estavam chegando cada 
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vez mais cedo, por volta das 7h00, e muitas vezes conversavam alto e atrapalhavam o sono 

dos moradores da Casa83. 

  
Fig.22:  Fila em 2018 antes do paliativo abrir. Fig.23:  Fila do paliativo em 2018 após abertura. 

  
Fig.24:  Pessoas à espera de atendimento em 2019. Fig.25:  Fila no Paliativo em 2020. 

Nas fotos acima, observa-se esta ocupação pelos usuários do Paliativo em quatro momentos – todos no 
horário próximo às 10h: em outubro de 2018, antes e após o local abrir; em julho de 2019, onde se observa 
pelo menos 8 pessoas, dentre elas homens, idosos e uma mulher com uma criança pequena; e em janeiro 
de 2020 com cerca de 20 pessoas na fila. 

Fotos: Artur S. Duarte (16 out. 2018; 16 jul. 2019; 14 jan. 2020). 

 

A orientação da organização aos voluntários é sempre pedir que a fila se forme junto à fachada 

do sobrado, evitando conflitos pela obstrução do passeio. Quando a orientação não é seguida, 

─────────────── 
83 Chego no paliativo às 10:05 e a fila já tem cerca de 30 pessoas. Às 11h45, já foram atendidas 43 

pessoas. Comento com Alvina o número cada vez maior e ela fala que as pessoas têm formado fila 
cada vez mais cedo em frente ao sobrado, o que é um problema porque eles ficam falando alto e 
acordam os moradores e vizinhos. Para evitar que haja o hábito de formar filmas muito cedo, ela tem 
evitado abrir o Paliativo antes das 10h00 (D.C. 14/01/2020). 
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o Paliativo é fechado84. Outro pedido comum de Alvina é que os usuários se “sensibilizem” e 

se organizem para que não haja brigas na fila e para que não usem bebidas ou drogas. 

Apesar do cuidado, a Casa nem sempre consegue manter os moradores e o público do 

paliativo em low profile. Já houve revistas policiais em frente ao sobrado e até mesmo o caso 

de um usuário que estava na fila quando foi conduzido por policiais acompanhados de um 

funcionário do supermercado em frente à Casa que o acusava de ter roubado alguns produtos, 

o que se comprovou na revista realizada. 

De forma curiosa, o crescente público do paliativo causa incômodos também por seu perfil 

“hétero”. Desde 2019, a presença cada vez maior de “homem hétero”85 na fila era alvo de 

reclamações de Whitney, uma vizinha sempre presente na Casa: “aqui é a casa dos viados, 

tem que ter prioridade para atendimento dos viados”. Muitos voluntários também defendiam o 

atendimento prioritário aos LGBTQ. Os gestores, no entanto, decidiram que todos deveriam 

ser atendidos em ordem de chegada e propuseram a separação das filas em homens e 

mulheres: “um desses dias a gente tava comentando ‘Ah Alvina mas não tinha que ter uma 

fila pra LGBT?’ primeiro que vai ser muito difícil de você [identificar] e aí nós estamos fazendo 

aquilo que fazem...nós vamos estar repetindo...”86. Essa repetição à qual Alvina se refere seria 

do processo de exclusão que muitas vezes acompanha o público LGBTQ em diversos 

contextos sociais.  

A fila de mulheres, obviamente, engloba as mulheres trans, o que é raramente discutido por 

outros usuários. Por outro lado, a demora dos gays para escolher as peças de roupas é motivo 

de assédio: “Gente, gays demoram mais para escolher o visual...” justifica Alvina. Apesar dos 

conflitos, a convivência entre os LGBTQ e os demais costuma ser boa. Em alguns momentos 

em que ocorre alguma piada ou comentário LGBTQfóbico, os próprios usuários na fila 

repreendem. Como quando um homem hétero87 zombou da calça apertada e colorida de um 

─────────────── 
84 Alvina contratou um vizinho para reformar a calçada […]. Com a obra, há apenas um trecho funcional 

e o paliativo está fechado. Muitas pessoas passam querendo roupas, mas Alvina diz que não abrirá 
com a calçada em obras pois eles “ficam amontoados na porta”, isso atrapalhará o fluxo de transeuntes 
e ela não quer causar esse “estresse”. 

Ela aproveita e pede aos usuários que façam “um trabalho de sensibilização” entre si para que não haja 
brigas na fila do paliativo e não usem bebidas e drogas, para evitar assim reclamações da vizinhança… 
(D.C., 06/12/2019). 
85 O crescimento do público masculino não-LGBTQ reflete os números em São Paulo: o último censo 

da Prefeitura de São Paulo (PMSP, 2020c) aponta que cerca de 85% das 24.344 pessoas em situação 
de rua são homens. 
86 Alvina, durante encontro com voluntários (09/12/2019). 

87 Foi possível aferir as orientações sexuais nesse caso pois durante o atendimento no Paliativo o 

voluntário preenche uma ficha de controle da ONG que consta se a pessoa é LGBTQ ou não (D.C., 
04/02/2020). 



78  Artur S. Duarte 
 

gay e outro homem hétero que estava na fila interveio, chamando o assediador de homofóbico 

e dizendo para ele respeitar porque ali era um espaço “deles” [dos viados].  

Outro serviço paliativo da Casa 1 é a doação de alimentos e cestas básicas a diversas famílias 

da comunidade. Alvina teve a iniciativa ao observar a demanda e devido a questões de 

estrutura física: a ONG não tem espaço para guardar grande quantidade de alimentos. Os 

alimentos recebidos – a maior parte não perecível - são estocados na sala do mezanino do 

sobrado. Por esse motivo, Alvina começou a atender a alguns pedidos de pessoas, 

principalmente mulheres trans e mulheres com filhos, que chegavam no Paliativo à procura 

de alimento. Durante a pandemia, houve uma ampliação desse serviço.  

Em março de 2020, o atendimento paliativo foi foco de fortes posicionamentos durante a 

pandemia da Covid-19. Diante de decretos dos governos municipal e estadual em fechar 

centro culturais para prevenir a propagação do vírus, a Casa 1 optou por manter as atividades 

no Paliativo e realizou uma série de comunicados pelas redes sociais nos quais denunciou a 

desarticulação do atendimento à população de rua pelos órgãos da prefeitura, “[...] a partir 

disso nos resta a certeza de que manter as nossas portas abertas se faz urgente e 

necessário...” (CASA 1, 2020d) O posicionamento causou um desgaste com um grupo 

vizinhos, que ameaçou denunciar “o acúmulo de pessoas na calçada” à vigilância sanitária 

(CASA 1, 2020e). Assim, a Casa decidiu interromper o serviço até que, após algumas 

semanas, se reestruturou como um ponto de recebimento de doações de diversos setores da 

sociedade e distribuição de cestas básicas e roupas na região.  

No final de 2020, a sala de atendimento paliativo foi reformada. As paredes foram revestidas 

para facilitar a limpeza, e instalou-se uma pia com água filtrada para atender às demandas de 

água da população em situação de rua.   

3.3  O CENTRO CULTURAL 

Enquanto o atendimento paliativo se constituiu após a inauguração, a ideia do centro cultural 

já estava presente desde o planejamento do projeto. Após a inauguração, as dinâmicas de 

cultura e educação aconteciam no Sobrado. O formato comercial dos espaços do térreo se 

apresentou como um grande aliado nas estratégias de diálogo com o território. Entretanto, o 

ambiente era reduzido para a quantidade de ações que se acumulavam: aulas, programação 

cultural, atendimento psicossocial a moradores. Por esse motivo, a apropriação da calçada 

do imóvel era constante: eram feiras de literatura, bazares, rodas de conversa, palestras, até 

mesmo peças de teatro encenadas com o público na calçada. Havia ainda as famigeradas 

festas promovidas pela Casa. 
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A sala de maiores dimensões (30m²), de esquina, foi destinada à leitura e atividades que 

trouxessem maior público. A Casa passou a receber doações de livros e, logo após a 

inauguração esse acervo organizado em três estantes se transformou na Biblioteca 

Comunitária Caio Fernando Abreu. Qualquer pessoa pode retirar livros. O cadastro de 

usuários é muito simples, sem necessidade de documentos ou comprovante de residência.   

A sala do meio, Vitor Angelo (22m²), foi pensada como espaço de exposições. Era o coração 

do centro cultural, onde a equipe de gestão atuava e realizava-se parte da programação. Após 

mover a programação para o Galpão, a ONG cedeu a sala ao Transol, um coletivo de costura 

para capacitação de pessoas trans que funcionou no sobrado entre março de 2018 e o final 

de 2019. O coletivo foi para um espaço maior nas proximidades e, entre o final de 2019 até o 

início da pandemia, a Casa 1 transformou a sala em um escritório da Agência Casa 1, um 

projeto do GT de comunicação da ONG88.  

Em conjunto com a Biblioteca e o Paliativo, a constituição do Galpão amplia o diálogo com a 

vizinhança: é um equipamento de interesse público capaz de provocar uma reflexão e, assim, 

tornar o território mais seguro para os moradores, o público que frequenta a Casa e para os 

LGBTQs em geral89. Em grandes eventos, o Galpão abre suas grades e rompe a separação 

com o espaço público. A busca por diálogo vai ao encontro ao que Ferrari (2004) expõe ser 

um caráter educacional histórico do movimento LGBTQ. Ademais, é uma bandeira levantada 

pelo movimento LGBTQ jovem: “não basta discutir a discriminação somente entre LGBT, para 

buscar mudanças mais amplas, as organizações juvenis buscam envolver também 

heterossexuais” (DANILIAUSKAS, 2016, p. 126). O Galpão Casa 1 contribuiu para ampliar 

programação e diminuir a ocupação das calçadas do sobrado.  

Na programação, uma das primeiras e mais estruturadas parcerias da Casa 1 foi com o 

coletivo English to Trans-Form. O projeto já existia e oferecia ensino de inglês gratuito para 

população Trans em Osasco. O grupo perdeu o espaço e em 2017 foi integrado à Casa 1 

como um GT de línguas. Na Casa 1, o projeto passou a oferecer aulas para todos os públicos, 

porém priorizadas inscrições de pessoas trans, seguidas de pessoas negras e em situação 

de vulnerabilidade social. Abriu ainda turmas para crianças.  

As aulas aconteciam na Biblioteca. Com o aluguel do Galpão foram construídas duas salas 

de aula (de 28m²) que pudessem atender às aulas de línguas, dentre outros cursos que a 

Casa agregou como o pré-vestibular (ENEM). A nova estrutura permitiu a ampliação do 

─────────────── 
88 No final de 2020, abriu-se um acesso pelo hall de entrada do núcleo de moradia e a sala foi 

transformada em um espaço de convivência para os moradores e como forma de ampliar a área do 
núcleo de acolhida e, por consequência, diminuir os conflitos entre moradores por espaço. 
89 Relato ao autor por Bruno Oliveira durante conversa em janeiro de 2018. Iran também relatou as 

motivações para a criação do Galpão nas formações de voluntários.  
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próprio escopo do GT de línguas, com inserção de aulas de espanhol e português para 

estrangeiros, uma demanda agregada a pedido da organização da Casa 1. Em 2019, as aulas 

de inglês, espanhol e português pra estrangeiros receberam cerca de 172 alunos em 16 

turmas e 32 professores e professoras voluntárias (CASA 1, 2019m, 2019l).  

Parte da antiga área de espetáculos do Espaço dos Fofos se transformou no salão principal 

(77m²) e concentra grande parte da programação da Casa. Ao final de 2018, uma arquiteta 

voluntária projetou um palco de madeira e um painel móvel divisório para utilização no 

casamento coletivo realizado no espaço. O palco modulado era desmontável, para comportar 

a flexibilidade de eventos. Assim, o salão passou a receber espetáculos, festas, mesas de 

discussão, e outras atividades. Um evento se destaca: o Drag Bingo. Nessa iniciativa do 

English to Trans-form, o bingo, jogo muito popular em gerações passadas, é comandado por 

uma dragqueen. O salão é ainda espaço de trabalho de parte da equipe e, em 2020, 

concentrou as atuações da ONG relativas à pandemia: o palco foi doado e o salão deu lugar 

a um espaço multiuso da administração e do GT de assistência social. 

O antigo foyer do teatro foi transformado em um ateliê multiuso (76m²) que recebe uma 

variedade de atividades tais como aulas de dança, taekwondo, música, rodas de conversa, 

grupos de estudo. A armazenagem de materiais como cadeiras, tintas, tecidos e papeis causa 

um ambiente um pouco caótico. Um piano também chama atenção no espaço. Anteriormente, 

havia computadores: a princípio utilizados pelos moradores da Casa e pelas crianças, logo 

chamaram atenção da população em situação de rua, que fazia fila para sua utilização. Porém, 

discussões e brigas no local acabaram fazendo a ONG retirar os equipamentos.  

O espaço do mezanino (35m²), mais restrito, recebe oficinas de costura e cursos de 

maquiagem profissionalizante que demandam materiais, acessórios e equipamentos mais 

controlados como espelhos, tesouras e máquinas de costura90.  

Ao reunir em sua estrutura uma atuação diversa, o Galpão se constituiu como uma nova opção 

de espaço de sociabilidade, educação e lazer na região. A ONG aprofundou e expandiu essas 

dinâmicas com o tempo ao atender todos os tipos de público nos serviços de cuidado (paliativo 

e clínica social), na programação com inscrições (cursos de línguas, formações, 

sensibilizações, atividades) e na programação aberta (eventos e oficinas, estas últimas 

relativas a manufaturas e habilidades artísticas, corpo e saúde e específicas para crianças). 

Abaixo, dois exemplos da programação aberta. A definição de muitas atividades se dá pelas 

─────────────── 
90 Em 2019, foram oferecidos cursos como Maquiagem para pessoas Trans, automaquiagem para pele 

negra e maquiagem de Drag, modelagem e costura (CASA 1, 2019o, 2019l). Em 2021, passará a 
concentrar o GT de Beleza (maquiagem e cabelo), enquanto o GT de Costura dividirá o espaço do 
Salão do térreo, após a aquisição de mesas maiores para manutenção do distanciamento social da 
equipe e de alunos. 
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demandas que chegam à equipe da ONG, seja pelos moradores da Casa, pela vizinhança, 

pelas crianças frequentadoras e pelos voluntários que se disponibilizam e idealizam 

atividades. 

Muitos eventos promovidos pela ONG levam a uma ocupação de seu entorno por um público 

LGBTQ. Nesses momentos, observa-se uma dualidade: o público captado majoritariamente 

via redes sociais tem um perfil de classe média, diferente do público atendido na rotina do 

projeto, em geral LGBTQs vulneráveis e pessoas sem-teto ou com moradia precária.  

 

 

Fig.26:  Programação mensal fixa em outubro de 

2019. 

A programação mensal fixa da ONG em outubro 
de 2019. Além dos cursos fixos com turmas 
fechadas, havia doze tipos de atividades: 

Quatro relativas a manufaturas: oficinas de 
bordado, costura, crochê, tricô 

Três relativas a corpo e saúde: Aulas de ioga, Tai 
chi chuan, expressão corporal e dança 

Três de Habilidades artísticas: aulas de canto, 
teatro para adultos, ateliê de desenho 

Duas específicas para crianças: aula de música, 
contação de histórias. 

Fontes: Casa 1(2019i). 

   

3.4  A CLÍNICA SOCIAL:  

ATUAÇÃO EM SAÚDE E SAÚDE MENTAL 

Diversos estudos observam as particularidades dos jovens LGBTQ e correlações entre a 

rejeição familiar, falta de moradia, questões de saúde mental e tendência ao suicídio 

(RHOADES et al., 2018). Eles indicam que serviços específicos incorporem o tratamento para 

saúde mental com expertise em lidar com trauma, além de tratamentos de abuso de 

substancias, serviços médicos e programas de apoio educacionais e vocacionais (YU, 2010). 

Outras pesquisas expõem as particularidades de pessoas trans e recomendam o cuidado em 
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saúde física e mental, como a ampliação para o tratamento de transição. Ao impedir que 

tomem hormônios por conta própria, evita-se, além de problemas individuais, riscos para a 

saúde pública (SILVA; DUARTE, 2018). Realçam ainda a necessidade de um trabalho de 

educação sexual entre a população LGBTQ em vulnerabilidade, bem como terapia em grupo 

com pares (MACCIO; FERGUSON, 2016). 

Desde a inauguração existiu na Casa 1 o GT de Saúde Mental composto inicialmente por 

profissionais voluntários. É uma forma de assistência para os acolhidos se organizarem em 

busca do que será mais confortável para si após a saída da Casa. Com o tempo, o time 

desenvolveu estratégias para o acompanhar os moradores e prepará-los para o pós-acolhida. 

Em entrevista, a psicóloga Clara explica que a atuação costuma buscar a “formação de 

vínculos, sejam eles de atendimentos, vínculos terapêuticos, e mesmo vínculos afetivos no 

sentido da convivência”. 

Em geral, realiza-se um acompanhamento psicossocial, em que semanalmente uma equipe 

multidisciplinar discute os processos dos moradores. A liberdade pauta o atendimento: se o 

morador sente necessidade e quer fazer acompanhamento psicoterápico ou psiquiátrico, ele 

é encaminhado a um dos profissionais voluntários que não atuam diretamente na triagem. 

Além da saúde mental, os serviços de saúde aos moradores são oferecidos por voluntários e 

também por meio de parcerias e contatos com funcionários de equipamentos públicos como 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids 

(CRT). Na maior parte das vezes, esses serviços atendem aos moradores da Casa com a 

indicação dos profissionais. Todo esse trabalho é realizado com foco em preparar os 

moradores para quando saírem da Casa. 

Apesar de o GT de saúde mental ser peça fundamental na constituição da Casa 1, o espaço 

físico para os atendimentos pontuais era escasso. Segundo a psicóloga Anne91, antes da 

inauguração do Galpão os profissionais voluntários de saúde e saúde mental “se viravam” no 

atendimento aos moradores: utilizavam qualquer espaço disponível no sobrado e, quando 

estavam todos ocupados, atendiam os moradores caminhando pelo quarteirão, sentados em 

alguma calçada da rua Bororós ou mesmo em uma padaria na rua Humaitá. 

No Galpão, o atendimento passou a ser feito prioritariamente nas salas de aula, mais 

confortáveis. Quando estavam ocupadas, muitas vezes conversavam com os moradores no 

pátio. Após um tempo, começaram a utilizar mais as salas do mezanino. Com atendimentos 

cada vez mais estruturados, serviços até então restritos a moradores e a alguns voluntários e 

ex-moradores foram ampliados. O grupo criou a Clínica Social e desde março de 2018 oferece 

atendimentos de forma social à comunidade (CASA 1, 2019g). Além de serviços 

─────────────── 
91 Relato de Anne em abril de 2020. 
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psicoterápicos, outros profissionais ofereceram práticas terapêuticas como Reiki. A equipe 

buscou adaptar melhor as salas para o atendimento, “porque até então era tudo no improviso, 

a sala que tinha era a sala que atendia, a cadeira que tinha era a cadeira que atendia, e depois 

a gente começou a olhar um pouco mais pra isso e a trabalhar de fato nessa estrutura mais 

adequada, mais ‘profissional’”92. 

O Galpão tinha restrições espaciais: as salas da Clínica eram quentes e tinham uma acústica 

precária devido às paredes de divisória piso-teto. Em 2019, a mudança dos serviços para 

outro imóvel elevou o status da Clínica e do cuidado à saúde como uma parte fundamental no 

atendimento à comunidade. Começou-se a pensar no conforto e na humanização das salas 

de atendimento: o mobiliário, antes improvisado, ganhou diversos acréscimos, com poltronas, 

mesas, sofás, todos doados. O novo ambiente ainda mudou as dinâmicas com os usuários 

ao proporcionar uma “atmosfera de maior segurança emocional” e um ambiente mais 

silencioso, onde ocorrem “menos violências” e “se permite realizar a escuta de uma outra 

maneira”93. Segundo Clara, o novo equipamento também gerou uma cisão espacial na 

perspectiva dos moradores: “como se fosse ‘as meninas da Clínica boazinhas que atendem a 

gente’ e as do Galpão [...] que são pessoas ruins...”  

Para Clara, a associação do espaços da Clínica a conforto e acolhida pelos moradores se 

relaciona ainda à proximidade entre o equipamento e o sobrado: “tem também a retórica do 

acesso né, assim ‘se eu tô mal eu posso ir pra clínica né, a clínica está perto’ então é mais 

fácil frequentar a Clínica do que o Galpão, por mais que seja um quarteirão, tem uma diferença 

surreal [...] os moradores as vezes não vão pras atividades do Galpão, mas estão lá toda 

hora...tomam um café, conversam”. 

No atendimento ao público, há consultas psiquiátricas e psicoterápicas agendados, um 

“plantão de escuta” aberto94, consultas com nutricionista e terapias complementares (Reiki, 

Massagem Shiatsu, Massoterapia, Acupuntura e Aromaterapia). No início, os gestores 

apontavam o desejo de sublocar as salas do equipamento para que psicólogos realizassem 

atendimentos a um custo social. Seria uma forma de colaborar na manutenção do 

equipamento e de “fidelizar” a atuação dos profissionais e, assim, evitar a alta rotatividade de 

voluntários. Contudo, a ideia não foi executada. Em agosto de 2019, o serviço contava com 

─────────────── 
92 Relato de Anne. 

93 Entrevista com Clara em setembro de 2020. 

94 Em agosto de 2019 cerca de 30 profissionais se revezavam para realizar uma média de 100 

atendimentos mensais (CASA 1, 2019g). No início de 2020, antes da pandemia, os serviços da Clínica 
somavam cerca de 250 atendimentos por mês (CASA 1, 2020c). Na pandemia, a clínica passou a 
realizar seus serviços online. 



84  Artur S. Duarte 
 

48 profissionais na equipe de saúde, 16 plantonistas, e uma fila de espera de seis meses e 

1.200 pacientes95. 

A Clínica social atende sobretudo a jovens LGBTQ de locais variados, em geral com alto grau 

de escolaridade (superior completo ou cursando, muitos em universidades públicas), mas que 

“com muita frequência não têm condições de renda para processos terapêuticos. E 

geralmente pessoas que são ativistas, que de alguma maneira são ativistas políticos, com 

essa atmosfera de serviços e tudo...” Com o tempo o público tem variado, principalmente na 

pandemia: “[no] plantão de escuta tem chegado umas pessoas da região, pessoas mais 

velhas, e com outros recortes também de classe, e aí tem sido interessante... mas é isso, a 

população que a gente realmente gostaria de atender não chega”96. Possiblidades para esse 

recorte de público são o formulário online para inscrição nos atendimentos e os anúncios de 

filas de espera para os serviços, o que pode desestimular novas inscrições97. 

Além da saúde mental, um dos maiores desafios apontados pela Casa 1 em relação aos 

moradores e ao público atendido é o autocuidado, em especial quanto à saúde sexual: 

“Lidando com crianças jovens, adolescentes e adultos LGBT [...] entendemos que saúde é um 

campo muitíssimas vezes ignorado, mais ainda a saúde sexual. Parte do problema é a 

vulnerabilidade e falta de repertório, outra parte é a forma como o próprio Estado e o campo 

médico lida com saúde sexual, além da igreja, claro” (CASA 1, 2019e).  

Garcia (2013) expõe que os jovens LGBTQ em situação de rua em São Paulo apresentam 

vulnerabilidade ao HIV/AIDS. Esse público tem peculiaridades como histórico de violência 

física e sexual, sujeição ao abuso de álcool e outras substâncias e maior propensão à troca 

de atividade sexual por subsistência financeira. Ademais, a falta de moradia adequada e de 

acesso a bens de consumo dificulta o acompanhamento médico e o controle e 

armazenamento correto da medicação. 

O estigma da população LGBTQ impediu durante algum tempo que a Casa abordasse 

diretamente essa pauta com o público em geral. Com o tempo, a Casa 1 passou a promover 

aulas, mesas educativas e workshops para sensibilização em saúde98.  

Na acolhida, a atuação em saúde sexual sempre foi constante. Após a triagem, os moradores 

eram encaminhados a serviços do SUS para testagens e possíveis tratamentos de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Para garantir a adesão e o atendimento, um voluntário 

─────────────── 
95 Relatos durante reunião em agosto de 2019 entre o GT de arquitetura e os gestores da Clínica. 

96 Entrevista com Clara em setembro de 2020. 

97 Em maio de 2019, uma vizinha estava no paliativo e perguntou como conseguia atendimento na 

clínica social. Criada na vizinhança, ela demonstra conhecer bem a Casa (D.C., 28/05/2019). 
98 Como a programação “Precisamos falar sobre sexo na Casa 1”. 
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da Casa e do Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids (CTA Vila Mariana) era 

responsável por pegar os moradores com demanda e levar ao local. 

Esse contexto mudou em outubro de 2019, quando o Galpão começou a funcionar como um 

ponto de aconselhamento e testagem rápida e gratuita para HIV, sífilis e hepatites99. O serviço 

faz parte da pesquisa PrEP 15-19100, financiada pela UNITAID e pelo Ministério da Saúde. A 

iniciativa partiu da equipe da pesquisa e foi executada em conjunto com a Casa 1. O objetivo 

da pesquisa era dialogar com uma ONG LGBTQ como estratégia para captar público de 

interesse da PrEP 15-19101. Em contrapartida, abriu-se para o público em geral os serviços de 

testagem, aconselhamento e encaminhamentos para o CTA Henfil, localizado no centro da 

cidade. Dentre as especificidades dos serviços na Casa 1 estão a presença de profissionais 

mais jovens e LGBTQs, e o funcionamento em dias e horários alternativos aos dos espaços 

de saúde – horários noturnos e finais de semana. Em 2020, o atendimento migrou para a 

Clínica Social, em uma sala construída no térreo com as antigas divisórias utilizadas no 

mezanino do Galpão. Em setembro de 2020, a gestão da pesquisa PrEP reformou a sala 

Suzane Jardim no pavimento superior para receber o serviço de forma mais estruturada102. 

 
Fig.27:  Projeto para implantação do projeto PrEP na sala Suzane Jardim. 

Projeto: Artur S. Duarte, 2020. 

Em razão da Pandemia, os serviços da Clínica Social passaram a funcionar virtualmente. A 

estrutura foi provisoriamente dividida em duas: o térreo foi transformado em um núcleo de 

─────────────── 
99 O voluntário que levava os jovens ao CTA foi alocado na equipe de atendimento paliativo. 

100 PrEP é a sigla para Profilaxia Pré-Exposição, uma combinação de medicamentos de uso diário para 

prevenir o contágio do vírus do HIV. O PrEP 15-19 é o primeiro estudo na América Latina que busca 
demonstrar a aceitabilidade da PrEP entre adolescentes gays, homens que fazem sexo com homens 
(HSH), travestis e mulheres transexuais, entre 15 e 19 anos. Acontece nas cidades de Salvador, São 
Paulo e Belo Horizonte, realizado pelas universidades UFBA, UFBH e USP (DOURADO et al., 2020). 
101 Relato de integrante da pesquisa PrEP 15-19 em janeiro de 2021.  

102 No momento, o autor realizou uma consultoria para a Casa para verificar um novo espaço para o 

serviço, que precisaria de um piso impermeabilizado, rodapés suavizados e uma pia para higienização 
e procedimentos. As gestões da Casa 1 e do projeto PrEP aprovaram mover a sala da PrEP para a 
sala Suzane Jardim, o autor foi contratado pela pesquisa PrEP 15-19 para realizar o projeto e 
gerenciamento da obra e subcontratou um profissional indicado por Alvina – que costuma fazer serviços 
no prédio em que ela reside e na Casa – para executar o serviço.  
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moradia com quartos individuais para uma “quarentena” dos moradores recém acolhidos. O 

primeiro pavimento foi isolado e, por uma entrada independente, realiza os atendimentos de 

saúde sexual da PrEP. 

3.5  COMENTÁRIOS FINAIS 

Em sua implantação, a Casa 1 observou duas necessidades: agregar serviços além da 

moradia e incluir outros públicos no atendimento. Dessa forma, optou-se por uma 

programação que atendesse tanto aos residentes quanto ao público em geral. São serviços 

de apoio à acolhida, cursos de formação, programação diversa e serviços de cuidado à 

população.  

Este capítulo apresentou a segmentação dos serviços da Casa 1 que demandaram 

ampliações de escopo e infraestrutura. Ao absorver demandas sociais, a instituição traçou 

caminhos que não passavam pela cabeça de seu criador. A Casa supre as demandas de 

saúde e saúde mental dos moradores em paralelo ao atendimento da comunidade e de outros 

grupos vulneráveis através do discurso de justiça social. 

Os espaços abertos são flexíveis e constantemente mudam de layout de forma temporária ou 

permanente. Os grupos de trabalho mais estruturados como biblioteca, línguas, maquiagem 

e moda acabaram conquistando espaços mais adequados que, no entanto, não são 

exclusivos. Há uma mobilidade das atividades dentro dos equipamentos. 

O complexo se tornou uma referência urbana para vários grupos em São Paulo, como 

pessoas LGBTQ e em situação de rua. Sua atuação provê à vizinhança uma dinâmica 

infraestrutura de cuidado com caráter de resistência visto que fortalece a denúncia e o 

atendimento às demandas de grupos com diferentes graus de vulnerabilidade. Dessa forma, 

a identificação de necessidades através de serviços específicos atua em conjunto com uma 

política organizacional mais complexa que alia visibilidade ao diálogo para a desconstrução 

de preconceitos na região, como será explorado no capítulo seguinte.  
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4 ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO 

Este capítulo demonstra como a implantação da Casa 1 criou condições de ancoragem de 

uma população LGBTQ mais vulnerável no território. A partir da literatura sobre territórios 

demarcados LGBTQ, defende que a Casa estimula o reconhecimento e o fortalecimento da 

presença queer na vizinhança. Para tal, apresenta o território do Bixiga, seu histórico de 

ocupação, o contexto de conflitos recentes, além de analisar a implantação e articulação da 

Casa 1 no bairro e pontuar suas estratégias espaciais que colaboram na constituição de uma 

territorialidade queer com bases na urbanidade. 

4.1  O ENCLAVE, O GUETO E A CASA 1 

A literatura tem problematizado nos últimos anos os espaços e territórios com forte presença 

LGBTQ e utilizado diversas definições: enclaves, guetos, gayborhoods, gay villages, 

vizinhanças queer-friendly. Esta seção apresenta essas territorialidades como modo de 

estabelecer semelhanças e diferenças em relação ao contexto da Casa 1. 

Marcuse (1997, p. 242) define enclave como “uma área espacialmente concentrada na qual 

membros de um determinado grupo populacional, autodefinidos por etnia ou religião ou 

qualquer outro, se reúnem como um meio de melhorar seu desenvolvimento econômico, 

social, político e/ou cultural”. Uma segregação voluntária, ao contrário do gueto, agrupamento 

involuntário por questões étnico-raciais ou de classe social. Dessa forma, grande parte dos 

territórios LGBTQ se caracterizariam como enclaves.  

No Brasil, entretanto, estudos utilizam o termo “gueto gay” em várias manifestações: um grupo 

de locais frequentados pelo público homossexual unido por uma “identidade”, visibilidade e 

ativismo (MACRAE, 2005); um circuito associado às lógicas de consumo, o chamado 

“mercado GLS”, hoje “gay friendly” (FRANÇA, 2007); uma territorialidade demarcada por 

fluxos de circulação de grupos “desviantes” que não necessariamente residem no local, mas 

se apropriam dele em certos períodos (PERLONGHER, 2008); um espaço reconhecível como 

de apropriação e pertencimento, associado à segurança e liberdade para exercer as 

identidades/sexualidades que não poderiam ser exercidas de tal forma em outras partes da 

cidade (PUCCINELLI, 2014).  

“Enviadescer” (queering) os espaços abre oportunidade para resistências e transgressões das 

normativas espaciais brancas, heterossexuais, cisgêneras e masculinas (DOAN, 2007). 

Vizinhanças com uma grande quantidade de população LGBTQ ou com comércio, serviços e 
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opções de lazer voltados para esse público têm reputação de serem adequadas para a 

moradia e sociabilização (DOAN; HIGGINS, 2011). Esses territórios mobilizam conceitos de 

visibilidade, liberdade e segurança. A sociabilidade, muitas vezes acompanhada da moradia, 

funcionaram como verdadeiros processos de resistência do público LGBTQ de classes, raças, 

etnias distintas. Contudo, ao passar dos anos, gays e lésbicas passaram a ser tratados como 

os pioneiros nos processos de gentrificação dos gayborhoods (GHAZIANI, 2014).  

Lisa Duggan (2002, p. 179) descreve o processo de “homonormatividade”, em que a ideologia 

neoliberal produz nesses locais “uma política que não contesta premissas e instituições 

heteronormativas dominantes, mas [...] uma cultura gay privatizada e despolitizada, ancorada 

na domesticidade e no consumo”. “Domesticados”, muitos desses enclaves atraem a 

população não-LGBTQ por fatores como segurança, opções de lazer e localização103.  

A aparente “aceitação” nesses territórios acaba por atrair grupos vulneráveis – como os jovens 

LGBTQ sem-teto – o que cria uma tensão na vizinhança e desencadeia um processo de 

exclusão simbólica e física através de vigilância e assédio policial. Situação agravada nos 

próprios serviços de assistência social para LGBTQ que costumam estar presentes nesses 

bairros, pois reproduzem as dinâmicas sociais e estigmatizam certas identidades de gênero e 

raciais (ROSENBERG, 2017; FELNER; DUDLEY; RAMIREZ-VALLES, 2018; KNEE, 2019). A 

presença de instituições sem fins lucrativos pode ser essencial para subverter inequidades 

nesses bairros. Para tal, precisam assumir um papel crítico quanto à homonormatividade e 

atuar como fonte de conscientização à comunidade para tal necessidade (KNEE, 2019).  

Puccinelli (2018) observa dinâmicas de produção de gentrificação em dois territórios LGBTQ 

paulistanos: Arouche/República e Frei Caneca/Consolação. O Arouche foi historicamente 

apropriado e objeto de diversos estudos sobre suas territorialidades e o “gueto gay”. A região 

concentra corpos diversos e provenientes das periferias – em resistência às tentativas de 

gentrificação. Já a Frei Caneca foi “produzida” em uma lógica de mercado. A região nos 

arredores da rua Augusta, até então considerada um local de indesejáveis e prostituição, tem 

sido alvo do mercado imobiliário e apresenta espaços mais normatizados, elitizados e 

frequentados por um padrão de corpos mais “masculinos” e “atraentes”. Nesse sentido, há 

uma reprodução sexista do espaço, em que os locais ocupados por pessoas gênero-variantes, 

bem como pessoas com condição socioeconômicos mais baixa e pessoas não-brancas são 

menos valorizados – no caso, a região do Arouche. 

─────────────── 
103 Estudos apontam vizinhanças como Boystown em Chicago, Castro em São Francisco e West Village 

em Nova York como ocupadas por pessoas de comportamento liberal, brancas, de classe mais alta, 
contemplando muito menos a não-conformidade de gênero, os pobres, os não-brancos (GHAZIANI, 
2014; ORNE, 2017). 
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Os efeitos da gentrificação nos gayborhoods têm levado a debates sobre formas de 

planejamento urbano que consigam frear esses processos. Autores mais críticos como Frisch 

(2002) afirmam que o próprio planejamento é uma ferramenta heterossexista de dominação e 

supressão da homossexualidade nas cidades, através de zoneamentos e legislações que 

“protegem” as “famílias tradicionais” de pessoas com “vida indulgente”. Como o autor sugere, 

análises sobre enclaves emergentes devem considerar que os mecanismos de planejamento 

e repressão costumam destruir as características disruptivas da ocupação pelo público 

LGBTQ, tais como o uso privado do espaço público e a formação de subculturas urbanas.  

Alguns estudos usam o conceito de “novas mobilidades” para analisar uma ascensão de 

vizinhanças LGBTQ em outros locais centrais (NASH; GORMAN-MURRAY, 2014) e de 

“vizinhanças queer-friendly” (amigáveis a  pessoas queer) para descrever locais com 

predominância heterossexual na moradia e no comércio, mas com uma presença significativa 

e integrada de lésbicas e gays (GORMAN-MURRAY; WAITT, 2009). Porém, não relatam a 

presença de outras subjetividades como a bissexualidade e a variância de gênero. Espaços 

e territórios gays e lésbicos parecem falhar em acomodá-las. O público trans lida ainda com 

outras questões como o sexismo, o nível de “passabilidade”104 e a situação de moradia 

precária: a proporção e o poder político relativamente menores tornam “...improvável que um 

dia haja pessoas trans suficientes em uma área para estabelecer um enclave ‘transgênero’ 

similar às áreas gays e lésbicas estabelecidas em grandes cidades” (DOAN, 2007, p. 67). 

A naturalização dos enclaves destaca como os territórios podem ser ativamente disputados, 

marcados e significados, controlados e construídos (GOH, 2018). Diante as questões 

apresentadas, a Casa 1 tensiona os conceitos usuais de enclave. Conhecer sua história traz 

a possibilidade de acompanhar processos de ancoragem que criaram condições para a 

normalização e o fortalecimento da presença LGBTQ no Bixiga105. Isso porque não apenas 

usuários, moradores e colaboradores circulam pelo local, mas também ex-moradores tendem 

a permanecer de alguma forma conectados. É difícil denominar essa nova territorialidade 

construída a partir das ações da instituição, com bases em sua infraestrutura de cuidado e 

segurança e em sua ação política no território. A maior característica desse enclave de baixa-

renda é a não-segregação: promove a urbanidade. 

─────────────── 
104 O termo “passabilidade” trata da capacidade que um LGBTQ pode ter de se adequar esteticamente 

às normas de gênero impostas pela sociedade, como um homem gay “se passar” por hétero. Entretanto 
o termo originado nos movimentos sociais é mais utilizado para se referir ao quanto uma pessoa trans 
“passa” despercebida perante a sociedade, ou seja, o quanto ela aparenta ser uma pessoa cisgênero. 

105 O distrito da Bela Vista tem áreas com forte presença LGBTQ (PUCCINELLI, 2018), concentradas 

sobretudo nas proximidades da Avenida Paulista e da rua Frei Caneca. No entanto, ainda que seja um 
território de pluralidade, não é reconhecido como LGBTQ. 
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4.2  O BIXIGA, TERRITÓRIO DE DISPUTAS 

A Casa 1 está inserida em uma região central que consegue se manter com características 

peculiares. A Bela Vista/Bixiga, historicamente, sofre e resiste a tentativas de gentrificação, 

além de um constante jogo de forças entre a população que o constitui. Iran106 já vivia no 

bairro e justifica a implantação nesse território por suas características “de periferia”107: 

[...] eu sempre entendi esse núcleo da Bela Vista [...] ele é a periferia no centro da cidade. Então 
a gente tem uma quantidade de cortiços muito grande, só na quadra da Casa são oito cortiços, 
a gente tem todas as questões de tráfico de drogas, violência policial, baixo grau de 
escolaridade[...], alta taxa de natalidade então é muito frequente você ver famílias com oito, nove 
filhos e filhas... e aí eu queria que esse espaço tivesse localizado numa região em que eu fosse 
atender realmente à população do espaço e não só à comunidade LGBT que estaria vindo... 
 

Considerou-se ainda a mobilidade urbana proporcionada pelo território central. Na rotina, além 

de facilitar o encaminhamento a serviços públicos108 e a busca por ofertas de trabalho pelos 

moradores, a localização colabora com o acesso ao lazer e à cultura LGBTQ em espaços de 

socialização como o Arouche e República, “dois espaços muito característicos de 

sociabilidade LGBT em especial de população trans e gay de periferia”. Os gestores entendem 

a busca por sociabilidade e a presença dos moradores nesses espaços. Entretanto, como 

estratégia para manter um “equilíbrio”, a localização da Casa está próxima, mas não inserida 

nas regiões já apropriadas pelo público LGBTQ: “perto o suficiente pra ir a pé e longe o 

suficiente pra não estar tentado 24h por dia”. Iran pensou em instalar o projeto próximo à rua 

Augusta, Praça Roosevelt, República ou Arouche, mas refletiu: “não, não vou dar conta...” 

No discurso de Iran, a Casa seria um ponto de apoio na região não só para LGBTQs mas 

para outros grupos sociais já presentes. O Bixiga é um território popular e muitas das 

características conflituosas que chamaram sua atenção se devem ao histórico de ocupação 

da região. 

A literatura tem tratado da constituição, dos processos de memória étnica e das pressões de 

renovação urbana sobre o Bixiga. A ausência de indústrias, as características dos lotes e a 

localização levaram à proliferação de atividades autônomas, cortiços e vilas. O território 

marcado pela presença negra e italiana continuou atraindo novas camadas de população, 

─────────────── 
106 Formação de Voluntários (25/02/2018). 

107 Iran usa a expressão “de periferia” para qualificar as características da região e as vulnerabilidades 

de diversos grupos ali presentes. A escolha da localização foi relatada por Iran em duas ocasiões:  em 
1º de julho de 2017, durante o evento "Abrindo uma casa de acolhida LGBT", uma palestra realizada 
na Casa para grupos interessados em criar uma iniciativa similar. E em 25 de fevereiro de 2018, no 
curso de formação que os voluntários. 
108 Serviços como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro, o Poupatempo Sé e escolas com 

programas de educação de jovens e adultos (EJA). 
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como os migrantes do norte e nordeste e haitianos devido a proximidade do centro e da 

Avenida Paulista (GONÇALVES, 2016; OLIVEIRA, 2017).  

A partir dos anos 1960, intervenções urbanas e obras de cunho rodoviarista como o “Eixo 

Leste-Oeste”, viadutos e alargamentos de ruas intensificaram transformações físicas e 

sociais. A localização adjacente à “nova centralidade” da região da Avenida Paulista estimula 

desde então algumas ações para renovação109. A quantidade considerável de cortiços 

estimulou também uma legislação higienista que, apesar de não conseguir controlar 

completamente a prática, foi responsável pela representação do bairro como “marcado pela 

pobreza, pelo perigo e pela presença do estrangeiro” 110(LANNA; ROSA, 2019, p. 249).  

As desapropriações pelas vias expressas ou decorrentes das obras, além da saída natural de 

descendentes de italianos motivaram como reação um esforço de reconstrução de uma 

memória italiana no local. Os mecanismos de memória étnica e turistificação nos anos 

1970/1980 ampliaram um processo de sucessiva eliminação ou silenciamento de marcas e 

referências negras presentes no território que ocorria desde sua ocupação111. O próprio 

tombamento de centenas de imóveis privilegiou a herança italiana e ofuscou/ ignorou 

presenças de matrizes africana e nordestina112 (LANNA; ROSA, 2019). 

Ações higienistas do poder público produziram e produzem processos de gentrificação no 

Bixiga. São processos ligados à moradia e cultura (OLIVEIRA, 2017); aos planos de 

“renovação” urbana ou de revalorização de áreas centrais a partir de atividades turísticas e 

da indústria cultural; às manifestações sociais locais com discursos “que de forma paradoxal, 

em muitos casos, confluem para ações de mercado...” (GONÇALVES, 2016, p.23).  

  

─────────────── 
109 Como o Plano de renovação urbana promovido pela Prefeitura em 1974. Buscava-se meios de 

adequar o bairro para novos investimentos que atendessem às demandas da Paulista, mas constatou-
se empecilhos inerentes às características físicas e de ocupação do bairro, tais como poucos vazios 
urbanos, lotes muito divididos, estreitos e profundos, com muitos proprietários ou grande densidade de 
locatários (BARBOUR, 2017). 
110 Segundo Lanna e Rosa (2019), diferente da ideia de pobreza e precariedade que os cortiços têm 

atualmente, para os moradores na época representavam uma vida congregada, familiar. 
111 Lanna e Rosa (2019, p. 237) relembram que o próprio fluxo de imigração no Brasil “esteve associado 

a estratégias permanentes de ocultamento das marcas coloniais e escravistas [...], eclipsando a 
presença e a memória dos negros na cidade”. 
112 O tombamento foi importante para preservação de parte da morfologia do bairro, que concentra 

cerca de 30% dos imóveis tombados a nível municipal. No entanto, esse fato não resolve todos os 
conflitos existentes quanto ao uso e especulação nesses locais (FERNANDES, 2017). 
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Os cortiços – ou pensões, como seus moradores os chamam – continuam exercendo um 

papel importante no bairro113. Segundo o diagnóstico da Bela Vista produzido pelo 

Mapeamento Cultural da Vila Itororó (BARBOUR, 2017), o Bixiga mantém uma grande 

ocorrência de cortiços, em especial na área adjacente ao Viaduto Júlio Mesquita Filho – e 

mais afastada da Paulista - onde se encontram os equipamentos da Casa 1. 

  
Fig.29:  Mapas de ocupação do Bixiga/Bela Vista. 

À esquerda, em preto, ocorrência de cortiços na Bela Vista/Bixiga. À direita, Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social114, no qual os espaços mais esverdeados apresentam maior vulnerabilidade 

(as setas brancas foram inseridas pelo autor e representam os equipamentos da Casa 1). 

Fonte: Instituto Pedra/Mapa Cultural da Bela Vista (BARBOUR, 2017). 
 

O resultado do processo é um bairro setorizado. Sua centralidade continua atraindo diversas 

camadas de população, que se distribui espacialmente em locais mais ou menos valorizados. 

Os conflitos se renovam. Nos últimos anos, levantou-se diversas questões, sobretudo diante 

─────────────── 
113 Paris (2013) reflete sobre os conceitos de visibilidade e invisibilidade nos cortiços da Bela Vista. 

114 Índice elaborado pela Fundação SEADE com a identificação e a localização espacial das áreas 

que abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza. 

 

 

Fig.28:  Divisão oficial do distrito da 

Bela Vista e o perímetro do Bixiga. 

Considerou-se o perímetro do 
Bixiga proposto por Oliveira (2017). 
Fonte: Artur S. Duarte, 2021 (base no 
Google maps). 
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projetos de intervenções urbanas ou comunitárias.  

A escassez de áreas abertas no bairro destaca pautas como a ocupação “produtiva” dos 

baixos dos viadutos, que costumam abrigar pessoas em situação de rua. Em 2015, uma 

polêmica licitação lançada pela Prefeitura mobilizou o debate no bairro sobre a ocupação 

onerosa dos baixos do viaduto Júlio Mesquita Filho115. A licitação não ocorreu. Em 2018, 

vizinhos fizeram um acordo com as pessoas em situação de rua que ocupavam os baixos nos 

arredores da rua Major Diogo para que mudassem para a área ao lado. A iniciativa originou a 

Arena Bela Vista116, um projeto comunitário com quadras e equipamentos para a prática de 

atividades físicas e aulas de futebol. Com o apoio do poder público, o equipamento cresceu e 

se estruturou em uma opção de esporte e lazer, sobretudo para as crianças da vizinhança. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fig.30:  Baixos do Viaduto Julio 

Mesquita Filho em fev. de 2018. 

Fig.31:  Baixos do Viaduto Julio 

Mesquita Filho em dez. de 2018. 

 

Em fevereiro o viaduto era 
ocupado por pessoas em situação 
de rua e, em dezembro, já tinha 
parte da estrutura da Arena Bela 
Vista. Instalou-se o projeto com 
doações da própria vizinhança. 
Mais tarde, a estrutura se 
expandiu com apoio do poder 
público. 
 
Fotos: Artur S. Duarte, fev./dez. 2018. 

 

Em novembro de 2018, a Prefeitura assinou um Termo de Cooperação com a Associação 

Gibi Competition Sports para criação de um centro esportivo de artes marciais em outra área 

─────────────── 
115 Disponível em: <https://medium.com/@uniantropofaga/o-que-est%C3%A1-acontecendo-no-bixiga-

sp-e-por-qu%C3%AA-isso-me-interessa-6698078b515a>. Acesso em: nov. 2018.  
116 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/moradores-da-bela-vista-transformam-

espaco-embaixo-de-viaduto-em-opcao-de-lazer.ghtml>. Acesso em: nov. 2018. 

https://medium.com/@uniantropofaga/o-que-est%C3%A1-acontecendo-no-bixiga-sp-e-por-qu%C3%AA-isso-me-interessa-6698078b515a
https://medium.com/@uniantropofaga/o-que-est%C3%A1-acontecendo-no-bixiga-sp-e-por-qu%C3%AA-isso-me-interessa-6698078b515a
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/moradores-da-bela-vista-transformam-espaco-embaixo-de-viaduto-em-opcao-de-lazer.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/moradores-da-bela-vista-transformam-espaco-embaixo-de-viaduto-em-opcao-de-lazer.ghtml
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dos baixos do viaduto, nas proximidades da Avenida Nove de Julho117. 

Uma das maiores polêmicas nas proximidades da Casa 1 envolve o terreno vizinho ao 

tombado Teatro Oficina. Na tentativa de verticalizar a área118, o Grupo empresarial Silvio 

Santos deseja criar grandes torres no local. Por outro lado, os movimentos sociais tentam 

aprovar a criação do Parque do Bixiga no terreno particular, um dos únicos de grandes 

dimensões na região. A Casa 1 constantemente se associa ao Teatro Oficina no ativismo pela 

inauguração do parque. 

Outro conflito recente foi uma nova tentativa de apagamento da memória negra no bairro. Em 

2015, noticiou-se que o projeto de expansão do metrô de São Paulo pretendia desapropriar a 

sede da escola de samba Vai-Vai, originada pela comunidade negra em local que a literatura 

aponta como um quilombo urbano no início do século passado. Essa área específica vem 

sediando diversos lançamentos imobiliários, sobretudo na rua Paim119, que se beneficiariam 

diretamente da especulação imobiliária proveniente desta estação de metrô. Após uma 

mobilização social, a concessionária decidiu implantar a estação em outro terreno120. 

Ainda que o Bixiga tenha resistido a muitos processos históricos, trata-se de um território 

dinâmico. Com histórico de boemia e uma efervescente cena noturna, nos últimos anos, o 

bairro recebeu alguns espaços culturais, como o Mundo Pensante121, o restaurante e espaço 

cultural árabe Al Janiah e o Canteiro Aberto Vila Itororó. A região também possui certa 

vocação para equipamentos socioassistenciais. Há diversos espaços de atendimento como 

os administrados pela Paróquia N. Sra. Achiropita, Centros para crianças e adolescentes, e 

mesmo um Centro de Referência à Refugiados.  

─────────────── 
117 Com este termo foi construído o Projeto Complexo#9 sob o trecho do viaduto entre a Av. 9 de Julho 

e a rua Santo Antônio que antes abrigava várias famílias sem-teto. Na área fechada de 4.700m² são 
oferecidas aulas gratuitas de artes marciais desde outubro de 2019 (Disponível em: 
<www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/?p=88124>; 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/espaco-sob-viaduto-em-sp-vira-centro-cultural-e-
esportivo-com-atividades-gratuitas.shtml>. Acesso em: nov. 2020).  

Uma segunda etapa do projeto previa a “revitalização” da área adjacente, a praça Álvaro Camargo 
Aranha, sob o cruzamento do viaduto com a rua Santo Antônio. Na prática, realizou-se uma “limpeza” 
e a área vazia eventualmente recebe feiras de artesanato. 

118 Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/parque-municipal-das-terras-do-bixiga-um-

respiro-no-centro-de-sao-paulo/>. Acesso em: nov. 2018. 
119 Ver Puccinelli (2018). 

120 Disponível em: <https://www.metrocptm.com.br/escola-de-samba-vai-vai-continuara-no-bixiga/>. 

Acesso em: dez. 2019. 
121 Inaugurado em 2013, o espaço integra eventos de música, artes visuais, artes do corpo e filosofia 

(Disponível em: <http://mundopensante.com.br>). Acesso em: dez. 2019. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/?p=88124
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/espaco-sob-viaduto-em-sp-vira-centro-cultural-e-esportivo-com-atividades-gratuitas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/espaco-sob-viaduto-em-sp-vira-centro-cultural-e-esportivo-com-atividades-gratuitas.shtml
https://www.revistaforum.com.br/parque-municipal-das-terras-do-bixiga-um-respiro-no-centro-de-sao-paulo/
https://www.revistaforum.com.br/parque-municipal-das-terras-do-bixiga-um-respiro-no-centro-de-sao-paulo/
https://www.metrocptm.com.br/escola-de-samba-vai-vai-continuara-no-bixiga/
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Fig.32:  Mapa mostra alguns dos equipamentos presentes na região. 

Fonte: Artur S. Duarte (adaptado de base no Google maps). 

No entanto, há diversas “ausências” de equipamentos e serviços pleiteados pela população 

do Bixiga, como de espaços públicos de lazer, equipamentos e espaços para crianças e 

idosos, equipamentos de segurança, bibliotecas públicas, espaços para prática de esporte e 

serviços culturais mais acessíveis em relação a horários de funcionamento e custo 

(BARBOUR, 2017).  

O dinâmico contexto apresentado demonstra uma forte atuação de organizações da 

sociedade civil no bairro, como o Museu Memória do Bixiga (MUMBI), a AssociaçãoTeat(r)o 

Oficina Uzyna Uzona, o Instituto Bixiga, e diversos coletivos e organizações, dentre os quais 

a Casa 1 tem se destacado. 
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4.3  A CASA 1 E O TERRITÓRIO 

A implantação de um equipamento de acolhida ou de atenção à população em situação de 

rua costuma ser extremamente sensível. Muitos desses locais sofrem com queixas das 

vizinhanças, sobretudo relativo à violência, assédio e à presença de pessoas nas calçadas122. 

Na Casa 1, acrescenta-se a questão de ser um equipamento que atende a uma população 

LGBTQ vulnerável. Por esse motivo, a ONG demonstrou um cuidado no diálogo com a 

vizinhança desde antes da inauguração. Na época, os gestores comunicaram aos vizinhos 

sobre o projeto e buscaram a “bênção” de personalidades “influentes” da região como 

proprietários de cortiços e de estabelecimentos comerciais123. A boa relação continuou como 

uma das principais preocupações e motivou a expansão dos serviços. Nos discursos e na 

rotina dos espaços, é notório o cuidado de evitar ou administrar conflitos. 

Logo, os moradores de cortiços e pensões começaram a frequentar os espaços. Em 2018124, 

Iran estimava que compunham 60% dos participantes da programação da Casa. Ou seja, a 

ONG considera essa população como um grupo vulnerável importante e o absorve em sua 

programação e serviços.  

Além de sua expansão física prover de forma gratuita vários serviços caros à comunidade, 

outro ponto importante da ponte construída com a vizinhança diferencia a Casa 1 de outros 

espaços do Bixiga: horário estendido e disponibilidade. “[...] percebo que por conta de um 

trabalho praticamente ininterrupto, de segunda à segunda, das 10h às 22h, a Casa 1 acaba 

marcando uma presença significativa no território. Assim, muitos vizinhos já contam com a 

nossa disponibilidade nas mais variadas demandas e contatos” 125.  

O atendimento de demandas é uma expansão do caráter de cuidado inerente ao projeto. 

Funciona ainda como estratégia de valorização: “[...] por isso que a visão das pessoas que 

moram aqui no nosso bairro, nesse pedaço, com relação a Casa 1... pode ter um ou outro 

com visão distorcida, mas a maioria não”. Ao contar com os equipamentos na rotina e em 

─────────────── 
122 Por exemplo, queixas em Santana sobre o Centro Zaki Narchi. Na época, seu funcionamento gerou 

uma crítica à abertura de Centros de acolhida. Outro exemplo são reclamações quanto à presença de 
moradores de rua em frente ao Refeitório Penaforte Mendes, próximo ao Bixiga (Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/blogs/32xsp/zona-norte-desaprova-centros-para-pessoas-em-
situacao-de-rua/>;<https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/2211878/para-comerciantes-
presenca-de-moradores-em-situacao-de-rua-prejudica-vendas>. Acesso em: 20 nov. 2020). 
123 Relato de Iran durante evento (01/07/2017). 

124 Formação de Voluntários (25/02/2018). 

125 Funcionário participante do questionário. 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/32xsp/zona-norte-desaprova-centros-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/32xsp/zona-norte-desaprova-centros-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/2211878/para-comerciantes-presenca-de-moradores-em-situacao-de-rua-prejudica-vendas
https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/2211878/para-comerciantes-presenca-de-moradores-em-situacao-de-rua-prejudica-vendas
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emergências, há uma associação entre presença LGBTQ e cuidado: “[a pessoa pensa] ‘nossa 

lá naquela casa que acolhe os gays eu consegui isso’...”126  

Os colaboradores da Biblioteca e do Paliativo participam de outra estratégia, a de 

sensibilização. Nesses espaços, transitam diversos perfis: moradores e ex-moradores da 

Casa, pessoas em situação de rua, moradores de ocupações e pensões da região, vizinhos 

“apoiadores” que param para ajudar, conversar ou levar doações. Ademais, muitos 

transeuntes curiosos entram pensando ser um brechó. Nesses casos, a gestão orienta aos 

voluntários que expliquem o que é a Casa 1, e os encorajem a pegar alguma peça caso 

queiram, o que acontece com frequência: “essa é uma forma da gente propagar, falar do 

projeto, falar da Casa, a pessoa ter outro olhar sobre uma casa LGBT...”127. Muitos se mostram 

interessados e voltam posteriormente com doações.   

A presença desses espaços no sobrado se configura ainda como uma estratégia associada à 

“sobrevivência” da Casa: a coexistência com os vizinhos mais próximos.  A presença de 

alguns deles no Paliativo é uma polêmica entre os voluntários do local, visto que muitos se 

aproveitam do trabalho em escala para irem todos os dias ao espaço pegar roupas. Após um 

tempo, alguns voluntários passaram a conversar entre si e a confirmar suas suspeitas. Eles 

sentiram-se enganados e procuraram a gestão. A resposta foi um pedido para não entrarem 

em colisão com os vizinhos pois a vizinhança tinha uma tendência de reclamar do movimento 

no sobrado e até mesmo aproveitar para jogar entulho nos canteiros em frente ao local: “tudo 

é culpa da Casa 1...a casa dos viados”. Nesse sentido, o paliativo “ajuda muito”128. A Casa 

acredita em uma atuação baseada em pontes e integração, o que parece funcionar. 

Além de ser um espaço aberto que atende a todos, a Casa cede sua estrutura quando 

necessário. Até mesmo a equipe da Unidade Básica de Saúde vizinha costumava usar as 

salas do Galpão. Em um primeiro momento, a equipe da unidade realizava uma reunião 

semanal de acolhimento a idosos129. Depois, as equipes de nutricionistas e fonoaudiólogos 

pediram para utilizar uma das salas de aulas uma vez na semana. Professores das escolas 

públicas da região também interagem com os equipamentos e participam de aulas oferecidas. 

Em 2019, o Galpão promoveu a Clínica de Educadores, uma série de encontros entre 

educadores para troca de vivências. Em certo momento, alunos da Escola Municipal de 

Ensino Infantil vizinha tinham atividades no Galpão. O contato entre Alvina e funcionários da 

escola também proporciona uma troca de doações: a Casa muitas vezes doa materiais de 

escritório para a direção da escola, que eventualmente indica alguns pais de alunos 

─────────────── 
126 Alvina, durante encontro com voluntários (09/12/2019). 
127 Alvina, durante encontro com voluntários (09/12/2019). 

128 Gestores durante encontro com voluntários (09/12/2019). 

129 Segundo Alvina, a pedido de uma enfermeira da UBS (D.C., 24/04/2020). 
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necessitados para recebimento de cestas básicas pela ONG. Outro equipamento que interage 

com a Casa 1 é a casa Taiguara, “doamos e recebemos doação, também indicamos quem 

precisa de banho, pois o Taiguara oferece esse serviço” 130. 

 

Outro destaque na articulação com o território é a liberdade de atuação da Casa 1 que, sem 

necessidade de licitações ou burocracia, aciona diversos comércios vizinhos como lojas de 

materiais, padaria, açougue e sacolão. Há acordos para que funcionários e voluntários retirem 

produtos necessários e a ONG pague ao final da semana ou do mês. A Casa também costuma 

contratar prestadores de serviços locais como diaristas131, pedreiros, chaveiros e serralheiros. 

Ademais, muitos dos funcionários fixos residem na região e assim reforçam a interação com 

o comércio local. 

Com suas ações e infraestrutura, a Casa 1 acaba se fixando como local de características 

militantes e antissegregadoras. Além da atenção ao público LGBTQ, o atendimento aos 

moradores de ocupações e cortiços tem o potencial de fortalecer o vínculo dessas pessoas 

na região. A infraestrutura da ONG tornou-se um ponto de referência para pessoas em 

situação de rua, além de um local de apoio a uma parcela dessa população que já estava 

presente na região, sobretudo nos baixos do Viaduto Júlio Mesquita Filho.  

A ONG pode não controlar os processos de gentrificação do bairro, mas cria uma série de 

mecanismos de proteção e cuidado para populações em diferentes níveis de vulnerabilidade. 

São estratégias de atuação que mobilizam discursos e conceitos interseccionais e 

transdisciplinares para criar ações concretas de cunho político e social, mas, principalmente, 

ações valorizadas pelos grupos atendidos. 

─────────────── 
130 Alvina, Diário de Campo (24/04/2020). 
131 Para limpeza da Clínica Social uma vizinha foi contratada como diarista. 

 

 

Fig.33:  A equipe da UBS Humaitá 

costumava utilizar as salas do 

Galpão. 

Foto: Artur S. Duarte, dez. 2019. 
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Um exemplo foi a reestruturação de seu trabalho durante a pandemia do COVID-19. Com os 

espaços fechados, a ONG se organizou para entrega de cestas básicas à população do 

entorno, a qual grande parte tem trabalhos informais e, de repente, se viu sem possibilidade 

de trabalho. A entrega de alimentos, antes pontual, assumiu um caráter emergencial e o 

Galpão virou um centro de recebimento, montagem e distribuição de cestas básicas. A origem 

dos alimentos era diversa: doações de empresas de alimentos, de outras organizações como 

o SESC, de pessoas físicas e arrecadação através de apresentações virtuais (lives) de artistas 

como Pabllo Vittar e Silva. Recursos da própria ONG complementavam. Dessa forma foram 

cerca de 900 cestas mensais durante os primeiros meses do isolamento social. Nesse 

momento, articulou-se com o público (LGBTQs, famílias com crianças e as pessoas que já 

recebiam cestas) e com instituições como Casa Taiguara, Casa Espírita Irmão Faria, Igreja 

N.S. do Carmo e escola de samba Vai Vai. 

 
Além dos moradores e ex-moradores, e da parcela LGBTQ da população em situação de rua 

presente no local, há funcionários, voluntários e participantes de eventos que apresentam 

outros perfis132. A maioria dos colaboradores (funcionários e voluntários) é LGBTQ (73%). 

Metade não costumava frequentar na região antes de se voluntariar, ou seja, inseriu-se no 

─────────────── 
132 Observado na pesquisa de campo, em levantamentos internos e nos 44 participantes dos 

questionários realizados com funcionários e voluntários. A maioria dos voluntários são jovens adultos 
(de 26 a 30 anos), mas há muitos na mesma faixa etária dos acolhidos, assim como pessoas mais 
velhas. A maior parte se identifica como branca/caucasiana e tem pós-graduação ou ensino superior, 
o que demonstra um certo privilégio associado à atividade de voluntariado.  

 

 

Fig.34:  Galpão recebe 

caminhão com 

doações de alimentos 

durante a Pandemia. 

Foto: Bruno Oliveira  
(22 out. 2020). 
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território através da Casa 1133. Os colaboradores residem por várias áreas da cidade e da 

região metropolitana. 

A Casa tem ainda com o suporte do público LGBTQ que já estava presente no bairro e se 

identifica com o espaço. Alguns deles se voluntariam, outros levam doações. Uma das 

maiores demonstrações desse engajamento foi quando um jovem gay recém-formado em 

medicina foi à biblioteca para doar R$1.100 em espécie: “Me prometi que doaria o dinheiro do 

meu primeiro plantão para a Casa”134. Ele ofereceu ainda ajuda de um grupo LGBTQ da 

faculdade que estava interessado em atuar na Casa. Quando perguntado como conheceu a 

Casa 1, o jovem relatou que mora perto, na rua Martiniano de Carvalho, e havia doado para 

o crowdfunding original. Na época, com poucos recursos doou R$20, mas por acreditar na 

importância da ONG fez a promessa. 

O jovem médico recém formado não é o único. Muitos voluntários (58,8%) relataram que, além 

de seu tempo, já colaboraram em algum dos crowdfundings promovidos pela Casa 1. Um 

funcionário135 aponta o senso de pertencimento como outro ponto de engajamento: “há uma 

interação constante não só pela procura dos serviços, como aulas ou distribuição de doação, 

mas em muitos casos o procura pelo pertencimento ao espaço e a rotina da Casa”. 

Não é apenas o público LGBTQ que se engaja no projeto. Muitos vizinhos buscam ajudar. A 

própria Alvina é uma vizinha que se voluntariou e se tornou figura central na atuação da ONG. 

Outra vizinha sempre presente é Whitney: 

Sim, eu acho a Whitney uma pessoa fundamental ali no espaço que a Casa 1 tá […] Ela conhece 
o espaço ali, assim, acho que ela já passou muito pano pra Casa 1, não deixou muita coisa 
acontecer porque ela dialogou com o pessoal, conversava entendeu, ela deu a cara a tapa pra 
Casa 1 também. Acho que é uma pessoa fundamental pra Casa 1, gosto muito dela [...] um 
desses dias fui lá na casa dela... (entrevista com Lil, ex-morador da Casa 1). 
 

A pergunta sobre Whitney não estava planejada, mas o nome surgiu em outra resposta de Lil. 

A personagem influente na vizinhança esbanja bom humor e é uma figura maternal que está 

sempre presente e “por dentro” do que está acontecendo na Casa 1. Dois fatos chamam 

atenção: o primeiro é que ela já morou no sobrado136, o segundo é que a ocupação onde mora 

Whitney é lugar de recepção de ex-moradores da Casa 1. Um deles mora lá há anos, outros 

─────────────── 
133 Todos os dados sobre colaboradores desta seção foram obtidos através dos questionários. O 

APÊNDICE B apresenta uma síntese com os dados e gráficos. 
134 D.C. (21/01/2020). 
135 Funcionário participante do questionário. 
136 Segundo a vizinha, antes de ser a Casa 1, o bar do térreo funcionava como um ponto de venda de 

drogas e o andar superior abrigava uma ocupação de seis quartos, cada um com uma família. Quando 
imóvel foi leiloado e reformado, ela se mudou para outra ocupação no mesmo quarteirão. 
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ficam temporariamente, visto que a vizinha “tem pena” de deixar os jovens “desamparados” 

depois que saem da Casa137. 

Whitney é próxima da organização, mas há outros vizinhos que são voluntários ou ajudam a 

Casa em algum momento, como uma senhora bastante religiosa que costumava ir todo 

sábado organizar as peças do Paliativo. Alguns demonstram gratidão. Um exemplo ocorreu 

em janeiro de 2020 quando a gestão reformou a calçada do sobrado e um homem, pedreiro 

e pai de uma criança que frequenta o Galpão, se ofereceu para revestir os novos canteiros 

com azulejos.  

Ao atender às demandas da população enquanto insere corpos diversos no território, a Casa 

promove o convívio e integração entre vizinhos e o público LGBTQ. Essa dinâmica é 

importante sobretudo no que tange o machismo e LGBTQfobia estruturais no contexto 

brasileiro/latino-americano. Defende-se aqui que a Casa 1 “normaliza” as vivências queer e 

dessa forma está “enviadescendo” o Bixiga.  

4.4  A ANCORAGEM DE EX-MORADORES 

Durante a pesquisa de campo, observou-se a permanência de dezenas de ex-moradores na 

região. Desde o primeiro ano, os gestores apontavam essa característica e estimavam que, 

após sair da Casa cerca de 70% alugavam quartos ou moravam em pensões e cortiços, 10% 

recorriam a centros públicos de acolhida, 10% voltava para espaço familiar e 10% tinham 

paradeiro desconhecido (RUFINO, 2018).  

Tanto os ex-moradores que permanecem na região quanto os que se mudam para outros 

locais continuam em contato com os organizadores através das redes sociais e aplicativo de 

mensagens. Com frequência, procuram, em especial Alvina, para contar como estão vivendo 

ou em busca de algum apoio – como vagas de emprego, ajuda com documentação, liberação 

─────────────── 
137 A interface com Whitney foi constante durante o voluntariado visto a frequência da vizinha no local. 

Abaixo, alguns relatos do Diário de Campo: 

Whitney reclama que o paliativo está chato porque agora “quase não vem mais LGBT”. Conta que 
agora os ex-moradores não estão podendo comer mais no Galpão e vários deles estão indo comer na 
casa dela (D.C., 23/07/2019). 

Jay, um ex-morador, vem ao paliativo procurar algumas roupas. Ele conta que desde que saiu da Casa 
está morando na ocupação da Whitney e que trabalha como cabeleireiro (D.C., 08/10/2019). 

Whitney passa pelo Paliativo e aproveito para perguntar quantos ex-moradores estão morando com ela 
atualmente: “acho que uns quatro” (D.C.,05/11/2019). 
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para almoço com a equipe no Galpão, marcação de consultas, e até mesmo assistência em 

algum pós-operatório138 ou para guardar seus pertences na Casa.  

Uma das que ficaram na região é Nicki139, mulher trans “branca” que morou na Casa em 2018 

quando tinha 20 anos. A jovem vivia na região metropolitana e não conhecia o Bixiga, mas 

chegou na Casa 1 através da dica de uma amiga que sabia de sua necessidade de um local 

para morar. Durante a residência, ela frequentou muitas das atividades como os cursos de 

inglês, pré-vestibular (ENEM), maquiagem. Próximo ao final do prazo, Nicki conseguiu um 

emprego em uma rede de cafeterias depois de uma iniciativa da empresa na Casa 1. A ONG 

então prorrogou sua estadia em um mês para que a jovem pudesse se estruturar melhor: “eu 

tive sorte [...] eu saí e consegui alugar um lugar, mas não é o que acontece com todo mundo, 

eu já vi amigas minhas que saíram e não tinham emprego”. Após a saída, Nicki continuou 

frequentando os espaços da Casa “pra ver minhas amigas e o pessoal, mas não continuei 

fazendo nenhum curso infelizmente por conta do meu horário de serviço que não me ajudava 

muito...” Mesmo após a saída da Casa, Nicki ia com frequência ao Paliativo, como mostra o 

registro abaixo: 

Nicki conta que passou a trabalhar no Starbucks depois da iniciativa da empresa na Casa. Depois 
saiu da Casa, alugou um quarto compartilhado com três pessoas num cortiço ali perto. Agora, 
está prestes a alugar um quarto em uma pensão na rua Conde de São Joaquim. No domingo, foi 
recrutada pela empresa para trabalhar separando os currículos na Feira de Empregabilidade 
Trans realizada no Galpão. Nicki diz que gosta de morar na região principalmente porque “aqui 
eles estão acostumados com os viados” e ela chama atenção por onde passa (D.C., 04/12/2018). 

Os quatro ex-moradores entrevistados também continuaram residindo na região. Naomi, 

mulher trans “preta”140 de 23 anos, morou cinco meses na Casa e se mudou em 2019 para a 

rua Conselheiro Ramalho, até o início da pandemia quando foi para o interior do estado cursar 

faculdade. É a única entrevistada que já conhecia e morava no bairro antes, na casa do ex-

namorado. Lil, jovem “negro”, não binário de 23 anos, veio do interior do estado devido a 

conflitos com o padrasto e morou na Casa 1 em duas ocasiões, em 2017 e em 2019. Hoje 

vive em outro bairro. Jason, homem trans heterossexual “preto” de 22 anos, veio da região 

metropolitana, morou na Casa em 2018 e permanece na vizinhança. Banks, homem cis gay 

“moreno claro” de 24 anos, veio de outro estado em 2019 e ficou cinco meses na Casa. Após 

─────────────── 
138 Como a cena presenciada de Alvina levando sorvete para ajudar no pós operatório de um ex-

morador que morava na quadra da Casa 1 e havia retirado os dentes sisos.  
139 Nicki sempre passava no Paliativo para conversar e, após sair da Casa mantivemos contato pelo 

Facebook. A jovem aceitou ser entrevistada e começou a responder a algumas perguntas de forma 
virtual quando tinha tempo e acesso à internet, mas não terminou a entrevista a tempo da finalização 
da dissertação. 
140 Reproduz-se aqui a autodeclaração dos entrevistados.  
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o período de acolhida morou alguns meses na região. Porém, por falta de recursos, voltou a 

morar com a família em seu estado de origem. 

Pelas trajetórias dos cinco ex-moradores, é possível observar como essa territorialidade 

acerca da Casa 1 se constitui. Os jovens acionam fatores como segurança, mobilidade urbana 

e referencial urbano.  

Os relatos de Nicki demonstram que: a. a parceria da Casa 1 com empresas foi fundamental 

na empregabilidade de Nicki; b. após sair da Casa, ela continuou morando na vizinhança, 

primeiro de forma mais precária (quarto compartilhado) e depois em um quarto individual; c. 

ela se sente segura (“aqui eles estão acostumados com os viados”) e apreciada (chama 

atenção por onde passa) na região. 

Além de considerar a vizinhança “super” amigável, Naomi acrescenta a mobilidade urbana 

como fator de permanência na Bela Vista141: “porque é perto de tudo, e era perto do trabalho, 

dava para fazer tudo a pé”.  

A trajetória de Lil é mais próxima à ONG: em 2017, conseguiu emprego e, após a acolhida, 

alugou um quarto individual com banheiro na própria Casa (no andar intermediário depois 

transformado em almoxarifado). O jovem relata que, após a locação do Galpão, morou em 

uma das salas no mezanino do local, assim como outros ex-moradores e o próprio Iran. Nove 

meses após entrar na Casa 1, voltou para a casa da mãe, que estava doente, onde ficou por 

um ano. Quando retornou em 2019 a São Paulo, residiu novamente na Casa por três meses. 

O jovem acrescenta um outro valor à Casa 1, o de seu grande referencial urbano: 

[...] eu não conhecia São Paulo, não tinha nenhuma referência, não tenho 
parente, não tenho amigos aqui […]. Então assim, quando eu fui pra Casa 1 
eu comecei a conhecer, tipo meu ponto de referência é a Bela Vista, o Bixiga 
ali onde que é a Casa 1, porque ali conheço o pessoal hoje, conheço a 
Whitney, conheço as pensão, conheço o comércio, conheço as pessoas ali, 
as pessoas que sempre ajudaram a Casa 1 né, os vizinhos… 

Quando saiu da Casa pela segunda vez, Lil morou em um quarto individual de uma pensão 

na rua Conde de São Joaquim, onde pagava R$600. Atualmente mora na Zona Leste, próximo 

do trabalho. Durante alguns momentos da entrevista, Lil relaciona a percepção de conforto às 

estratégias de diálogo e engajamento, que proporcionaram maior convivência dos vizinhos 

nos espaços: “o pessoal começou a utilizar o espaço também, então assim começaram a 

conviver, começaram a conversar com as pessoas, né? Então acho que o pessoal foi 

aceitando mais essa ideia...”. 

─────────────── 
141 Jason reconhece o território como Bixiga, Naomi e Banks como Bela Vista, Lil como ambos. 
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Jason conhecia São Paulo como turista, mas não “a vida real da cidade, do bairro do Bixiga”. 

Ele saiu da Casa em 2018, empregado e morou com outros três rapazes em um quarto de 

pensão na rua Treze de Maio. Ele associa a preferência pela vizinhança à segurança e aos 

“recursos”:  

Eu quis alugar uma casa aqui no bairro mesmo. Depois aconteceu sim de eu 
me mudar ali [...], mas minha preferência é ficar aqui ao redor da Casa, e não 
por poder ter acesso à casa, mas por me sentir seguro e poder aproveitar os 
recursos que tem disponível aqui no centro mesmo, tem muito recurso que 
dá pra montar um sistema onde eu consiga ficar bem, por exemplo, o Galpão 
oferece o notebook para mim estudar.  

Atualmente, Jason mora em uma “invasão”142 no bairro e frequenta o Galpão. Com a falta de 

“recursos” na moradia, a proximidade da Casa representa acréscimo na qualidade de vida:  

[...] na casa eu gosto de aproveitar os recursos que existem disponíveis pra 
mim, pra que eu consiga me movimentar na minha vida pessoal, com coisas 
que representam qualidade de vida, coisas que as pessoas já tem em suas 
casas, mas que eu ainda não tenho, mas o Galpão por ser um centro cultural 
tem. Então eu utilizo os espaços do Galpão, faço alguns cursos [...], e uso o 
computador e tal, também faço voluntário. 

Já Banks saiu da Casa em 2019 empregado em um bar, mas foi demitido logo depois. Morou 

com um amigo “de favor” em uma pensão próxima à rua Treze de Maio. Ele ajudava no aluguel 

de R$1.000 com dinheiro enviado pela irmã. Quando perguntado se continuou frequentando 

a Casa, ele responde: “[...] eu ia só no Paliativo buscar roupa, fora isso não frequentei nenhum 

espaço mais da Casa 1”. Em relação à vizinhança, ele diz que se dava bem com a maioria e 

não tem do que reclamar, que sempre que volta a São Paulo fica no mesmo lugar e que 

pretende vir a São Paulo e “passear ali na rua, pela Condessa…”. 

─────────────── 
142 Jason utiliza o termo “invasão” em referência à ocupação onde mora.  
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Fig.35:  Mapa mostra locais de moradia citados por ex-moradores e colaboradores. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 

Enquanto Naomi e Lil precisaram/decidiram sair da região por questões de estudo e trabalho, 

Banks não conseguiu se sustentar e voltou a viver com a família em sua cidade sete meses 

após sair da Casa. Já Jason mudou de endereço algumas vezes, mas continua no bairro. 

A ancoragem de ex-moradores está relacionada aos sentimentos de liberdade, 

autoconhecimento e solidariedade. Quando pensam na Casa 1, os entrevistados evocaram 

conceitos de assistência (gratidão, reinserção social), constituição de família (família, 

fraternidade), diversidade, trabalho coletivo e de esperança (possibilidades). Esses 

referenciais explicam uma outra resposta: perguntados onde gostariam de morar, caso 

pudessem escolher qualquer lugar, todos responderam Bela Vista/Bixiga. 
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4.5  NORMALIZAÇÃO LGBTQ NO TERRITÓRIO 

As estratégias da Casa 1 de cuidado, diálogo e engajamento estimulam, além da ancoragem 

dos ex-moradores, um processo de normalização das subjetividades LGBTQ no território. Os 

registros abaixo demonstram esse processo em discursos de voluntários e vizinhos. 

Uma voluntária do Paliativo que mora na região conta que conheceu o local antes, quando era 
um bar e cortiço, e considera que foi um ganho a Casa 1 ter se instalado. Sem querer se 
prolongar, ela diz que é diferente do que ela imaginava. Perguntei o que ela imaginava e ela 
respondeu: "ah, a gente tem uma ideia na nossa cabeça e o folclore da vizinhança né, mas já 
trabalhei em outros centros de acolhida e aqui é muito mais tranquilo" (D.C., 14/05/2018). 

Três vizinhas passam pelo paliativo e uma delas pergunta como consegue atendimento na clínica 
social. Criada na vizinhança, ela demonstra conhecer bem a Casa e pergunto como foi sua 
implantação: no começo “eles” [conhecidos da vizinhança/ do “prédio” em frente à Casa, onde 
ela mora] estranharam porque os eventos e festas na casa eram todos na calçada, e tinha gente 
com “pouca roupa” e “sexo”, o que eles comentavam mas “não se metiam”. Também cita a 
questão de pessoas se prostituirem na esquina da casa. Depois, com a chegada do Galpão, 
segundo ela, ficou tranquilo (D.C., 28/05/2019). 

Enquanto a voluntária demonstra um estigma (“o folclore da vizinhança”) ao mesmo tempo 

que o rompe (é “muito mais tranquilo”), a vizinha reforça as questões espaciais da ocupação 

do espaço público e da visibilidade queer “com pouca roupa”. A “libertinagem” associada ao 

público LGBTQ faz parte do imaginário, mas em algumas ocasiões, Iran já havia relatado a 

questão de alguns moradores se prostituírem. A ação adotada nesses casos é pedir que não 

o façam na vizinhança, o que não expressa a condenação da prostituição, mas uma 

preocupação de não estigmatizar a Casa 1 e seus moradores perante os vizinhos e garantir 

a permanência no espaço. As estratégias da ONG proporcionam um convívio amigável.  

Os ex-moradores também demonstram a percepção de normalização na vizinhança. Lil e 

Jason relatam uma percepção de acréscimo da segurança diretamente ligado à implantação 

da Casa 1: 

...no começo ali da Casa eu sei que foi muito conturbado […] Então assim, não vou falar que 
nunca teve desentendimento ali,[…] Só que aí o pessoal começou a respeitar, entendeu? […] ali 
eu me sinto muito seguro, não tenho do que reclamar da vizinhança, é um lugar que eu me sinto 
em casa. A vizinhança ali eu conheço, conheço até os maloqueiro de lá, acabei pegando um 
vínculo com o pessoal dali também porque... nunca sofri nenhum tipo de preconceito ali, gente 
me olhando torto nem nada…(Lil) 

A vizinhança tinha um índice de criminalidade muito alto na região onde hoje é a Casa, então eu 
acredito que hoje o bairro tá com um clima mais agradável do que já foi antes. Então eu acho 
que a Casa estar ali trouxe muito mais qualidade para o bairro. (Jason) 

No entanto, há diferenças relativas aos marcadores interseccionais. Jason traz sua 

experiência: “por passabilidade, sou aceito”. O jovem considera que, por ser visto como 

homem pela sociedade, foi bem aceito na vizinhança. “Existem alguns homens cisgêneros 

que têm certa dificuldade, […], mas eu sou muito bem aceito no bairro […] enquanto um corpo 
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visto como homem, agora outros corpos de mulheres trans e travestis tem os seus...né, enfim 

só posso falar do meu corpo em si”.  

A questão dos corpos trans, dos corpos afeminados ou que não “se encaixam” nas normas 

sociais aparece no discurso dos organizadores. Em 2017143, Iran relatava que grande parte 

dos conflitos com a vizinhança se devia à “questão estética” dos moradores e dos 

frequentadores que incomodava algumas pessoas. Com o tempo, esses conflitos diminuíram, 

mas é comum ver Alvina chamando a atenção de moradores que descem do quarto para a 

calçada vestidos de forma “inapropriada”, como pouca roupa ou de cueca. Três dos 

entrevistados presenciaram algum momento de conflito ou violência contra esses corpos:   

…uma mulher trans foi na padaria uma determinada vez onde o dono teve um preconceito com 
ela e no final das contas acabou inclusive em agressão. Esse foi o conflito que eu vi, a mina 
realmente só foi comprar uma coisa, tava sendo um cliente do espaço. Quase todos os conflitos 
que eu vi lá na vizinhança foram por causa da presença das mulheres trans […] que incomoda 
determinadas pessoas. Existem sim as pessoas que são libertinas né, […], mas no bairro, todo 
conflito que eu vi foi com esses corpos dessas mulheres [trans] (sem passabilidade, claro). 
(Jason)  

…já sim né, porque assim, as pessoas elas têm um pré-conceito, né, […] você sabe elas aceitam 
mais lá no fundo elas têm um ódio da gente […] Eu vi uma vez que uma gay foi comprar uma 
bolacha lá e ela sofreu repressão dentro do mercado. Tinha uns caras que começaram a dar 
risada dela, dentro do mercado e eu presenciei essa cena, e era uma gay da Casa, eu não lembro 
qual gay que era, mas é isso... infelizmente. (Kanye) 

Então, no começo eu lembro que tinha assim alguns conflitos sim. Que nem no começo todo 
evento que tinha era tudo na calçada ali [do sobrado] […] Eu lembro que tinha as vezes alguns 
caras homofóbicos [...] querer caçar encrenca com algum viado lá, eu já vi isso acontecendo, 
mas graças a própria vizinhança nunca aconteceu nada de grave, nunca vi acontecer nada de 
grave, foram poucos conflitos que tiveram, mas sempre vi a vizinhança assim, muito, sabe, junto 
com a gente, nunca deixaram nada de ruim acontecer. (Lil) 

A vivência de Jason coloca em foco a questão da passabilidade trans, um discurso que Naomi 

– talvez por ter grande passabilidade - não produz. Em seu relato, Lil reforça o apoio dos 

vizinhos como fundamental para que os problemas fossem solucionados e não ter acontecido 

“nada de grave”. A normalização também aparece associada à redução de conflitos:  

[…] Então assim, o pessoal se incomodava um pouco por causa da calçada e um pouco porque 
eles não estavam acostumados a ver tanto viado, tanto travesti junto em um lugar só. E ali é um 
espaço de muita criança, muita família, então acho que o pessoal não estava acostumado com 
isso e do nada isso começou a mudar. Só que isso foi passando o tempo e acho que eles 
começaram a mudar a visão deles, começaram a se acostumar porque começou a ter viado, 
começou a ter sapatão, começou a ter travesti ali, começou a ter todo mundo ali e isso acabou 
assim o pessoal se acostumando... (Lil) 

─────────────── 
143 Evento “como abrir uma casa de acolhida LGBT” (01/07/2017). 
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Fig.36:  Uma piscina de plástico, pouca roupa, e muito viado. 

O evento “Prainha”, dois meses após a inauguração da Casa, reuniu na calçada do 
sobrado (e na rua) os acolhidos e um público LGBTQ diverso em trajes de banho. 

Fotos: Anna Valentina (CASA 1, 2017d). 

 
Além da vizinhança, os próprios moradores da Casa desenvolvem uma empatia e absorvem 

o discurso da ONG quanto às liberdades das identidades queer. O diário de campo mostra 

que Jason, quando chegou na Casa, tinha uma performance “masculinizada”: cumprimentos 

com aperto de mão, voz e fala “grossa”, além de sempre pegar na “mala”. Por ser 

heterossexual, o jovem reproduzia tal comportamento. Com o tempo, passou a cumprimentar 

com beijo assim como os outros moradores e a projetar menos a voz. Ele diz perceber que 

não precisava dessa performance para ser “homem”144. Há ainda moradores que, durante a 

convivência com os demais, se percebem trans ou não-binários.  

O que se observa nas estratégias da Casa 1 e em suas consequências é que a ONG não tem 

pretensão de reorganizar o bairro a partir da inserção de novos corpos LGBTQ no território, 

mas sim de promover a urbanidade.  

4.6  COMENTÁRIOS FINAIS 

Territórios populares como o Bixiga são locais de centralidade, tanto em relação à 

infraestrutura urbana quanto em relação ao imaginário social, à memória, motivo pelo qual 

são alvo de imigrações. Neles, incide-se ainda diversas de formas de opressão: são vigiados 

e policiados, com a presença de moradias precárias e população em situação de rua, 

associados a tráfico e violência e alvo de especulação imobiliária. A implantação da Casa 1 

em um território como esse busca apoiar os grupos mais vulneráveis ali presentes.  

Enquanto recebia novos moradores, a Casa desenvolvia estratégias de apoio, o que causou 

no primeiro momento o “transbordamento” para a vizinhança dos moradores que saíam da 

─────────────── 
144 Diário de Pesquisa, set. 2020. 
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acolhida. Além de inserir uma camada de residentes (moradores, ex-moradores), a Casa 1 

atrai um público LGBTQ flutuante (voluntários, usuários) para o território. Ainda assume um 

papel de referência para outros LGBTQ presentes na região ou externos a ela (vizinhos, 

pessoas em situação de rua). Constitui-se esse novo referencial urbano LGBTQ tanto no 

ponto de vista de reconhecimento público quanto individualmente no imaginário e vivência de 

pessoas que participam ou participaram de alguma forma do projeto.  

Muitos ex-moradores são presença constante na sala do Paliativo para pegar itens como 

roupas e utensílios domésticos. Outros passam pelo sobrado para interagir com os atuais 

moradores e voluntários. Assim, a passagem pela Casa constitui o que se pode considerar 

uma rede de apoio com o caráter além da assistência. Há características de uma rede familiar. 

Trata-se de um novo enclave estruturado a partir de estratégias de ancoragem da ONG. Esse 

enclave é integrado, visto a própria proposta dos equipamentos da Casa 1. É ainda queer, 

devido a presença de corpos “desviantes”: não-brancos, de baixa renda, com uma auto 

identificação positiva, ou seja, que exploram livremente sua sexualidade e identidade de 

gênero no espaço urbano.  

A constituição dessa territorialidade é muito particular: não foi criada pela sociabilidade dos 

usuários ou pela constituição de moradia em torno de locais apropriados, mas a partir das 

ações de uma instituição de dinâmicas complexas. A Casa 1 teve cuidado ao inserir novos 

corpos LGBTQ no território. São diversas estratégias para estabelecer redes com outros 

atores sociais, para obter engajamento, para conscientizar a vizinhança. Percebe-se a 

mudança de posicionamento em relação ao projeto. A Casa 1 está enviadescendo o Bixiga 

com o apoio dos vizinhos não-LGBTQ. Eles “estão acostumados com os viados”. 
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5 CORPOS EM ALIANÇA 

Até aqui, apresentou-se a Casa 1 como um equipamento de moradia que se expandiu para o 

atendimento dos jovens moradores, mas também das demandas do território. Em paralelo, a 

instituição faz uma crítica à homonormatividade e promove uma identidade positiva entre a 

população LGBTQ. Este capítulo explora outro aspecto chave na atuação da ONG: a atenção 

às interseccionalidades. Demonstra que a Casa 1, ao abraçar os discursos interseccionais, 

os pratica através de alianças e opera como um espaço aberto, público e comunitário.  

5.1  A ATENÇÃO ÀS INTERSECCIONALIDADES 

A literatura sobre espaços queer tem destacado a necessidade de considerar as 

interseccionalidades da população LGBTQ em qualquer análise ou proposta, assim como a 

importância da atuação de organizações para enfrentar problemas como a violência policial e 

as pressões da gentrificação sobre os LGBTQ “não-brancos”145 (IRAZÁBAL; HUERTA, 2016; 

GOH, 2018). Outro papel dessas organizações é criar a sensação de segurança, aspecto 

chave na saúde psíquica e no desenvolvimento de uma identidade positiva/ empoderamento, 

senso de pertencimento, engajamento e tolerância a conflitos. Ainda que haja conflitos, o 

ambiente “seguro” ajuda a estabelecer uma empatia com as vivências interseccionais 

(GAMAREL et al., 2014). 

O conceito de “espaço seguro”, no entanto, é contestável, visto que espaços queer podem 

atender a diversos públicos. Uma das principais problemáticas refere-se ao acesso desigual 

a essa segurança – tanto física, quanto psíquica e social. O discurso do medo da violência, 

por exemplo, justifica o controle de acesso em muitos espaços queer, o que cria a sensação 

de segurança para uns, mas insegurança para outros indivíduos mais vulneráveis (HARTAL, 

2017). Outras estratégias de segurança pautadas no controle e na baixa visibilidade 

produzem, mesmo sem intenção, espaços marginalizados e excludentes a outras identidades 

(JONES, 2020) e grupos sociais. Dessa forma, o discurso que coloca as subjetividades queer 

como frágeis e necessitadas de proteção pode ajudar na exclusão de camadas mais 

vulneráveis da população LGBTQ (HARTAL, 2017).  

Em comum, estudos citam estratégias de visibilidade como fundamentais para os LGBTQ, 

seja na criação ou ocupação de espaços de sociabilidade (NASH, 2011), em desafiar os 

─────────────── 
145 Organizações como FIERCE (Fabulous Independent Educated Radicals for Community 

Empowerment) e ALP (Audre Lorde Project), em Nova York. 
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conceitos de lugares públicos (FRISCH, 2002), ou mesmo em realizar ações explícitas para 

revisar os discursos de gênero e criar espaços urbanos mais “amigáveis” às pessoas trans 

(DOAN, 2007) e outros grupos marginalizados.  

Há diferenças em cada contexto urbano. Jen Roberton (2016) relaciona os conceitos de 

visibilidade e de passabilidade para falar de segurança e violência nos espaços públicos de 

Toronto, cidade com maior comunidade queer do Canadá. Ao analisar serviços, organizações 

e coletivos, a autora destaca uma “cidade segura” não apenas como aquela tolerante às 

comunidades LGBTQ ou que mercantiliza uma faceta desse público, mas uma cidade em que 

as identidades queer sejam ativamente integradas. A autora faz algumas recomendações de 

caráter prático, tais como: melhores serviços para denúncia de LGBTQfobia e a possibilidade 

desses serviços serem independentes da polícia (visto que esta muitas vezes é causadora da 

violência), maior iluminação pública, tornar banheiros públicos inclusivos e criar regulação 

municipal para que os banheiros de espaços privados também o sejam. Além disso, 

descriminação da maconha e prostituição, visto que causam dupla marginalização para 

muitos LGBTQ, campanhas de sensibilização em escolas, organizações, centros 

comunitários, e para agentes de policiamento e funcionários de transporte público. Por último, 

a aproximação com a comunidade através de organizações que de fato promovam inclusão. 

Apesar de muitas das recomendações provenientes de países desenvolvidos como Canadá 

serem bem vindas, as discussões parecem muito distantes da realidade do Sul Global, onde 

a desigualdade e a falha dos Estados em atender aos diversos outros grupos em 

vulnerabilidade social trazem desafios específicos para uma instituição que deseja focar na 

população LGBTQ. Há uma visão social sobre prioridades que acaba por colocar pautas em 

disputa até mesmo dentro do movimento LGBTQ. Por esse motivo, muitos estudos 

provenientes dessas realidades acabam trazendo pautas já discutidas e solucionadas nos 

países desenvolvidos. 

Números da violência e a desigualdade social em muitos desses países ampliam as 

vulnerabilidades. Mesmo em países relativamente progressistas aos direitos LGBTQ como 

Brasil, Argentina e África do Sul, a produção de espaços queer pode ser problemática. Há 

diversos conflitos internos ao movimento organizado nas tentativas de se incluir as 

interseccionalidades nas pautas e na visibilidade pública (RABBIA; IOSA, 2011; PIETERSE, 

2015; MATEBENI, 2018). Ainda que a presença interseccional seja crescente, poucos se 

explora a relação de espaços queer para além de seu público alvo, em como lidam com as 

carências da sociedade como um todo.  

A África do Sul teve muitos avanços aos direitos LGBTQ, mas pesquisas mostram que esses 

não afetam a todos, sobretudo quanto à cidadania e ao direito à cidade. Em Joanesburgo e 
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Cidade do Cabo, Pieterse (2015) e Matebeni (2018) apontam um conflito interno no 

movimento organizado, entre focar em LGBTQ e agregar outras pautas sociais. Enquanto o 

movimento “oficial” promove ações “assimilacionistas”, outros grupos organizados o acusam 

de homonormativo e buscam agregar pautas para além dos LGBTQ como justiça social, 

sexismo, racismo e legalização da prostituição.  

Em Córdoba, Argentina, Rabbia e Iosa (2011) investigam o ativismo recente e suas dinâmicas 

de inclusão-exclusão a outras camadas sociais. Os autores apontam um afastamento de uma 

visão presente no ativismo histórico: o cunho social – de classe – e a atuação em bairros 

periféricos. O movimento recente está mais presente online e nas regiões centrais e 

universitárias. Ainda que tenha um discurso de incluir pessoas – LGBTQ ou não – de diversas 

classes sociais, identificou-se uma homogeneização e a ausência de LGBTQs pobres, 

travestis, prostitutos e de mais idade. A crítica dos autores, no caso, é a inércia em tratar 

dessa questão, visto que os ativistas consideram essa ausência como um problema estrutural 

da sociedade e não passível de resolução pelo movimento.   

Levanta-se a questão: a literatura do Sul Global aponta os conflitos internos aos movimentos 

LGBTQ, mas negligenciam sua relação com os setores não-LGBTQ, ou seriam os 

movimentos desses países que falham em lidar com os outros setores vulneráveis?  

Butler (2018, p. 34) sugere que a precariedade pode operar “como um lugar de aliança entre 

grupos de pessoas que de outro modo não teriam muito em comum e entre os quais algumas 

vezes existe até mesmo desconfiança e antagonismo”. Essa aliança estabelece “novas 

formas de aparecimento” a fim de superar as restrições impostas socialmente. Um dos 

exemplos utilizados pela autora é muito pertinente ao contexto da Casa 1: uma pessoa trans, 

que na prática não tem garantido o poder de caminhar por todos os espaços da cidade sem 

sofrer diversos tipos de assédio. Para sua segurança, essa pessoa precisa se valer de 

ferramentas (como defesa pessoal) ou estratégias (como frequentar apenas espaços culturais 

onde é aceita). Exercer o ato [“caminhar desprotegido e ainda estar seguro, para que a vida 

diária se torne possível sem medo da violência”] é também uma reivindicação política146, 

somente possível “porque existem muitos que apoiam esse direito” (BUTLER, 2018, p. 58).  

Nesse sentido, a precariedade generalizada nesses países impede uma aliança mais efetiva? 

A Casa 1 demonstra que não. Desde sua criação, a organização contrariou a prática vigente 

no movimento LGBTQ brasileiro de focar na cobrança por políticas e mudanças legislativas. 

Sua implantação em uma região de constantes disputas e resistências, a expansão dos 

serviços e seus discursos demonstram que a ONG considera os problemas sociais estruturais 

─────────────── 
146 A autora denomina como “performativo” tanto o ato quanto sua reivindicação política. 
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e se destaca como uma infraestrutura que ajuda a minimizar inequidades sociais e espaciais 

presentes no território. 

5.2  AS ALIANÇAS 

Além da moradia e do atendimento paliativo, outros serviços realizados pela Casa assumiram 

um caráter interseccional. A ONG se associa – em seus espaços, fora deles, e nas redes 

sociais – com diversos outros coletivos, organizações e movimentos sociais que pautam 

questões de grupos minorizados. Esse movimento já podia ser observado em 2017, quando 

a Casa estabeleceu parcerias com alguns projetos (GIUSTI, 2017). 

As dinâmicas com outros movimentos sociais foram aprofundadas com o passar do tempo e 

com a ampliação da estrutura.  As estratégias interseccionais são traçadas em dois sentidos: 

a) a união com outros grupos os beneficia e fortalece, pois a ONG possui uma rede relevante, 

capilaridade e um espaço físico apropriado a eventos; b) a união com esses grupos os conecta 

às causas dos LGBTQ, fortalecendo suas reinvindicações e ampliando suas redes de apoio. 

Assim cria-se a possibilidade de retroalimentar as pautas de ambas as partes envolvidas. A 

Casa 1 abraçou o conceito de interseccionalidades até mesmo em seus discursos e 

posicionamentos nas redes: 

…Interseccionalidade é a palavra que define a nossa atuação, isso significa 
que vamos muito além das questões LGBT. Entendemos que ao fazer um 
trabalho que envolve pessoas devemos levar em conta uma quantidade 
extensa de fatores e construções sobre os sujeitos: gênero, raça, classe, 
corpo, saúde mental, origem, idade, educação, expressão são algumas delas. 
[...]  
É portanto parte do nosso trabalho e luta o apoio e a participação de lutas 
como direito à habitação e terras, educação pública gratuita e de qualidade, 
combate ao desmanche do Sistema Único de Saúde - SUS, manutenção de 
programas de distribuição e transferência de renda, demarcação de terras 
indígenas, abolição penal entre outras pautas. (CASA 1, 2019a) 

A literatura tem apontado a necessidade dos espaços LGBTQ de fato promoverem um diálogo 

interseccional, tanto internamente quanto com a sociedade como um todo. No entanto, nota-

se uma dificuldade do movimento organizado e de instituições em de fato promover ações 

além dos discursos. A infraestrutura da Casa 1 busca um avanço. Primeiro, ao destacar e dar 

visibilidade a grupos LGBTQ interseccionais através de, por exemplo, diversas programações 

voltadas às pessoas trans – como a anual Semana da Visibilidade Trans – e alianças com 

grupos de LGBTQs racializados, como o Asiáticos pela Diversidade. 

Segundo, ao promover alianças com outras organizações e levantar pautas para além da 

LGBTQ. A programação fixa é acrescida de dezenas de eventos pontuais nos espaços da 
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Casa.  São colaborações com coletivos, organizações e movimentos sociais para tratar de 

pautas relativas a outros grupos minorizados, como feministas – em debates, 

confraternizações, um grupo de apoio à violência sexual, a acolhida de um clube de literatura 

feminista; negros - em eventos educacionais e de protesto, como debates, palestras, grupos 

de estudo, oficinas como “Maquiagem para a pele negra” e aulas de Capoeira, festas 

organizadas por movimentos negros; minorias étnicas – em debates, exibições de filmes, uma 

oficina de auto-retrato para pessoas não brancas, a hospedagem da Feira Pólvora, uma feira 

asiática, e do grupo de estudos Lastro, sobre arte negra e indígena. 

 
Fig.37:  Programação semanal em outubro de 2019.  

Na programação de uma das semanas do mês, à direita, observa-se outros detalhes. 
Além de aulas para crianças e da atenção às pessoas trans, o folder mostra atividades 
de outros coletivos nos espaços: o grupo de estudo LASTRO tem interesse em narrativas 
contra-hegemônicas e anticoloniais, luta dos povos tradicionais e quilombolas; o coletivo 
Asiáticos pela Diversidade debate as vivências queer racializadas.  

Fonte: Casa 1 (2019h). 

 



Enviadescer  115 

O Apêndice A relaciona os principais eventos promovidos pela Casa 1 em 2019 com as pautas 

interseccionais: entre 91 eventos, 53% podem ser caracterizados como LGBTQ; 23% se 

cruzaram com minorias étnicas (negros, indígenas e asiáticos), 19% com gênero e 7% com 

crianças. Alguns eventos se cruzaram simultaneamente, como demonstra o gráfico abaixo. 

 
Fig.38:  Interseccionalidades dos eventos da Casa 1. 

Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 

A questão de classe, apesar de transversal a toda a atuação do projeto, aparece de forma 

mais explícita em alguns eventos e posicionamentos. Em 2019, a Casa promoveu a “Aula 

aberta - LGBT e a reforma da previdência” em 27 de abril na qual declarava: “Precisamos falar 

sobre o que nos afeta e torna a balança da desigualdade mais pesada para o lado dos que 

mais necessitam ajuda” (CASA 1, 2019d); e o evento “Preparo para manifestação #4,30Não” 

em 10 de janeiro, em apoio à manifestação do Movimento Passe Livre contra o aumento da 

tarifa de ônibus pela Prefeitura e Governo de São Paulo. Na ocasião, a Casa disponibilizou 

material para confecção de cartazes e faixas para a manifestação, material para panfletagem, 

além de espaços para reuniões e sua equipe de educadores para acolher no Galpão as 

crianças cujos pais quisessem ir ao ato, mas não pudessem deixá-las sozinhas.  

Ademais, o pensamento de classe aparece em posicionamentos políticos. A ONG aderiu a 

greves gerais como as de 30 de junho de 2017 (contra as reformas da Previdência e 

trabalhista do governo do presidente Michel Temer) e 14 de junho de 2019 (contra a reforma 

da Previdência do governo Jair Bolsonaro). Em junho 2020, vinculou postagens e matérias 

quanto à precarização do trabalho dos entregadores de aplicativos em demonstração de apoio 

diante da greve da categoria naquele mês. Outras pautas recorrentes em aulas abertas, 

matérias no Blog Casa 1 e postagens nas redes sociais são a defesa do Sistema Único de 

https://www.facebook.com/events/172696556978948/
https://www.facebook.com/events/172696556978948/
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Saúde (SUS) e a soberania alimentar. Em 2020, a aula aberta “Soberania alimentar e 

nutricional, participação social e políticas públicas” chamava o público com o questionamento 

“Como tornar acessível para toda a população uma comida mais nutritiva e saudável? Quais 

papeis as políticas públicas podem ter para mudar os arranjos de oferta e qualidade dos 

alimentos?” (CASA 1, 2020f). Já a matéria vinculada no Blog da Casa 1 expunha: “Fome tem 

que ser combatida com renda básica e imposto sobre riqueza” (PINA, 2020).  

Uma outra camada de atenção às interseccionalidades refere-se à presença física no 

território: em sua apropriação do território e dos espaços, a Casa atua diretamente com o 

exercício performativo exposto por Butler (2018). O olhar interseccional combinado com 

processos de resistência e denúncias também contrapõe a problemática das organizações 

filantrópicas levantada pela autora. Nesse sentido, a independência financeira de capital 

público traz uma liberdade de discursos, o que muitas vezes envolve certas polêmicas. A 

gestão se coloca em uma constante oposição política e denúncia às administrações públicas. 

Em virtude da eleição do presidente abertamente LGBTQfóbico em 2018, a ONG traçou como 

estratégias de fortalecimento a ampliação da equipe, da estrutura física, da rede de 

voluntários e das atividades oferecidas, além da participação ativa nos conselhos 

participativos dos serviços públicos. Na postagem parcialmente reproduzida abaixo, destaca-

se a afirmação de resistência, a crítica às instituições públicas e a necessidade de ampliação 

da infraestrutura147 devido à perspectiva de piora pelas administrações públicas eleitas nas 

esferas estadual e federal. 

Nascemos como um espaço de resistência. De um estado omisso e de 
instituições como a escola, hospitais, serviços de segurança e até família, que 
ignoram e violentam nossos corpos - mulheres, negros e negras, LGBT e de 
outros grupos minorizados. 
Estamos na cidade de São Paulo sob uma gestão precária de Bruno Covas, 
teremos daqui dois meses um governo estadual de marketing de João Dória 
e uma presidência completamente desumana.  
O cenário já era ruim, a resistência já era árdua, e agora vai ficar mais difícil. 
Mas nós seguiremos aqui. E diante disso começamos a traçar estratégias 
para luta e sobrevivência: nossa e do projeto e queremos compartilhar com 
vocês.  
[...] 
>> Com a meta [do crowdfunding] atingida, entendemos como urgente a 
ampliação da casa, tanto em equipe quanto em espaço físico. Pela 
experiência das rápidas gestões de João Dória e Bruno Covas, sabemos que 
suporte à comunidade LGBT, assim como de população de rua, será mínimo 
e entendemos que as demandas de apoio jurídico, psicológico e de acolhida, 
neste novo cenário, irão aumentar significativamente... (CASA 1, 2018f). 

─────────────── 
147 Nesse momento, iniciava-se a tentativa de ampliar os valores arrecadados no crowdfunding que 

culminou no anúncio do fechamento e posterior mobilização social. 
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Alguns posicionamentos da ONG conflitam com o próprio movimento LGBTQ. Em 2019, 

houve um debate nacional em torno da criminalização da homofobia/LGBTQfobia pelo 

Supremo Tribunal Federal. A Casa já se posicionara criticamente às políticas punitivistas e de 

encarceramento: “Vamos seguir lutando e resistindo, mas tá na hora de pensar para além de 

formatos violentos, classistas e racistas que sempre pensamos” (CASA 1, 2018e). A 

criminalização foi aprovada, mas, na época, a Casa 1 e seus organizadores se posicionaram 

contra, por entender que essa seria mais uma forma de repressão das pessoas negras e 

pobres. 

 
Fig.39:  Iran problematiza a criminalização da LGBTQfobia. 

Fonte: Giusti (2019a). 

Neste ponto, é possível perceber o quanto a Casa 1 e as alianças que se formam tensionam 

as próprias demandas LGBTQ. É de notório saber que o Brasil possui altos índices de 

violência e mortes por LGBTQfobia e que os avanços do ponto de vista dos direitos foram 
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obtidos através de ações do judiciário ou de decretos locais que podem ser desfeitos em 

gestões posteriores. Entretanto, no contexto de precarização social mais abrangente, a 

formação de alianças precisa considerar quais são os limites no modo de operação social 

vigente e como os sobrepor em conjunto. 

5.3  O PÚBLICO INFANTIL 

A Casa 1 realiza diversas atividades para as crianças do bairro e seus pais. A inserção do 

público infantil foi estimulada, mas os organizadores demonstraram um cuidado de manter os 

espaços abertos para fugir do discurso histórico que vincula homossexualidade à pedofilia148. 

Segundo Bruno Oliveira149, além de suprir a deficiência de espaços de lazer infantis, as 

atividades funcionam como um “trabalho de base” para gerar empatia nessas crianças ao 

conviverem no Galpão com moradores e ex-moradores da Casa e voluntários LGBTQs.  

A equipe de educadores e voluntários constrói a programação de acordo com as demandas 

dos pais e das crianças: aulas de línguas, música, canto, teatro, eventos como festa junina e 

bailinho de carnaval. Eventos muitas vezes contam com a presença de educadores, tanto 

para receber crianças como para permitir que os pais participem. A programação junta 

crianças de perfis distintos: vizinhos – majoritariamente negros e mais pobres -, crianças em 

situação de rua e filhos ou sobrinhos de voluntários – em geral brancos e de classe média. 

Em 2019, em uma parceria com o Teatro dos Arcos, as crianças da Casa 1 produziram e 

idealizaram uma peça de teatro.  

─────────────── 
148 Iran, Formação de voluntários. 
149 Durante aula “lugares de memória e consciência” em 06/04/2018. 
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Fig.40:  Peça de Teatro das crianças da Casa 1 

Postagem convida para a apresentação da peça realizada pelas crianças. Do simbólico evento, é 
possível destacar: a) o trabalho de sensibilização realizado com crianças parece fazer efeito, visto 
o nome da peça (escolhido pelas crianças) “O Reino LGBT”; b) a busca de parcerias da Casa 1 com 
equipamentos vizinhos, ao utilizar o espaço do Teatro dos Arcos para os ensaios e apresentação; 
c) a busca por desenvolver a auto estima dessas crianças, majoritariamente de classe baixa, ao 
leva-las a se apresentar em um teatro “de verdade”. 

Fonte: Casa 1 (2019j). 

 
A marca da presença de crianças é evidente nos espaços da Casa 1.  No Galpão, cada uma 

possui uma caixa de atividades onde guardam um copo e os produtos de todas as atividades 

que realizam durante as oficinas. Na biblioteca, crianças da vizinhança costumam interagir 

com os voluntários, ler, desenhar.  
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A programação para crianças e adolescentes se intensifica durante as férias escolares. Em 

julho de 2019, cerca de 60 crianças frequentaram diariamente o Galpão. As crianças 

passaram a fazer refeições no Galpão, houve uma ampliação dos voluntários voltados ao 

público infantil, alimentos específicos foram incorporados nos lanches das crianças (CASA 1, 

2019f). Lil, que morou na Casa 1 em 2017 e em 2019, relata que a Casa conquistou a 

vizinhança aos poucos. A inserção das crianças foi um aspecto importante: 

No começo as pessoas não frequentavam lá...eu lembro que no começo as únicas crianças quem 

iam lá eram a Ana, o Bobby filho da Whitney e o Carlos150...e hoje você vê quantas crianças vão 

lá, seja pra usar o espaço, pra brincar, pra fazer alguma coisa, e até pra comer né, acho que na 
pandemia parou, antes eles tavam servindo alimentação pras crianças. Então assim, o espaço 
ali foi abrindo espaço pra população local dali… 

─────────────── 
150 Os nomes foram trocados para preservar as identidades. 

Fig.41:  Grupo de crianças desenham no 

pátio do Galpão. 

Fig.42:  Caixas de atividades no Galpão. 

Fig.43:  Crianças desenham na biblioteca 

antes de irem para a escola. 

Fotos: Artur S. Duarte, 10, 9 dez. 2019;  
6 ago. 2019. 
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Fig.44:  Postagem relata período de férias escolares e pede doações. 

Fonte: Casa 1 (2019f). 

Ao acolher o público infantil em seus espaços, a Casa 1 levanta pautas como o direito à 

infância e a espaços de lazer, práticas educacionais alternativas e as intersecções de classe, 

uma vez que grande parte da programação para crianças auxilia famílias da região que, de 

outra forma, não teriam condições de fornecer lazer e atividades – seja por conta da distância 

de parques e outras opções, ou por sua condição financeira e horários de trabalho. A prática 

também se estende a outras atividades no Galpão direcionadas a adultos, mas com a 

presença de educadores para acolher seus filhos pois de outra forma não esses pais e mães 

não teriam condições de participar. 

5.4  RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

O cuidado ao lidar com diversos públicos e realidades sociais não se restringe à programação. 

O posicionamento da ONG em evitar submeter uma população vulnerável a mais violências é 

seguido na prática em alguns momentos. A existência aberta da Casa leva a alguns casos de 

furtos: invasão do Galpão durante uma madrugada, furto de uma mala com alimentos e roupas 

no Paliativo. Dessa vez, segundo Whitney, Iran estava trabalhando na sala ao lado, viu e “não 

fez nada” pois não queria causar uma confusão no local. A Gestão evita ao máximo qualquer 
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envolvimento policial. Além disso, a falta de ação corrobora com o discurso contra políticas 

punitivas. Um exemplo prático é o relato de Diogo151 sobre a resposta da Casa em alguns 

casos de furto: “[...] é um exercício, entender [...] o que significa roubar um celular praquela 

pessoa. Às vezes é a sobrevivência, não dá nem pra gente marginalizar aquela pessoa mais 

do que ela já está... [esse cuidado] é um pouco de responsabilidade nossa”. 

Na mesma ocasião, Alvina conta a história de um frequentador que era conhecido por roubar 

livros da biblioteca e um dia levou o computador do local. Quando ele reapareceu e pegou 

mais itens, Alvina se sentou com ele e explicou a importância do trabalho da ONG. O homem 

devolveu o que estava levando e foi embora. Depois de um tempo, ele voltou a frequentar os 

espaços. Alvina acredita que o fato de não ter ameaçado chamar a polícia e ter buscado 

conscientizá-lo fez efeito na mudança de comportamento. 

É possível observar na Casa 1 um posicionamento de buscar segurança através da integração 

social nos serviços e da empatia através da convivência. Dessa forma, possibilita-se que os 

corpos “precários” – não apenas LGBTQ- participem ativamente do espaço. Um dos objetivos 

dessa estratégia é justamente proteger seus próprios moradores e ex-moradores na região.  

A Casa não tinha dispositivos convencionais de segurança, fato que mudou com o anúncio 

de “estratégias para luta e sobrevivência: nossa e do projeto” após a eleição de Bolsonaro no 

final de 2018: 

Nos nossos dois anos de atuação, mantivemos um diálogo permanente com 
a nossa vizinhança, que nos permitiu criar um espaço de segurança raro na 
cidade. Porém, ainda que contando com muito apoio entendemos que 
precisamos desse reforço e por isso estamos programando a instalação de 
câmeras e também a contratação de um segurança para a rua do Galpão 
Casa 1 [...] (CASA 1, 2018f). 

Na ocasião, LGBTQs em geral se sentiram expostos à violência. A Casa organizou uma 

programação de “resistência”, com aulas de defesa pessoal para mulheres e LGBTQs, e rodas 

de apoio em saúde mental para jovens (CASA 1, 2018g). A contratação de um segurança não 

foi concretizada, mas o Galpão instalou câmeras e sensores de presença. Pouco tempo 

depois um homem pulou a grade de madrugada e tentou invadir o local. A polícia foi acionada, 

mas os gestores não prestaram queixa. 

─────────────── 
151 Um dos gestores da Casa, durante encontro com voluntários (09/12/2019). 
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5.5  COMENTÁRIOS FINAIS 

A formação de alianças e a atenção às interseccionalidades acabam se mostrando complexas 

no contexto brasileiro, visto que se observa uma precariedade induzida sobre diversos grupos 

sociais. Acabam surgindo pontos de contradição e disputa que, muitas vezes, desfaz as 

alianças ou mesmo impedem que o ativismo atue para uma integração para além do seu 

nicho. A Casa 1 consegue desenvolver, nesse sentido, uma atuação diversificada. 

O direcionamento adotado pela ONG a envolve em rede com diversos atores, grupos da 

sociedade civil, organizações privadas, públicas e política. Sua infraestrutura cria 

possibilidades de novos espaços de ação comunitária, visto que muitos movimentos de base 

não possuem os recursos – físicos e de engajamento virtual – como os da Casa. Nesses 

espaços de alianças, diferentes pautas de movimentos sociais dialogam. Mais ainda, as 

pautas acabam por “transbordar” de seus movimentos originários e são apresentadas à 

vizinhança do Bixiga, e à população em geral. Isso só é possível porque o trabalho da Casa 

1 está diretamente relacionado ao território, através de sua política de portas abertas ao 

atendimento das demandas da região. 

A Casa, em seu formato aberto, de fato atua como um espaço público para alianças 

interseccionais e mostra uma pretensão em ser um espaço seguro para seus diversos 

ocupantes. Em paralelo, opera de forma política nas chaves da visibilidade e da denúncia, 

promove uma identidade positiva entre os LGBTQ e evoca um conceito de segurança que 

subverte as lógicas liberais: um espaço seguro não porque é vigiado e controlado, mas sim 

pois atua no diálogo e na coexistência. 

  



124  Artur S. Duarte 
 

6 EM CONTATO COM A(S) MEMÓRIA(S) 

O processo de implantação dos equipamentos da Casa 1 utilizou, além das estratégias para 

engajamento de colaboradores, de público e da vizinhança, diferentes estratégias de 

memorialização relacionadas ao projeto e à história, personalidades e indivíduos LGBTQ. 

Este capítulo analisa essas estratégias e defende que a Casa 1, mesmo sendo um lugar 

constituído recentemente, adquiriu características de um “lugar de memória” induzido.  

6.1  LUGARES DE MEMÓRIA LGBTQ 

A Casa 1 foi proposta e viabilizada como um equipamento social, e não como espaço de 

memória. Entretanto, desenvolveu-se para incidir sobre diversas dimensões da comunidade 

LGBTQ, incluindo sua memória.  

Criada nos anos 1980 pelo historiador francês Pierre Nora, a noção de “lugares de memória” 

foi originalmente empregada com a preocupação de que certos lugares centrais para a 

construção da identidade nacional francesa estavam “se perdendo”. Desde então, o conceito 

se popularizou, se constituiu dentro do campo de estudos da história, e nele tem sido objeto 

constante de apropriações, sobreposições e contestações por diversos estudiosos. Hartog 

(2014) correlaciona a recente importância dada à memória e à produção de memoriais ao 

presentismo: “o lugar [de memória] veio em socorro do monumento histórico, superado e 

ultrapassado” (HARTOG, 2014, p. 187) em um “presente que historiciza a si mesmo”(idem, p. 

233). Longe de buscar conceituar ou problematizar as ideias de lugares de memória e de 

patrimônio, este capítulo defende que a produção de ações “memorializantes” pela Casa 1 

induziu a produção de um novo lugar de memória em apenas alguns anos.  

Nas últimas décadas dos estudos sobre o patrimônio e a memória, a investigação sobre a 

memória LGBTQ tornou-se um tema específico. Analisa-se algumas vertentes como a 

construção de monumentos e marcos que remetem à memória específica dessas populações 

(DIERSCHOW, 2016; DUNN, 2016; ORANGIAS; SIMMS; FRENCH, 2018), a revisitação de 

arquivos museológicos em perspectivas queer (STEORN, 2012), a memorialização das 

vítimas da epidemia de AIDS (HAWKINS, 1993), as potencialidades de uma arqueologia 

queer (DOWSON, 2000). No Brasil, há algumas pesquisas que investigam o contexto local 

como a memorialização em museus e o patrimônio (BOITA, 2014, 2017, 2018), o patrimônio 

imaterial, festas e eventos (LOBATO, 2009; LUIZ, 2014), e na paisagem urbana 

(CYMBALISTA, 2019). 
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Hawkins (1993) relaciona os monumentos em memória de soldados mortos na guerra e os 

movimentos desde meados da década de 1980 para lembrar os mortos pela AIDS. Esses 

últimos têm a função de “abrir o armário” do luto LGBTQ e compartilhá-lo no espaço público, 

além de denunciar a indiferença pela sociedade e de cobrar por políticas públicas. No início, 

organizações do movimento de base concentraram os esforços para interpretar a história 

LGBTQ. Porém, autores como Ferentinos (2019) e McIntyre (2007) notam um crescimento e 

incorporação do tema em instituições que não são focadas em LGBTQ na última década. No 

Brasil, nota-se uma crescente inserção e debates nos últimos anos152. Apesar dos claros 

avanços, não se pode falar de uma centralidade dessa temática nas instituições culturais, 

dada a ideia de “cultura de nicho” que envolve o mundo LGBTQ. 

A multiplicidade das atividades e subculturas queer e seu apagamento histórico traz desafios. 

Movimentos de base e instituições museológicas percebem a necessidade de estudos 

complexos e interpretação através do uso de “arquivos efêmeros”, ou seja, material não 

convencional produzido por ou sobre a comunidade (MUÑOZ, 1999; CVETKOVICH, 2003; 

HALBERSTAM, 2005). Essa memória resiste contra a invisibilidade imposta historicamente à 

intimidade dessa comunidade. Isso é ainda mais importante visto as interseccionalidades: 

mesmo em espaços que discutem a memória LGBTQ e os monumentos Queer, estudos 

demonstram apagamentos relacionados ao notório privilégio das narrativas de homens gays 

cisgêneros brancos situadas em centros urbanos historicamente apropriados (FERENTINOS, 

2019). O apagamento de mulheres lésbicas ocorre, além do sexismo, devido ao poder político 

e financeiro relativamente menor que dos homens gays brancos, à alta taxa de mortalidade 

da epidemia de HIV/AIDS sobre a população gay que estimulou processos memorialistas os 

quais as próprias lésbicas muitas vezes assumiram um papel de “guardiãs da memória” - 

nesse sentido, acabaram assumindo um papel tradicional de cuidado. Há ainda problemáticas 

quanto à representação de mulheres lésbicas que buscam fugir do estereótipo feminino 

presente na monumentalidade tradicional (DUNN, 2017).  

Por outro lado, nos últimos anos, os movimentos de base tiveram conquistas. Impulsionados 

pelas redes sociais e avanços institucionais, esses movimentos expressam a diversidade 

interna da população LGBTQ. Esse cenário emergente cria novas perspectivas para a 

memória queer, mesmo em espaços que não atuem diretamente com o tema, seja por seu 

batismo, por exposições em seus ambientes, por palestras ou cursos que realizam. Traz ainda 

a possibilidade de construção de narrativas do passado e de propostas de memorialização 

─────────────── 
152 Como a exposição “Queermuseu - cartografias da diferença na arte brasileira” do Santander Cultural 

de Porto Alegre cercada de polêmica após ser fechada em 2017 (CARNEIRO, 2018) e a exposição 
“Orgulho e Resistências: LGBT na ditadura” inaugurada em outubro de 2020 no Memorial da 
Resistência de São Paulo. 
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nos próprios termos da comunidade, na chave autonomista de “se não escrevermos nossa 

história, quem escreverá?”.  

Abordar a questão da memória e do patrimônio LGBTQ através de instituições comunitárias 

pode fornecer um quadro diferente das ausências e silêncios habituais. A interpretação 

assume um caráter de protagonismo (decidir em que termos se construirá as marcas físicas 

dessa memória), de integração (decidir quais os lugares de potência na sociedade e na cidade 

para acomodar tais representações) e de espraiamento das fontes (visto a invisibilidade 

histórica, o uso de fontes alternativas, “materiais efêmeros” como artefatos, testemunhos, 

“licença poética”). 

Na Casa 1, identifica-se a “indução” de um lugar de memória em quatro direcionamentos: a 

memorialização dos nomes daqueles que viabilizaram a criação da instituição; o batismo dos 

ambientes em homenagem a figuras do meio LGBTQ brasileiro; o tributo a LGBTQs mortos 

em situação de violência; e a acomodação de um acervo histórico LGBTQ. Tais vertentes 

apontam os diferentes sentidos e conteúdos aos quais ações memorializantes podem 

mobilizar: gratidão, exemplaridade, denúncia e salvaguarda.  

6.2  GRATIDÃO 

Uma das estratégias usuais de campanhas de crowdfunding é oferecer recompensas para os 

apoiadores. Não foi diferente no caso da Casa 1. Dentre participação em workshops, peças 

de arte doadas por artistas LGBTQ, uma das recompensas oferecidas para os colaboradores, 

a vinculada à doação de R$20, interessa aqui: a Casa 1 escreveria os nomes dos apoiadores 

na parede do edifício. 353 pessoas apoiaram dessa forma. 

Na implantação, a fachada recebeu pinturas, grafites e lambe-lambes, demarcando para a 

cidade o uso comunitário, experimental e jovem que aquele imóvel assumia. O próprio Iran 

cumpriu a promessa e inscreveu os nomes dos doadores na fachada: um ato de 

memorialização que simboliza a energia e o desejo de várias pessoas em prol do projeto. 

Com as inscrições na parede, a Casa 1 já nascia como lugar de memória – mesmo no curto 

prazo. Escrever esses nomes foi concebido como uma retribuição simbólica, rápida e barata, 

evitando a necessidade de gastar dinheiro ou mobilizar pessoas para produzir recompensas: 

“É uma recompensa simbólica, mas do coração” (CASA 1, 2016). 

A inscrição de nomes em retribuição a auxílios financeiros é uma ferramenta tradicional de 

reconhecimento a doadores. Instituições de assistência social e cultura costumam a exibir 

listas com os nomes dos beneméritos em suas paredes. Mas a lista na fachada da Casa 1 

tem ao menos três especificidades: primeiro, a lista de nomes está no espaço público, e não 
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em espaços internos como normalmente ocorre; segundo, apenas os primeiros nomes estão 

escritos. A lista serve como autoidentificação, mas não funciona para informar a terceiros 

sobre o nome exato de quem doou. Dessa forma, para aqueles que não doaram a massa 

coletiva de nomes predomina sobre a identificação individual dos doadores. Por fim, não há 

hierarquia ligada à quantia doada. Listas similares costumam identificar aqueles que doaram 

mais, mas na Casa 1 foi o oposto: a recompensa estava ligada à faixa mais baixa de doação. 

Esses três elementos reforçam a ideia de uma ligação direta entre a comunidade doadora e 

a Casa 1. Configura ainda uma estratégia de engajamento com os colaboradores. 

 
Fig.45:  Festa de inauguração da Casa 1. 

Detalhe para um comentário de um dos apoiadores que reconheceu seu nome no trecho da fachada 
mostrado na foto: “Que delicia, meu nome está aí… Muito feliz por ter ajudado a realizar este sonho, 
pena eu morar a 250km de distância e não poder ir na inauguração. Mas um dia irei visitar”.  

Fonte: Casa 1(2017b). 

6.3  EXEMPLARIDADE  

A Casa 1 iniciou outro processo memorializante já na implantação: batizou seus espaços em 

homenagem a figuras da comunidade LGBTQ, prática que prosseguiu nas ampliações da 

estrutura. Mobilizou-se quatro critérios na primeira rodada de nomeações: a. personalidades 

do meio cultural paulistano, mostrando aos moradores e usuários exemplos de trajetórias bem 

sucedidas dentro da comunidade; b. uma personalidade gay, uma lésbica e uma trans, 

demarcando a diversidade interna; c. pessoas que haviam morrido recentemente, que haviam 

pertencido ao círculo de relações de muitos dos apoiadores e participantes da Casa; d. uma 

afinidade temática entre a trajetória da pessoa homenageada e os usos dos espaços. No 

momento, a Casa 1 (2017c) declarava em suas redes que “[as] salas levam nome de militantes 

fundamentais para a cidade e que deixam muita saudade...”. A referida militância não é 

estritamente político-partidária, mas de ações dessas personalidades, relacionada a valores, 
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atitudes, expressões do direito à sexualidade e à identidade. O batismo das salas era 

acompanhado de postagens nas redes sociais, que sintetizavam a biografia da pessoa 

homenageada e do porquê de sua escolha. A primeira marca física nos espaços foi uma placa 

com o nome dos homenageados. 

A sala de leitura foi batizada de Vange Leonel (1963-2014), em homenagem à cantora e 

escritora lésbica153. Logo após a inauguração o acervo organizado em três estantes na Sala 

Vange Leonel foi batizado de Biblioteca Caio Fernando Abreu (1948-1996), em homenagem 

ao jornalista, dramaturgo e escritor, um dos primeiros tratar sobre a epidemia de AIDS. 

A sala do meio homenageia Vitor Angelo154, jornalista, roteirista e diretor que faleceu em 2015 

aos 47 anos: “Suas histórias, ensinamentos e carinho fazem falta todos os dias e por isso 

esse espaço leva seu nome, em uma pequena tentativa de manter vivo seu legado” (CASA 1, 

2017b). 

A sala de atendimento Paliativo foi batizada em homenagem à artista Claudia Wonder (1955-

2010). Além de atriz, cantora, letrista, escritora, Cláudia foi uma das principais figuras na 

militância trans por visibilidade e políticas públicas, sobretudo para a sensibilização quanto às 

travestis em vulnerabilidade social. Em 2007 fez sucesso na cena LGBTQ com a música 

“Atendimento”, que é também a gíria usada por profissionais do sexo para nomear programas 

sexuais. Essa associação mostra uma característica irreverente e não-moralista na Casa 1. 

Na constituição do Galpão, o processo de batismo continuou, com especificidades: foram 

homenageadas também personalidades vivas, o que sinaliza “a importância de visibilizar e 

agradecer também as figuras que estão entre nós fazendo acontecer” (CASA 1, 2017e). As 

novas homenagens ainda demonstram a atenção da ONG com as pautas interseccionais: 

todos os espaços receberem nomes de mulheres LGBTQ, com propósito de “lembrar todos 

os dias da importância do trabalho de acolhida, educação, cultura e a luta por direitos e pela 

garantia da vida de todas e todos” (CASA 1, 2018c). 

─────────────── 
153 Vocalista do grupo Nau, em 1991 sua música “Noite preta” foi abertura de uma novela da Globo. 

Militante dos movimentos feministas e LGBTQ, Vange se dedicou à literatura em seus últimos anos de 
vida. Foi colunista da Revista da Folha e da Revista Sui Generis, entre outras publicações e foi uma 
das primeiras autoras assumidamente lésbica em São Paulo. 
154 Vitor foi o autor de um célebre dicionário LGBTQ, a “Aurélia, a dicionária da língua afiada”. Além de 

atuar na imprensa, na TV e no cinema, foi militante por direitos humanos e pelo movimento LGBTQ 
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As salas de aula foram as primeiras a serem batizadas, em homenagem a duas importantes 

personalidades para o movimento trans e com atuação na área da educação: a educadora 

Jaqueline Gomes de Jesus155 e a gestora pública Symmy Larrat156. 

Espaço principal do Galpão, o Salão Leci Brandão homenageia a sambista carioca e 

política157. Desde 2010 Leci é deputada estadual em São Paulo, atuando em pautas culturais 

e por grupos minorizados. Por essas características o Salão, porta de entrada do Galpão e 

“palco dos maiores fervos que essa Casa 1 já viu...”, recebeu seu nome: “Não há manifestação 

importante sem a presença de Leci, em especial as relativas aos movimentos negros e 

lésbico” (CASA 1, 2019k). 

Os espaços no mezanino do Galpão homenagearam personalidades já falecidas. O nome de 

Vange Leonel foi transferido do sobrado para uma das salas de atendimento158. A outra sala 

de atendimento homenageou Cassandra Rios (1932-2002), considerada a primeira mulher 

escritora a vender 1 milhão de exemplares de livros no Brasil e a mais censurada pela ditadura 

militar159. Apesar da perseguição, nunca exerceu outra profissão e “...mesmo com todo o 

apagamento, conseguiu viver até o fim da vida graças a sua escrita”160.  

Local onde acontecem diversas atividades relativas à arte e aos corpos, o Ateliê recebeu o 

nome da atriz Cláudia Celeste (1952-2018)161. Claudia morreu alguns meses após a 

inauguração do ateliê, em maio de 2018. A Casa optou, então, por mover seu nome para uma 

nova sala no mezanino, em busca de reforçar o vínculo dos espaços do térreo com 

personalidades vivas e atuantes: “a gente queria manter uma parte de pessoas vivas. 

─────────────── 
155 Psicóloga, educadora e ativista referência na temática de estudos de gênero no Brasil. Jaqueline foi 

a primeira transexual a receber o título de doutora na Universidade de Brasília, em 2010 (CORREIO 
BRAZILIENSE, 2009). Seu processo de transição durante o doutorado se tornou um verdadeiro ato 
político. É docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro. 
156 Symmy foi a primeira mulher trans a assumir a coordenação-geral de Promoção de Direitos LGBT 

da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo e foi coordenadora do programa Transcidadania. Em 
2017 foi nomeada presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT). É “referência no acolhimento de travestis e pessoas trans seja por meio dos 
movimentos sociais quanto pela gestão pública” (CASA 1, 2018c). 
157 Primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira, tem em seus quase 40 anos de 

carreira mais de 23 discos e muitas músicas marcadas por letras sociais. Entre 2004 e 2012, foi 
conselheira da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher do governo federal. 
158 Segundo Bruno Oliveira, era “estranho” a sala e a biblioteca terem nomes distintos e, como o Galpão 

homenageava apenas mulheres, fixaram na biblioteca o nome do escritor Caio Fernando Abreu e 
transferiram o de Vange.   
159 Aos 16 anos, publicou independentemente seu primeiro livro A volúpia do pecado. Anos depois, o 

romance lésbico foi proibido de circular pela ditadura, assim como 36 de seus 50 livros, fazendo dela 
a autora mais censurada do período (BBC, 2019). 
160 Inscrição na placa comemorativa instalada no local. 

161 Claudia foi a primeira travesti a participar de uma novela inteira, “Olho por olho” na TV Manchete, 

em 1988. 
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Importante homenagear pessoas vivas”162. O Ateliê foi renomeado como Renata Carvalho, 

atriz e militante LGBTQ focada nas questões trans. A escolha da Renata para batizar o ateliê 

se deu pelo uso do local, um espaço multiuso que recebe uma variedade de atividades, como 

aulas de dança, taekwondo, música, rodas de conversa, grupos de estudo: “Temos a alegria 

de dar ao ateliê o nome da atriz Renata Carvalho, alguém que vive e trabalha com arte e é 

pura inspiração pra gente” (CASA 1, 2019n). A atuação de Renata já fazia parte da história 

da Casa 1 antes da homenagem. A atriz havia comparecido na festa de inauguração da ONG 

em 2017 e se apresentou nos espaços da Casa algumas vezes163.  

Em meados de 2018, inaugurou-se novas salas de atendimento no mezanino. Neste momento 

homenageou-se Phedra de Cordoba (1938-2016) 164, atriz de teatro de origem cubana, e 

Rosely Roth (1959-1990), ativista lésbica pioneira no movimento homossexual brasileiro165.  

A inauguração da Clínica em 2019 significou a mudança física dos nomes das salas de 

atendimento Rosely Roth, Phedra de Córdoba, Claudia Celeste, Cassandra Rios e Vange 

Leonel do Galpão à nova estrutura. No novo equipamento, homenageou-se duas outras 

personalidades: a política Erika Hilton166 e a professora Suzane Jardim167. Ambas já haviam 

participado das programações da Casa 1. 

─────────────── 
162 Relato de Bruno Oliveira (D.C. 29/04/2020). 

163 Em 2017 apresentou na Sala Vitor Angelo o seu famigerado monólogo O Evangelho Segundo Jesus 

Rainha do Céu, que tinha ganhado as manchetes ao ser censurado pela Justiça em algumas cidades 
por representar a figura de Jesus reencarnada no corpo de uma mulher trans. Renata se apresentou 
com a peça no Galpão outras duas vezes, em 2017 e 2018, e no Teatro Oficina como parte da 
programação da segunda edição da Semana de Visibilidade Trans da Casa 1. 
164 Phedra chegou ao Brasil em 1958, atendendo a um convite de Walter Pinto, empresário do teatro 

carioca. Assumiu a identidade feminina aos 21 anos e trabalhou em diversos espetáculos. Em 2003, 
ao ingressar na companhia de teatro Os Satyros, tornou-se uma diva underground da cena teatral da 
Praça Roosevelt (G1, 2016). 
165 Graduada em filosofia e pós graduada em antropologia, Rosely criou junto a Míriam Martinho o 

Grupo de Ação Lésbica Feminista (GALF), que atuou fortemente contra as prisões e torturas durante a 
ditadura militar nos anos 1980. Participantes do grupo também foram responsáveis por criar a revista 
“ChanacomChana”, em 1983. Por expor sua orientação sexual publicamente, era uma figura de 
visibilidade para o movimento LGBTQ. Roth esteve presente em um momento emblemático do 
movimento LGBT brasileiro: o protesto no Ferro’s Bar (YUKIO, 2019).  
O Ferro’s Bar era um conhecido estabelecimento de sociabilidade lésbica. Em 19 de agosto de 1983, 
após a direção impedir a distribuição dos boletins do GALF, o grupo organizou um protesto que 
mobilizou movimentos, personalidades e imprensa. 
166 Natural de Franco da Rocha, São Paulo, Hilton é ativista dos movimentos trans negro e foi eleita em 

2018 como co-deputada estadual em São Paulo através do mandato coletivo Bancada Ativista. Ao lado 
de Erica Malunguinho (também em São Paulo) e Robeyoncé Lima (em Pernambuco), são as primeiras 
pessoas trans nas legislaturas estatais do país. Foi expulsa de casa durante a adolescência e se tornou 
figura recorrente na programação da Casa 1, participando de diversos eventos organizados para a 
ONG, como o Laboratório Legislativo Políticas LGBTs e a oficina “Turbantadas: Ancestralidades 
Femininas e Estéticas Negras”.  

167 Suzane é historiadora pela USP, professora, militante negra das questões raciais e pesquisadora 

de gênero e dinâmicas raciais. Sua presença na Casa 1 se dá desde antes da inauguração: uma das 
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Fig.46:  Placas das portas das salas de atendimento.  

Desde 2019, o layout das placas exibe, além do nome e foto da homenageada, um texto com sua 
biografia. Assim, as placas assumem caráter educativo ao público frequentador, resgatam parte 
da memória das pessoas falecidas (e do próprio movimento) e homenageiam as que estão vivas.  

Fonte: Artur S. Duarte, 13 jan. 2020. 

 
Após a mudança física da Clínica, desmontou-se as paredes divisórias no mezanino do 

Galpão que compunham as diferentes salas e abriu-se espaço para o Ateliê de costura e 

maquiagem Lea T, nomeado em homenagem à primeira modelo trans em campanhas 

internacionais e ativista LGBTQ e ambiental168. A sala ao fundo do mezanino foi mantida pois 

já abrigava desde o começo daquele ano o Acervo Bajubá, que será explorado adiante. 

─────────────── 
recompensas do crowdfunding era a participação no workshop “estereótipos racistas na mídia” 
ministrado pela educadora. Em 2018, integrou a programação “Para Marielle Franco: diálogo, direitos 
humanos e cidadania”. Em 2019 ministrou uma aula aberta sobre a criminalização do funk, racismo 
institucional e a violência policial no Galpão. 
168 Lea já havia visitado a Casa 1 anteriormente. 
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Das estratégias agrupadas aqui na lente da exemplaridade, destaca-se alguns pontos. Além 

da já citada escolha de militantes “na vida” e não no sentido político partidário, a 

“exemplaridade” tem um papel educacional e de diálogo com os diversos públicos e parceiros 

da Casa, além da construção de identidade positiva. Está intimamente relacionada ainda ao 

que Cvetkovich (2003) denomina “arquivo de sentimentos” (archive of feelings). Segundo 

Bruno Oliveira, “a gente foi pensando no caráter de utilização do espaço, mas também dos 

afetos que proporcionavam na gente [...] é isso né, a gente foi pensando em quem a gente 

sentia que nos afetava, nos promovia reflexões sobre esse projeto...”. Ou seja, as escolhas 

foram frutos do sentimento dos principais gestores da Casa, sem desconsiderar a importância 

da ligação entre o discurso dessas personalidades e as atividades da ONG. Ademais, essa 

tipo de homenagem estreita laços com grupos como movimentos negros e feministas e com 

as próprias homenageadas – a quem a ONG pediu autorização antes das nomeações –, 

muitas das quais participam de alguma forma da Casa 1 através palestras, eventos, 

performances artísticas no local ou divulgação. 

6.4  DENÚNCIA 

Além dos registros de memória como gratidão e exemplaridade, a Casa 1 opera uma terceira 

vertente de memorialização, com a denúncia das mortes violentas da população LGBTQ. Tais 

listas de vítimas são utilizadas em uma série de memoriais por todo o mundo como forma de 

lembrança de mortes violentas, massacres e genocídios. Buscam lembrar que por trás de 

números existem pessoas, trajetórias interrompidas de forma brutal. 

A primeira intervenção do tipo aconteceu em 21 de abril de 2017, quando se inscreveu na 

porta da Sala Claudia Wonder os nomes de 91 LGBTQs que foram mortos no país no período 

de três meses desde a inauguração da ONG. 

Em abril de 2018, um mês após o assassinato da vereadora Marielle Franco, a Casa 1 realizou 

uma programação com o tema: “Para falar de Marielle Franco - Diálogo, Direitos Humanos e 

Cidadania”. A iniciativa culminou na construção de uma biblioteca de escritoras mulheres 

negras que foi batizada em homenagem à vereadora e movida para a Biblioteca do sobrado. 

“A ideia surgiu a partir de diversas declarações de Marielle em que falava sobre a importância 

da criação das próprias narrativas da negritude” (CASA 1, 2018d). Assim, a Biblioteca Caio 

Fernando Abreu recebeu o novo acervo, batizado de Biblioteca Marielle Franco. 
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Fig.47:  Inscrição dos nomes de LGBTQs 

mortos no Brasil em 2017. 

Fig.48:  placa comemorativa do 

acervo Marielle Franco. 

Foto: Artur S. Duarte, abr. 2018. Fonte: Casa 1 (CASA 1, 2019b). 
 

As intervenções nas fachadas dos equipamentos também assumem constantemente um 

caráter político. Próximo das eleições presidenciais de outubro de 2018, toda fachada do 

Galpão foi coberta pelos dizeres “Ele não”, referentes à mobilização social contrária ao então 

candidato Jair Bolsonaro. O discurso de ódio do candidato e de seus seguidores contra grupos 

minorizados alimentou um sentimento de pânico em muitos grupos. Nesse momento, o muro 

lateral do Galpão começou a ser coberto de fotos de pessoas assassinadas no Brasil naquele 

ano por crimes de ódio. Os primeiros foram a vereadora Marielle Franco e o capoeirista Mestre 

Moa do Katendê, mortos por motivação política. Em outubro, o muro ganhou a foto de Laysa 

Fortuna, mulher trans esfaqueada em Aracajú, Sergipe, naquele mês. Em dezembro foi 

adicionada foto de Plínio Lima, esfaqueado ao lado do marido na Avenida Paulista e, em 

janeiro, a foto de Quelly da Silva, que teve o coração arrancado a golpes de garrafa quebrada 

em Campinas. Na época, era comum que pessoas entrassem no espaço para tirar fotos e 

postar nas redes sociais.  
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Fig.49:  No muro do Galpão, fotos de vítimas de crime de ódio.  

Acima, Marielle Franco e Mestre Moa; abaixo, Laysa Fortuna. 
Sendo colocada em 29 de dezembro, a foto de Plínio Lima. Em 
janeiro, o muro ganhou também foto também de Quelly da Silva. 

Foto cedida por Bruno Oliveira, dez. 2019. 

 

A estratégia da memorialização como denúncia acaba por materializar discussões e é 

aprofundada por pautas abordadas nos eventos realizados nos espaços da ONG e nas redes 

sociais. Pautas que, por sua vez, não se restringem à população LGBTQs, sendo 

constantemente abordadas questões relativas a outros grupos minoritários como negros, 

asiáticos, indígenas e mulheres. 

Neste ponto, há uma evolução em como as estratégias de memória são usadas na Casa 1. 

Enquanto a “gratidão” surgiu como uma estratégia pragmática e a “exemplaridade” tem um 

papel de diálogo, as estratégias de denúncia têm um objetivo político de mostrar a indiferença 

com que LGBTQs são tratados, as vulnerabilidades que justificam políticas públicas, e mesmo 

mostrar que a instituição “está de olho” na resolução de crimes.  

A Casa também constrói sentidos a partir das coincidências. O prédio que sedia o Galpão já 

foi um local de resistência, sede de um CBA (Comitê Brasileiro pela Anistia), nas décadas de 

1970 e 1980. Este aspecto tem sido explorado pela ONG em diversos posicionamentos 

políticos e na participação em duas edições da Jornada do Patrimônio. 
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Muitos monumentos queer ultrapassam a função representativa e expõem conflitos sociais, 

políticos e as negociações que tornaram possível sua criação. Segundo Orangias, Simms e 

French (2018) tais monumentos possuem funções sociais como dar visibilidade e reduzir 

estigma no espaço público, memorializar e educar/informar o público quanto aos abusos aos 

quais essas populações são submetidas, além de estimular o debate político sobre os direitos 

e segurança das pessoas LGBTQ. A Casa 1 assume todos esses papéis ao inserir a pauta 

de memória LGBTQ em uma região da cidade que foi intensivamente utilizada pelos grupos 

LGBTQ para moradia e sociabilidade, mas que não fazia parte do imaginário de memória de 

São Paulo no mesmo patamar que outros locais historicamente apropriados.  

As estratégias espaciais e as de memória são aliadas e mudam conforme novos objetivos e 

necessidades da Casa 1. No final de 2020, os equipamentos foram reformados e muitas das 

marcações retiradas.  

 
Fig.50:  Na reforma ao final de 2020, as marcas dos nomes foram retiradas. 

Iran relata que pretende fazer outro tipo de homenagem aos nomes dos 
doadores. A primeira intervenção na fachada do sobrado pós-reforma foi 
justamente uma denúncia: mil dias da morte de Marielle e não se 
encontrou os culpados. 

Fonte: Casa 1 (2020g). 
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6.5  SALVAGUARDA  

O Pelô, zona central da cidade, é o território livre para o travesti. É a certeza 
de encontrar moradia (mesmo que em péssimas condições e caríssima) e 
uma certa tolerância que lhes permite a vida social. Além de algumas outras 
regiões do centro como Largo Dois de Julho, Ajuda e rua Chile, e alguns 
raríssimos bairros, é no Pelô que visivelmente se expressa a presença do 
travesti. Apesar de explorados e estigmatizados, possuem liberdade de ir e 
vir travestidos. Suas figuras já aderiram à paisagem turística local, fazem 
parte de muitos cartões postais registrados pelas máquinas ávidas dos 
turistas. Confinados aí durante o dia, os travestis compõem mais um 

elemento na história prostitutiva que marca definitivamente o local169. 

As estratégias descritas até aqui tratam da inscrição de nomes, imagens e texto em espaços 

da instituição. Em fevereiro de 2019 a instituição recebeu um importante acervo LGBTQ, o 

Bajubá170, que em 2020 contava com mais de 3.000 itens produzidos por LGBTQs brasileiros 

ou com temática relativa à diversidade sexual e expressões de gênero no Brasil. Inicia-se uma 

nova vertente de memorialização.  

O Acervo Bajubá (2019) em um primeiro momento foi instalado em uma das salas do Galpão 

e dividia seu espaço com os atendimentos da psicoterápicos. Sua presença no Galpão é outro 

indicativo da relação que a ONG estabelece com a preservação da memória LGBTQ.  

O acervo foi iniciado em 2010, quando do encontro de alguns militantes e pesquisadores de 

perfis distintos se conheceram em Brasília. Em comum, todos reuniam material ligado à 

temática LGBTQ. A interação do grupo continuou. Em um dos encontros, o grupo encontrou 

em um sebo no Rio de Janeiro um nanquim de autoria de Darcy Penteado para o folhetim Eu 

sou uma lésbica de Cassandra Rios, publicado pela revista Status em 1980. A peça foi 

comprada e serviu de inspiração para que juntassem suas coleções pessoais e iniciassem a 

busca por outros materiais e meios para salvaguardar esta memória.  

O grupo encontrou obras como edições dos jornais Lampião da Esquina e Chana com Chana, 

materiais relativos à pornografia da década de 1970 e diversos outros que chamaram a 

atenção por sua raridade e por conterem informações às quais esses pesquisadores nunca 

haviam tido acesso. Ao divulgar os achados nas redes sociais, outros pesquisadores e 

organizações se mostraram interessados. Eles continuaram expandindo a coleção e, em 

2013, começaram a prover acesso físico ou digital aos interessados: “um direito comunitário 

de conhecer nossa história e nossa memória”. Paralelo a esse movimento de digitalização, a 

─────────────── 
169 Trecho do livro “Dama de Paus” (OLIVEIRA, 1994, p. 103–104), que será citado em um relato dessa 

seção. Nota-se que o termo “travesti” está precedido de pronome masculino, conforme era utilizado na 
época, e não do feminino como se utiliza atualmente. 
170 Salvo onde indicado, as informações desta seção vêm de depoimento de Remom Bortolozzi, um 

dos criadores do Acervo Bajubá, em 9 de abril de 2020. 
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inserção do grupo na Universidade de Brasília possibilitou realizarem aulas temáticas em que 

inseriam para discussão e análise os materiais encontrados.  

A organização do acervo não era formalizada e nos primeiros anos o material se dividia em 

quatro locais: Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Foi necessário estabelecer 

um vínculo de confiança mútuo antes que a maioria dos itens começasse a ser agrupada em 

Brasília. Em 2015, Remom e seu então namorado – e co-fundador do grupo - se mudaram 

para São Paulo e o grupo decidiu por mover o acervo para a cidade com eles. A mudança 

para São Paulo possibilitou novos contatos com ativistas e organizações. 

A constituição do acervo também buscou dar visibilidade a figuras como Darcy Penteado e 

Cassandra Rios. A ideia inicial era se constituir como Fundação Darcy Penteado171. Entretanto, 

ao contatar a família do artista, a resposta foi negativa: não gostariam que seu nome fosse 

lembrado como ativista homossexual, mas sim como artista. Impossibilitada a nomeação, 

decidiram pelo nome Bajubá172. Em 2016, o Bajubá começou a ser digitalizado e dividido em 

seções nomeadas em tributo a ícones da militância LGBTQ173, prática semelhante à adotada 

pela Casa 1.  

Em 2017, Remom foi apresentado a Bruno Oliveira, coordenador de atividades culturais da 

recém inaugurada Casa 1. Artista visual e educador, Bruno já fazia pesquisas que 

trabalhavam com memória LGBTQ. Naquele momento, começou a se constituir a ideia de 

mover o acervo para a Casa 1, mas a falta de espaço físico impedia sua concretização. 

Somente no início de 2019 a coleção foi alocada na sala de atendimento Rosely Roth no 

mezanino.  

O Bajubá chamou atenção de frequentadores. Um deles foi Jason, um jovem negro e trans, 

ex-morador da Casa 1, que se interessou pelo acervo e procurou os organizadores para saber 

mais e aprender mais. Jason se encantou com a quantidade de registros sobre pessoas trans 

e foi contratado como estagiário no Acervo. Além de ajudar na manutenção, seleção de 

postagens e outras atividades, sua presença estabelece diálogo com os outros 

frequentadores da Casa 1. 

A sala era dividida entre o Acervo e os atendimentos da Clínica Social. Remom aponta como 

dificuldade inicial foi a cultura que a Casa 1 tem de manter as portas abertas ao público e 

─────────────── 
171 Um dos patronos da arte homoerótica no Brasil devido a sua primeira exposição em 1949, Darcy foi 

figura de destaque no lançamento do Lampião e na luta contra a AIDS fazendo o primeiro poster de 
prevenção em 1985. 
172 Bajubá/Pajubá se refere ao dialeto proveniente do iorubá que circula na comunidade LGBTQ 

brasileira.  
173 Arquivo Anderson Herzer, Audioteca Claudia Wonder, Biblioteca Cassandra Rios, Hemeroteca 

Digital Leila Miccolis, Hemeroteca Anuar Farah Galeria Darcy Penteado.  
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fazer doações e empréstimos: a biblioteca Caio Fernando Abreu possui um acervo que pode 

ser consultado e levado para casa, mas o Bajubá não poderia funcionar desta maneira. Por 

isso, o grupo fez um trabalho de conscientização da equipe do Galpão sobre a importância de 

preservar a memória LGBTQ e a necessidade de manter o Bajubá intacto.  

Logo após a implantação, uma peça importante para a história trans desapareceu: o livro 

“Dama de paus”, uma das primeiras pesquisas sobre pessoas trans no Brasil. Remom 

informou a Jason, que conversou com outros usuários do espaço e descobriu que uma jovem 

trans tinha se interessado pela obra e pegado para ler. Ele então explicou as características 

da coleção e recuperou o livro. Não houve outro problema do tipo. 

Na constituição da clínica em maio de 2019, o Acervo ocupou exclusivamente a sala e realizou 

intervenções visuais no espaço, como a pintura dos vidros com as cores das bandeiras do 

movimento LGBTQ e do movimento Trans e a adesivagem de sua porta. A Casa 1 oficializou 

nas redes sociais sua posição como sede do Bajubá. A mídia digital da Casa 1 ampliou os 

acessos ao website do acervo e ao acervo físico e a doação de materiais. A relação entre as 

instituições se aprofunda de outras formas, a Casa 1 também dá apoio técnico e jurídico ao 

acervo. No Galpão, o Acervo recebia cerca de 20 visitas por mês antes da pandemia.  

Apesar da relação mutuamente benéfica, o espaço do Galpão ainda não apresenta 

infraestrutura ideal. Por ser um espaço aberto ao público e que já sofreu invasões, alguns dos 

itens mais raros do acervo não foram levados para o Galpão.  

Vale destacar a importância da questão espacial nas dinâmicas do Bajubá com a Casa 1.  

Segundo Cvetkovich (2003, p. 245), os criadores de “grassroots archives” frequentemente 

transformaram suas casas nos acervos. Daí surge a necessidade se transformar esses 

espaços privados em públicos: o espaço “se torna a base material e alicerce do poder e da 

visibilidade do arquivo como uma forma de cultura pública”.  

A associação Casa 1-Bajubá apresenta novas possibilidades de acesso ao acervo e 

discussões sobre a memória. Isso é impulsionado pelos meios digitais. Segundo Cover 

(2019), as práticas de mídia digital têm o potencial de tornar a atividade de memorialização 

como uma parte da experiência online cotidiana, o que expande e critica a ideia usual de 

arquivos, acervos e monumentos. As possibilidades de interação nas redes também dão uma 

característica democrática e de engajamento às estratégias de memória. Essas 

características foram importantes no desenvolvimento do Bajubá, desde a interação de seus 

membros iniciais até o crescimento da rede de apoiadores. Já a Casa 1 teve seu processo de 

engajamento, financiamento e execução diretamente atrelados às ferramentas e mídias 

virtuais. A ONG utiliza estratégias que espacializam as discussões provenientes das redes 

sociais e leva para as redes questões do território. Um exemplo é o engajamento por 
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denúncia, que muitas vezes se inicia com postagens nas redes sociais e se torna atos de 

memória – como as fotos dos mártires de 2019. Por outro lado, postagens do público nas 

redes sociais mostrando essas intervenções retroalimentam a denúncia. Outros exemplos são 

eventos, exposições ou intervenções memorialistas que ocorrem nos espaços e depois viram 

postagens nas redes. Estabelece-se aí uma não hierarquia: o meio (físico ou digital) é apenas 

intermediário para a mensagem que se quer passar, para a memória que se quer evocar. 

  
Fig.51:  Anúncio oficial da Casa 1 como sede do Acervo Bajubá. Detalhe para os comentários 

demonstrando o interesse do público.  

Fonte: Casa 1 (2019c). 

  
Fig.52:  Colaboradores do Bajubá selecionam 

material para postagem nas redes sociais.  

Fig.53:  Interior do Acervo Bajubá. 

Fotos: Artur S. Duarte, set. 2020. 
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6.6  COMENTÁRIOS FINAIS 

Em vista da infraestrutura da Casa 1 e de suas ações, as diferentes vertentes de 

memorialização adotadas - como mecanismo simbólico de gratidão, de exemplaridade, de 

denúncia e de salvaguarda - reforçam estratégias de engajamento com o público, de 

autoestima, de construção de referenciais positivos, de politização e de visibilidade.  

Essas ações acabam por traduzir os espaços da Casa 1 como um lugar de memória produzido 

pela associação de memórias coletivas com bases em suas interseccionalidades. A relação 

com a memória não apresenta um caráter sistêmico em seu início, apenas algumas ideias de 

seus criadores, mas se desenvolveram ao longo da operação e expansão da ONG. 

Em atenção ao notório privilégio da narrativa do indivíduo gay branco cisgênero, a ONG 

privilegia homenagear figuras históricas, mas também ativas, que adotavam ou adotam a 

militância de uma forma mais pessoal e menos institucionalizada, promovendo assim o debate 

quanto ao direito ao corpo, à alegria e à identidade à frente das noções mais tradicionais de 

militância. A visão interseccional aparece no tributo a mulheres - e ainda destacando suas 

especificidades enquanto mulheres trans, mulheres negras, mulheres lésbicas ou bi, mulheres 

artistas, mulheres políticas-  e apresenta essas personalidades não apenas como inseridas 

na comunidade LGBTQ, mas em um panorama social. Segundo Ferentinos (2019), esse tipo 

de narrativa tem a capacidade de mostrar a diversidade sexual e de gênero em um aspecto 

mais amplo das vivências sociais. 

É comum ver moradores e voluntários explicando aos usuários quem foi Cláudia Wonder, ou 

pessoas paradas lendo as placas de identificação dos espaços. As características dos 

espaços e dos homenageados também é apresentada nos cursos de formação de voluntários. 

A presença no Bajubá evidencia as discussões sobre a memória nos espaços da ONG.  

Detaca-se ainda a importância da internet e suas mídias sociais, utilizadas principalmente 

para engajamento público: os que doam, os que utilizam os espaços, os que trabalham coma 

memória LGBTQ ou mesmo outros grupos sociais que podem se sentir representados. 

As diversas mobilizações das memórias pela Casa indicam a produção de um “lugar de 

memória” com a valorização de um patrimônio local, tanto para a comunidade LGBTQ quanto 

para a população de São Paulo. Quando a Casa associa a memória à função de realizar 

diversas atividades que agreguem valor ao espaço no imaginário da própria vizinhança, essa 

memória, “quer ela se manifeste como demanda, se afirme como dever ou se reivindique 

como direito, [...] vale, no mesmo movimento, como uma resposta ao presentismo e como um 

dos seus sintomas” (HARTOG, 2014, p. 245).  
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Mais ainda, a Casa 1 mostra a construção de um lugar de memória não como consequência 

passiva do tempo e dos acontecimentos históricos, mas precipitada pela intensidade e 

intencionalidade, mesmo que o objetivo seja engajar e não necessariamente criar uma 

estrutura museológica.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não cabe aqui nas considerações finais fazer uma “amarração teórica” deste trabalho. Os seis 

capítulos desta dissertação foram concebidos como reflexões que mobilizam diferentes 

vertentes de pensamento, cotejadas pelo estudo de caso da Casa 1, no que diz respeito ao 

contexto social na qual se insere (capítulo 1), à moradia (capítulo 2), às infraestruturas de 

cuidado (capítulo 3), ao território (capítulo 4), às interseccionalidades e suas influências sobre 

as noções de espaços seguros (capítulo 5), à memória (capítulo 6).  

Em sua somatória, os textos mostram como os movimentos de base e as instituições 

inovadoras na cidade são mananciais permanentes que nos permitem revisitar e interpelar as 

teorias. Mais do que exemplo prático de qualquer teoria, a Casa 1 nos permite tensionar as 

leituras existentes, nas vertentes aqui apresentadas e em muitas outras mais. Permite ainda 

avaliar como a implantação de um equipamento para atuar em uma demanda específica pode 

ter efeitos mais amplos sobre o território. 

Os espaços e cidades são produzidos com mecanismos de controle sobre os corpos e 

sexualidades. Essa dinâmica é replicada mesmo nos espaços LGBTQ, muitas vezes 

“homonormativos”. Entretanto, o potencial desses espaços de subverterem os mecanismos 

de controle é imenso se consideradas as diferentes vivências do público LGBTQ. Sob lentes 

interseccionais, a Casa 1 se constitui como uma estrutura de ancoragem LGBTQ no Bixiga: 

os que já viviam lá, os voluntários e funcionários, os moradores e, principalmente, seus ex-

moradores que continuam vivendo na região.  

A Casa surge da combinação de dois fatores recentes: a conscientização da sociedade civil 

da existência do problema e de que também pode colaborar para que este seja minimizado e 

as novas plataformas de mídia, redes sociais e crowdfunding. Desde a implantação, a 

iniciativa se expandiu e passou a se apresentar como um equipamento urbano que busca um 

impacto positivo na vizinhança, ao mesmo tempo que um recurso temporário de moradia e 

apoio para os jovens moradores alcançarem uma solução mais definitiva. A separação entre 

o temporário e o permanente é tênue: a estrutura de acolhida temporária e assistência social 

(atendimento paliativo) acaba tornando-se uma referência para os que por lá passaram, 

criando uma sociabilidade contínua entre os moradores, a organização, voluntários e 

vizinhança.  

Esse referencial apresenta diferentes valores para cada grupo. Primeiro há os jovens LGBTQ 

acolhidos, cujo referencial positivo está associado a segurança, bem-estar e mobilidade. 

Depois, as referências de cuidado, humanização e prioridade às pessoas LGBTQ acolhidas 
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em outros braços do serviço como cursos, doações e apoio psicológico. Para além do público 

LGBTQ, a atuação de assistência social às populações vulneráveis do entorno - em especial 

moradores de cortiços, ocupações e pessoas em situação de rua – tem valores de 

fortalecimento da experiência no território. A instituição ainda estabelece um novo referencial 

urbano LGBTQ na cidade, tanto no ponto de vista de reconhecimento público e engajamento, 

quanto individualmente no imaginário e vivência de pessoas que já participaram do projeto. 

Conforme este trabalho identificou, a ONG opera espacialmente em cinco direções: a 

moradia, o atendimento a demandas sociais através de uma infraestrutura de cuidado, a 

sensibilização do território, as alianças com movimentos interseccionais em seus espaços, e 

a mobilização da memória LGBTQ. As estratégias de operação – o diálogo com a vizinhança, 

as “portas abertas” a todos e o engajamento social – se retroalimentam e promovem dois tipos 

movimento entre a Casa e o entorno: de dentro para fora, ao inserir jovens LGBTQ na 

vizinhança, e de fora para dentro, através de sua atuação aberta às demandas do bairro. 

Juntas, criam uma dinâmica que está “enviadescendo” o Bixiga através da presença LGBTQ, 

empatia e percepção positiva dos vizinhos.  

Ademais, a Casa opera uma rede composta por de vizinhos, grupos da sociedade civil, 

estabelecimentos privados, funcionários e equipamentos públicos, líderes políticos e 

comunitários.  

Apesar do suporte financeiro da iniciativa privada, os recursos são utilizados para subverter a 

inequidade existente no bairro, fortalecer os corpos “discordantes” e para mudança de 

mentalidade social. Enquanto absorve público ao valorizar o uso comunitário dos espaços e 

suprir demandas sociais, insere pessoas LGBTQ nas dinâmicas de moradia e sociabilidade 

da região. A atuação produz um enclave relacionado à moradia e à acolhida de vivências 

queer no território e às relações com grupos LGBTQ preexistentes ou inseridos na região.  

Conforme exposto, muitos discursos e espaços tratam as subjetividades LGBTQ/queer como 

frágeis e em constante necessidade de proteção e segurança. A Casa 1 subverte essa lógica 

por oferecer um espaço aberto, sem controle de acesso ou de participação em atividades, 

onde que vários grupos – LGBTQ ou não - coexistem no espaço. Dessa forma, a ONG trata 

“segurança” como uma consequência do engajamento e normalização social.  

A Casa demonstra que a implantação de equipamento focado em um grupo vulnerável, em 

um contexto social onde o Estado falha em atender a outros grupos e desafia um atendimento 

exclusivo, precisa considerar as dinâmicas da vizinhança e as necessidades dos mais 

vulneráveis naquela área. Reconhecer o contexto e utilizar de estratégias para contorná-lo é 

um primeiro passo para guiar outros projetos de iniciativa pública ou civil à ampliação do 

reconhecimento e da cidadania LGBTQ.  



144  Artur S. Duarte 
 

REFERÊNCIAS 

GERAIS 

ABRAMOVICH, Alex. Understanding How Policy and Culture Create Oppressive Conditions for 
LGBTQ2S Youth in the Shelter System. Journal of Homosexuality, v. 64, n. 11, p. 1484–1501, 2017. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00918369.2016.1244449>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

ACERVO BAJUBÁ. Institucional. Disponível em: <http://acervobajuba.com.br/institucional/>. Acesso 
em: 20 dez. 2019.  

AGÊNCIA AIDS. Comunidade LGBT passa a contar com atendimento em unidade móvel no centro de 
São Paulo. MOPAIDS, 29 jun. 2015. Disponível em: <http://www.mopaids.org.br/leia-
noticia.php?codigo=107>. Acesso em: 3 dez. 2020. 

ALAM, Ashraful; HOUSTON, Donna. Rethinking care as alternate infrastructure. Cities, v. 100, p. 
102662, maio 2020. Disponível em: 
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264275119313484>. Acesso em: 19 maio. 2020. 

ALBUQUERQUE, Ana L. Grupo LGBT invade prédio abandonado em Copacabana. Folha de S. 
Paulo, 26 jul. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/grupo-lgbt-
invade-predio-abandonado-em-copacabana.shtml>. Acesso em: 29 dez. 2019. 

BAAMS, Laura; WILSON, Bianca D. M.; RUSSELL, Stephen T. LGBTQ youth in unstable housing and 
foster care. Pediatrics, v. 143, n. 3, 2019.  

BARBOUR, Vivian Moreno. Mapeamento cultural da Vila Itororó a partir do território da Bela Vista. 
2017. Disponível em: <http://vilaitororo.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/BARBOUR-
Mapeamento-Cultural-da-Vila-Itororó-Relatório-final.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2020. 

BAZZO, Gabriela. Alemanha inaugura segundo centro para refugiados LGBT. Huffpost Brasil, 22 
fev. 2016. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2016/02/22/alemanha-inaugura-segundo-
centro-para-refugiados-lgbt_n_9290244.html> 

BBC. Quem foi Cassandra Rios, a escritora mais censurada da ditadura militar. G1, 31 mar. 2019. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/03/31/quem-foi-cassandra-rios-a-
escritora-mais-censurada-da-ditadura-militar.ghtml>. Acesso em: 12 maio. 2020. 

BOANO, Camillo; ASTOLFO, Giovanna. Notes around Hospitality as Inhabitation. Migration and 
Society, v. 3, n. 1, p. 222–232, 1 jun. 2020. Disponível em: 
<http://berghahnjournals.com/view/journals/migration-and-society/3/1/arms030118.xml>. Acesso em: 
22 maio. 2020. 

BOGGS, Jennifer M. et al. Perspectives of LGBTQ Older Adults on Aging in Place: A Qualitative 
Investigation. Journal of Homosexuality, v. 64, n. 11, p. 1539–1560, 19 set. 2017. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918369.2016.1247539>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

BOITA, Tony Willian. Memória LGBT: Mapeamento e Musealização em Revista. 2014. TCC 
(Graduação) - Curso de Museologia, UFG, Goiânia, 2014. Disponível em: 
<http://www.cienciassociais.ufg.br/up/106/o/TCC_Tony_Museologia_UFG_2014.pdf> 

BOITA, Tony Willian. Patrimônio Cultural LGBT. In: DUARTE CÂNDIDO, M. M.; WICHERS, C. A. DE 



Enviadescer  145 

M.; COLLAÇO, J. H. L. (Ed.). Patrimônios culturais: entre memórias, processos e expressões 
museais. Goiânia: CEGRAF, 2017. p. 195f.  

BOITA, Tony Willian. Cartografia etnográfica de memórias desobedientes. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Disponível em: 
<www.academia.edu/38600420/Cartografia_etnográfica_de_memórias_desobedientes> 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria No 457, de 19 de agosto de 2008, 2008. .  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria No 2803, de 19 de novembro de 2013, 2013. .  

BROIDE, Jorge. A psicanalise nas situações sociais críticas: uma abordagem grupal à violência 
que abate a juventude das periferias. 2006. Tese (doutorado em Psicologia Social). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006.  

BULGARELLI, Lucas. [ALERTA TEXTÃO] - Estratégias de engajamento do movimento LGBT de 
São Paulo em espaços de interação online e offline (2015-2016). 2018. Dissertação em 
Antropologia Social - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018.  

BUTLER, Judith. Notes toward a performative theory of assembly. 1. ed. Cambridge, 
Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2015.  

BUTLER, Judith. Corpos em Aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa 
de Assembleia. Traducao Fernanda S. Miguens. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.  

CAETANO, Larissa (G1 Rio). Assistidos pela Casa Nem relatam desocupação truculenta de imóvel 
usado como abrigo em Vila Isabel. G1 Rio, 12 jul. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-
de-janeiro/noticia/2019/07/12/assistidos-pela-casa-nem-se-queixam-de-desocupacao-truculenta-de-
imovel-usado-como-abrigo-em-vila-isabel.ghtml>. Acesso em: 29 dez. 2019. 

CÂMARA, Júlia Oliveira Sette. Crowdfunding benfeitor: do individualismo em rede à criação de 
laços fortes. 2017. Monografia (Graduação em Comunicação Social/ Jornalismo) - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 
<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/3816/3/JOSCamara.pdf> 

CARMONA, Jaime S. Gênero e Sexualidade na Teoria da Arquitetura. 2020. Dissertação 
(mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  

CARNEIRO, Júlia Dias. “Queermuseu”, a exposição mais debatida e menos vista dos últimos tempos, 
reabre no Rio. BBC News Brasil, 16 ago. 2018. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45191250>. Acesso em: 12 jan. 2021. 

CARPANEZ, J. “República” em SP acolhe jovens LGBT expulsos de casa pela família. Uol notícias, 
24 dez. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2017/12/24/republica-em-sp-acolhe-jovens-lgbt-expulsos-de-casa-pela-familia.htm>. Acesso 
em: 2 jan. 2018. 

CARTA CAPITAL. Moradores da Zona Norte desaprovam centros para pessoas em situação de rua. 
Carta Capital, 29 jul. 2018. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/32xsp/zona-norte-
desaprova-centros-para-pessoas-em-situacao-de-rua/>. Acesso em: 2 dez. 2020. 

CASA AURORA. Casa Aurora. Evoe, 2021. Disponível em: <https://evoe.cc/casaaurora>. Acesso em: 
10 jan. 2021. 

CASA BRENDA LEE. Seção “Sobre”. Facebook, 2020. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/pg/casabrendalee/about/>. Acesso em: 16 jan. 2020. 



146  Artur S. Duarte 
 

CASA NEM. “A Transrevolução está apenas começando!...” Instagram, 7 jan. 2021. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CJwxF-7J_bP/>. Acesso em: 12 jan. 2021. 

CASTELLANOS, H. Daniel. The Role of Institutional Placement, Family Conflict, and Homosexuality in 
Homelessness Pathways Among Latino LGBT Youth in New York City. Journal of Homosexuality, v. 
63, n. 5, p. 601–632, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2015.1111108> 

CETRONE, Camila. Manda as bicha descer! Histórias do cotidiano da Casa 1. São Paulo: FIAM-
FAAM, 2019.  

CHARTRAIN, Cécile. Protéger, prendre en charge et accompagner les jeunes LGBT. Cahiers de 
l’action, v. 40, n. 3, p. 37, 2013. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-
2013-3-page-37.htm#>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

CMM. Casa Arco-Íris: Matosinhos acolhe primeira casa-abrigo do país para pessoas LGBTI vítimas 
de violência doméstica. Câmara Municipal de Matosinhos, 10 maio 2018. Disponível em: 
<https://www.cm-matosinhos.pt/pages/242?news_id=5480>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

COLETIVO AROUCHIANOS. Todos pela Casa Arouchianos. Vakinha, 2019. Disponível em: 
<https://www.vakinha.com.br/vaquinha/financiamento-do-arouchianos-2017-2018>. Acesso em: 3 jul. 
2020. 

COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política 
emancipatória. Parágrafo, v. 5, n. 1, p. 6–17, 2017. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/559/506>. Acesso em: 5 jul. 
2020. 

CONCILIO, Isabela Leite; AMARAL, Marcos; SILVEIRA, Paula Morena. Transcidadania: Práticas e 
Trajetórias de um Programa Transformador. São Paulo: KOINONIA Presença Ecumênica e 
Serviço; Prefeitura de São Paulo, 2017.  

CONRADSON, David. Spaces of care in the city: the place of a community drop-in centre. Social & 
Cultural Geography, v. 4, n. 4, p. 507–525, dez. 2003. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1464936032000137939> 

COOLHART, Deborah; BROWN, Maria T. The need for safe spaces: Exploring the experiences of 
homeless LGBTQ youth in shelters. Children and Youth Services Review, v. 82, n. September, p. 
230–238, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.09.021> 

CORREIO BRAZILIENSE. Primeira transexual brasiliense a chegar a um doutorado na UnB fala 
sobre preconceito. Correio Braziliense, 8 nov. 2009. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/11/08/interna_cidadesdf,153389/prim
eira-transexual-brasiliense-a-chegar-a-um-doutorado-na-unb-fala-sobre-preconceito.shtml>. Acesso 
em: 18 maio. 2020. 

COVER, Rob. Memorialising queer community: digital media, subjectivity and the Lost Gay # archives 
of social networking. Media International Australia, v. 170, n. 1, p. 126–135, 23 fev. 2019. 
Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X17742715>. Acesso em: 15 jun. 
2020. 

CRAIG, Shelley L.; DENTATO, Michael P.; IACOVINO, Genevieve E. Patching Holes and Integrating 
Community: A Strengths-Based Continuum of Care for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and 
Questioning Youth. Journal of Gay and Lesbian Social Services, v. 27, n. 1, p. 100–115, 2015.  

CRENSHAW, Kimberlé W. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
against Women of Color. Stanford Law Review, v. 32, n. 6, p. 1241–1299, 1991.  



Enviadescer  147 

CSH. Castro Youth Housing Initiative - San Francisco, CA: Scattered-Site Transitional Housing with a 
Focus on LGBTQ Young Adults. 2019. Disponível em: <https://d155kunxf1aozz.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2011/11/CastroFINAL.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

CVETKOVICH, Ann. An archive of feelings: trauma, sexuality, and lesbian public cultures. 3. ed. 
Durham & London: Duke University Press, 2003.  

CYMBALISTA, Renato. Guia dos lugares difíceis de São Paulo. 1. ed. São Paulo: Annablume, 
2019.  

DANILIAUSKAS, Marcelo. Impactos da Internet na origem, no processo de engajamento e ativismo 
de grupos jovens LGBT. In: Congresso Internacional de netativismo, São Paulo. Anais... São Paulo: 
ECA-USP, 2013. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/12927188/Impactos_da_Internet_na_origem_no_processo_de_engajame
nto_e_ativismo_de_grupos_jovens_LGBT_-_2013>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

DANILIAUSKAS, Marcelo. Não se nasce militante, torna-se: processo de engajamento de jovens 
LGBT - panorama histórico na cidade de São Paulo e cenário atual em Paris. 2016. Tese 
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

DANILIAUSKAS, Marcelo. Grupos organizados de jovens LGBT em São Paulo e Paris: contexto de 
emergência, práticas e visões de política. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th 
Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos), Florianópolis. Anais... Florianópolis: 2017. Disponível 
em: 
<http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1518174375_ARQUIVO_ArtigoFazen
doGenero-LGBT_MarceloDaniliauskas.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

DELCOLLI, Caio. Casa 1: Projeto de moradia para LGBT abraça vítimas da intolerância na família. 
Huffpost Brasil, 24 nov. 2016. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2016/11/24/casa-1-
projeto-de-moradia-para-lgbt-abraca-vitimas-da-intoleran_n_13180522.html>. Acesso em: 11 abr. 
2018. 

DIERSCHOW, Rebecca. Faro and the LGBT Heritage Community. In: Schofield, John. Who Needs 
Experts? London: Routledge, 2016. p. 276.  

DOAN, Petra L. Queers in the American City: Transgendered perceptions of urban space. Gender, 
Place and Culture, v. 14, n. 1, p. 57–74, 2007.  

DOAN, Petra L.; HIGGINS, Harrison. The Demise of Queer Space? Resurgent Gentrification and the 
Assimilation of LGBT Neighborhoods. Journal of Planning Education and Research, v. 31, n. 1, p. 
6–25, 6 mar. 2011. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0739456X10391266> 

DOCE, Nacho. Ocupação oferece refúgio contra violência a comunidade LGBT de São Paulo. 
Reuters, 9 dez. 2016. Disponível em: 
<https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN13Y1QF>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

DOURADO, Inês et al. Adapting to the COVID-19 Pandemic: Continuing HIV Prevention Services for 
Adolescents Through Telemonitoring, Brazil. AIDS and Behavior, v. 24, n. 7, p. 1994–1999, 21 jul. 
2020. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10461-020-02927-w> 

DOWSON, Thomas A. Why queer archaeology? An introduction. World Archaeology, v. 32, n. 2, p. 
161–165, set. 2000. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00438240050131144> 

DUARTE, A. S. et al. A análise bibliométrica aplicada a estudos de temática LGBT. V!RUS, n. 20, jul. 
2020. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=5&item=108&lang=pt>. Acesso 
em: 21 jul. 2020. 



148  Artur S. Duarte 
 

DUARTE, Artur de Souza. A Casa 1 e a resistência à gentrificação em São Paulo. (R. Cymbalista, G. 
Silva, Eds.) In: Seminário Internacional Gentrificação: medir, prevenir, enfrentar, São Paulo. Anais... 
São Paulo: 2018. Disponível em: <http://outrosurbanismos.fau.usp.br/seminario-internacional-
gentrificacao-medir-prevenir-enfrentar-anais/>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

DUARTE, Artur de Souza; CYMBALISTA, Renato. A CASA 1: habitação e Diálogo entre público e 
privado na acolhida de jovens LGBT. In: V ENANPARQ - Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: 
crises, impasses e desafios, Salvador. Anais... Salvador: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018.  

DUARTE, Artur de Souza; CYMBALISTA, Renato. Não só moradia: a Casa 1, suas estratégias 
espaciais, e o fortalecimento da vizinhança em diálogo com a militância LGBT. In: VIII ENANPUR 
(Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano 
e Regional), Natal. Anais... Natal: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional, 2019. Disponível em: 
<http://outrosurbanismos.fau.usp.br/seminario-internacional-gentrificacao-medir-prevenir-enfrentar-
anais/> 

DUARTE, Artur de Souza; CYMBALISTA, Renato. Casa 1 and LGBTQ+ resistance in São Paulo, 
Brazil. ARQ (Santiago), n. 105, p. 128–139, ago. 2020. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962020000200128> 

DUARTE, Artur de Souza; CYMBALISTA, Renato. Um equipamento LGBTQ em rede: a Casa 1 e as 
alianças no Bixiga, São Paulo. In: VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo, Brasília. Anais... Brasília: FAU-UnB, 2021. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/349867545_Um_equipamento_LGBTQ_em_rede_a_Casa_
1_e_as_aliancas_no_Bixiga_Sao_Paulo>. Acesso em: 20 maio. 2021. 

DUGGAN, Lisa. The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism. In: CASTRONOVO, 
R.; NELSON, D. D. (Ed.). Materialising Democracy. Durham: Duke University Press, 2002. p. 175–
194.  

DUNN, Thomas R. Queerly Remembered: Rhetorics for Representing the GLBTQ Past. 
Columbia: University of South Carolina Press, 2016.  

DUNN, Thomas R. Whence the Lesbian in Queer Monumentality? Intersections of Gender and 
Sexuality in Public Memory. Southern Communication Journal, v. 82, n. 4, p. 203–215, 8 ago. 2017. 
Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1041794X.2017.1332090> 

DURSO, Laura E.; GATES, Gary J. Serving Our Youth: Findings from a National Survey of Service 
Providers Working with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth who are Homeless or At Risk 
of Becoming Homeless. The Williams Institute with True Colors Fund and The Palette Fund, 
2012. Disponível em: <https://www.homelesshub.ca/resource/serving-our-youth-findings-national-
survey-service-providers-working-lesbian-gay-bisexual>. Acesso em: 21 jul. 2019. 

DW. Refugee homes for homosexuals set to open in Nuremberg and Berlin. DW, 25 jan. 2016. 
Disponível em: <https://p.dw.com/p/1Hjl7>. Acesso em: 3 jan. 2020. 

EL PAÍS. Brenda Lee, o anjo da guarda das travestis na luta contra a AIDS. El País, 21 jan. 2019. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/29/politica/1548757758_845387.html>. 
Acesso em: 16 jan. 2020. 

FACCHINI, Regina. Movimento homossexual no Brasil: recompondo um histórico. Cadernos AEL, v. 
10, n. 18/19, p. 81–123, 22 set. 2003. Disponível em: 
<https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2510>. Acesso em: 2 jul. 2020. 

FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades 
coletivas nos anos 90. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.  



Enviadescer  149 

FACCHINI, Regina. Histórico da luta de LGBT no Brasil. In: Conselho Regional de Psicologia da 6a 
Região (org.). Psicologia e diversidade sexual. São Paulo: Caderno Temático 11, 2011. p. 10–19.  

FACCHINI, Regina. Múltiplas e diferentes identidades. Revista Cult. Dossiê. Os 40 anos do 
movimento LGBT no Brasil, n. 235, p. 36–39, jun. 2018.  

FACCHINI, Regina; CARMO, Íris Nery do; LIMA, Stephanie Pereira. Movimentos Feminista, Negro e 
LGBTI no Brasil: sujeitos, teias e enquadramentos. Educação & Sociedade, v. 41, 2020. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302020000100205&tlng=pt> 

FELNER, Jennifer K.; DUDLEY, Terry D.; RAMIREZ-VALLES, Jesus. “Anywhere but here": Querying 
spatial stigma as a social determinant of health among youth of color accessing LGBTQ services in 
Chicago’s Boystown. Social Science & Medicine, v. 213, p. 181–189, set. 2018. Disponível em: 
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277953618304258> 

FERENTINOS, Susan. Ways of Interpreting Queer Pasts. The Public Historian, v. 41, n. 2, p. 19–43, 
22 maio 2019. Disponível em: <http://tph.ucpress.edu/lookup/doi/10.1525/tph.2019.41.2.19>. Acesso 
em: 11 jun. 2020. 

FERGUSON, Kristin M.; MACCIO, Elaine M. Promising Programs for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, and Queer/Questioning Runaway and Homeless Youth. Journal of Social Service 
Research, v. 41, n. 5, p. 659–683, 2015.  

FERNANDES, Gabriel De Andrade. Seminário Bixiga: território cultural. São Paulo, 2 de maio de 
2017. Revista CPC, n. 24, p. 170, 29 dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/141549>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

FERRARI, Anderson. Revisitando o passado e construindo o presente: o movimento gay como 
espaço educativo. Revista Brasileira de Educação [online], n. 25, p. 105–115, 2004. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a09.pdf>. Acesso em: 17 maio. 2017. 

FRANÇA, Isadora Lins. Sobre “guetos” e “rótulos”: tensões no mercado GLS na cidade de São Paulo. 
Cadernos Pagu, n. 28, p. 227–255, jun. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332007000100011&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 21 set. 2020. 

FRISCH, Michael. Planning as a Heterosexist Project. Journal of Planning Education and 
Research, v. 21, n. 3, p. 254–266, 29 mar. 2002. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0739456X0202100303> 

G1. Atriz cubana Phedra de Córdoba morre em São Paulo aos 77 anos. G1, 10 abr. 2016. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/04/atriz-cubana-phedra-de-cordoba-morre-em-sao-
paulo-aos-77-anos.html>. Acesso em: 12 maio. 2020. 

GAMAREL, Kristi E. et al. Identity Safety and Relational Health in Youth Spaces: A Needs 
Assessment with LGBTQ Youth of Color. Journal of LGBT Youth, v. 11, n. 3, p. 289–315, 3 jul. 2014. 
Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19361653.2013.879464> 

GARCIA, Marcos R. V. Diversidade sexual, situação de rua, vivências nômades e contextos de 
vulnerabilidade ao HIV/AIDS. Temas em Psicologia, v. 21, n. 3, p. 1005–1019, 2013. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v21n3/v21n3a15.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2017. 

GAY CENTER. Casa Famiglia Refuge LGBT. Gay Center, 2019. Disponível em: 
<http://www.gaycenter.it/refuge.asp>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

GHAZIANI, Amin. There goes the gayborhood? Princeton, NJ: Princeton University Press., 2014.  



150  Artur S. Duarte 
 

GILROY, Rose; BOOTH, Chris. Building an infrastructure for everyday lives. European Planning 
Studies, v. 7, n. 3, p. 307–324, jun. 1999. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654319908720520> 

GIUSTI, Iran. Quando eu comecei a desenhar a Casa 1... Facebook, 13 dez. 2016. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/iran.giusti/posts/10211333128146928>. Acesso em: 11 out. 2020. 

GIUSTI, Iran. “Hoje foi um daqueles dias que parei e pensei...” Postagem em 4 de junho de 2017. 
Facebook, 4 jun. 2017a. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/iran.giusti/posts/10212999689129911>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

GIUSTI, Iran. Por que a comunidade LGBTQIA+ precisa de tantas letrinhas? Medium, 17 dez. 2017b. 
Disponível em: <https://medium.com/@Irangiusti_/porque-a-comunidade-lgbtqia-precisa-de-tantas-
letrinhas-5e1a5e7381c3>. Acesso em: 3 jul. 2020. 

GIUSTI, Iran. “Eu, em um instinto de sobrevivência...” Postagem em 13 de fevereiro de 2019. 
Facebook, 13 fev. 2019a. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/iran.giusti/posts/10218245310587169>. Acesso em: 14 fev. 2019. 

GIUSTI, Iran. “Comunicado importante...” Postagem em 11 de março de 2019. Facebook, 11 mar. 
2019b. Disponível em: <https://www.facebook.com/iran.giusti/posts/10218439079111261>. Acesso 
em: 10 abr. 2019. 

GIUSTI, Iran. “Existe um bagulho muito louco quando se fala sobre a Casa 1”...Postagem em 19 de 
junho de 2019. Facebook, 19 jun. 2019c. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/iran.giusti/posts/10219198076645725>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

GODINHO, Luiz F. Primeiro abrigo do Brasil para refugiados LGBTI acolhe venezuelanas em 
Manaus. ACNUR. Agência da ONU para refugiados, 5 nov. 2018. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/2018/11/05/primeiro-abrigo-do-brasil-para-refugiados-lgbti-acolhe-
venezuelanas-em-manaus/>. Acesso em: 20 dez. 2019. 

GOH, Kian. Safe Cities and Queer Spaces: The Urban Politics of Radical LGBT Activism. Annals of 
the American Association of Geographers, v. 108, n. 2, p. 463–477, 4 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2017.1392286>. Acesso em: 22 abr. 2020. 

GONÇALVES, Camila T. Intervenções contemporâneas no Bixiga: fissuras urbanas e 
insurgências. 2016. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.  

GORMAN-MURRAY, Andrew; WAITT, Gordon. Queer-Friendly Neighbourhoods: Interrogating Social 
Cohesion across Sexual Difference in Two Australian Neighbourhoods. Environment and Planning 
A: Economy and Space, v. 41, n. 12, p. 2855–2873, dez. 2009. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a41356> 

GREEN, James N. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. 
São Paulo: Editora Unesp, 2000.  

HALBERSTAM, Judith. In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives. New 
York and London: New York University Press, 2005.  

HARTAL, Gilly. Fragile subjectivities: constructing queer safe spaces. Social & Cultural Geography, 
p. 1–20, 8 jun. 2017. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649365.2017.1335877>. Acesso em: 23 abr. 2020. 

HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2014.  



Enviadescer  151 

HAWKINS, Peter S. Naming Names: The Art of Memory and the NAMES Project AIDS Quilt. Critical 
Inquiry, v. 19, n. 4, p. 752–779, jul. 1993. Disponível em: 
<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/448696> 

HUFFSPOT ITALIA. Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa perché 
gay: “Ripudiati dai nostri genitori”. Huffpost Italia, 17 maio 2018. Disponível em: 
<https://www.huffingtonpost.it/entry/il-centro-di-accoglienza-lgbt-di-roma-accoglie-i-ragazzi-cacciati-di-
casa-perche-gay-ripudiati-dai-nostri-genitori_it_5cc2182de4b0aa856c9fc9ea>. Acesso em: 12 dez. 
2019. 

HULL, Kathleen E.; ORTYL, Timothy A. Conventional and Cutting-Edge: Definitions of Family in LGBT 
Communities. Sexuality Research and Social Policy, v. 16, n. 1, p. 31–43, 14 mar. 2019. Disponível 
em: <http://link.springer.com/10.1007/s13178-018-0324-2>. Acesso em: 30 maio. 2021. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população 
brasileira. [s.l: s.n.] 

IRAZÁBAL, Clara; HUERTA, Claudia. Intersectionality and planning at the margins: LGBTQ youth of 
color in New York. Gender, Place & Culture, v. 23, n. 5, p. 714–732, 3 maio 2016. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2015.1058755> 

JESUS, Jaqueline Gomes de. O protesto na festa: política e carnavalização nas paradas do 
orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). 2010. Tese (Doutorado 
em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 
Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/8042>. Acesso em: 22 maio. 2021. 

JESUS, Jaqueline Gomes de. Homofobia: identificar e prevenir. 2. ed. Rio de Janeiro: Metanoia, 
2015.  

JOHNSON, Richard Greggory; RIVERA, Mario Antonio; LOPEZ, Nancy. A Public Ethics Approach 
Focused on the Lives of Diverse LGBTQ Homeless Youth. Public Integrity, v. 20, n. 6, p. 611–624, 
2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1342217> 

JONES, Chelle. Balancing safety and visibility: Lesbian community building strategies in South Korea. 
Journal of Lesbian Studies, v. 24, n. 3, p. 272–285, 2020. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1080/10894160.2019.1678335> 

KING, Andrew; STONEMAN, Paul. Understanding SAFE Housing – putting older LGBT* people’s 
concerns, preferences and experiences of housing in England in a sociological context. Housing, 
Care and Support, v. 20, n. 3, p. 89–99, 18 set. 2017. Disponível em: 
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HCS-04-2017-0010/full/html> 

KLINENBERG, Eric. Palaces for the people: how social infrastructure can help fight inequality, 
polarization, and the decline of civic life. 1. ed. New York: Crown, 2018.  

KNEE, Eric. Gay, but not Inclusive: Boundary Maintenance in an LGBTQ Space. Leisure Sciences, v. 
41, n. 6, p. 499–515, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01490400.2018.1441767> 

KUM, Seon. Gay, gray, black, and blue: An examination of some of the challenges faced by older 
LGBTQ people of color. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, v. 21, n. 3, p. 228–239, 3 jul. 
2017. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19359705.2017.1320742>. 
Acesso em: 28 nov. 2019. 

LANCIONE, Michele. Assemblages of care and the analysis of public policies on homelessness in 
Turin, Italy. City, v. 18, n. 1, p. 25–40, 2 jan. 2014. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604813.2014.868163> 



152  Artur S. Duarte 
 

LANNA, Ana Lucia Duarte; ROSA, Thales Marreti. Bexiga, um bairro italiano em São Paulo? In: 
LANNA, A. L. D.; SOUCHAUD, S.; CYMBALISTA, R. (Ed.). Transições metropolitanas e 
centralidades nas cidades brasileiras no breve século XX. São Paulo: Annablume, 2019. p. 237–
264.  

LARKIN STREET YOUTH SERVICES. Our Programs. 2019. Disponível em: 
<https://larkinstreetyouth.org/what-we-do/our-programs/>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

LE REFUGE. L’association - Le Refuge. 2019a. Disponível em: <https://www.le-
refuge.org/association/edito>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

LE REFUGE. Le Refuge, pour soutenir les jeunes LGBT en détresse. Association nationale Le 
Refuge. Maio, 2019b. Disponível em: <https://www.le-refuge.org/wp-
content/uploads/2019/06/livret_16_ans_le-refuge.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

LIMA, Rita de Lourdes de. O acesso da população LGBT à assistência estudantil: o caso das 
residências universitárias. In: Anais do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 
Vitória - ES. Anais... Vitória - ES: UFES, 2018. Disponível em: 
<https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22109>. Acesso em: 11 jun. 2020. 

LOBATO, Mayara Gonzalez de Sá. Aproximação, intercâmbio e entendimento entre os seres 
humanos?: reflexões sobre o Miss Brasil Gay como patrimônio imaterial da cidade de Juiz de 
Fora. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2009.  

LÖF, Jenny; OLAISON, Anna. ‘I don’t want to go back into the closet just because I need care’: 
recognition of older LGBTQ adults in relation to future care needs. European Journal of Social 
Work, p. 1–12, 22 out. 2018. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2018.1534087>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

LOS ANGELES LGBT CENTER. Social Services and Housing. 2019. Disponível em: 
<https://lalgbtcenter.org/social-service-and-housing>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

LUIZ, Jadson. O Baile das Chiquitas: conflitos e negociações de um patrimônio LGBT. Revista 
Memória LGBT, v. 3, n. 1, p. 33–36, abr. 2014. Disponível em: 
<https://rl.art.br/arquivos/5120666.pdf>. Acesso em: 26 maio. 2020. 

MACCIO, Elaine M.; FERGUSON, Kristin M. Services to LGBTQ runaway and homeless youth: Gaps 
and recommendations. Children and Youth Services Review, v. 63, p. 47–57, 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.02.008> 

MACEDO, Letícia. Novos abrigos para moradores de rua dão orientações para mudar situação. G1 
SP, 17 out. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/10/novos-abrigos-para-
moradores-de-rua-dao-orientacoes-para-mudar-situacao.html>. Acesso em: 2 dez. 2020. 

MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no Brasil da 
Abertura. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.  

MACRAE, Edward. Em defesa do gueto. In: GREEN, J. N.; TRINDADE, R. (Ed.). Homossexualismo 
em São Paulo e outros escritos. São Paulo: Editora da Unesp, 2005. p. 291–308.  

MARCUSE, Peter. The Enclave, the Citadel, and the Ghetto. Urban Affairs Review, v. 33, n. 2, p. 
228–264, 18 nov. 1997. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107808749703300206> 

MATEBENI, Zethu. Ihlazo: Pride and the politics of race and space in Johannesburg and Cape Town. 
Critical African Studies, v. 10, n. 3, p. 315–328, 2 set. 2018. Disponível em: 



Enviadescer  153 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681392.2019.1610008> 

MCINTYRE, Darryl. What to Collect? Museums and Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Collecting. International Journal of Art & Design Education, v. 26, n. 1, p. 48–53, fev. 2007. 
Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1476-8070.2007.00509.x> 

MELLO, Luiz; BRITO, Walderes; MAROJA, Daniela. Políticas públicas para a população LGBT no 
Brasil: notas sobre alcances e possibilidades. Cadernos Pagu, n. 39, p. 403–429, dez. 2012. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332012000200014&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 2 jul. 2020. 

MOHALLEM, Gui. Uma ilha de esperança. Revista Rampa - 1a Edição - Aquilo que não é centro, p. 
32–37, 26 nov. 2020. Disponível em: <https://issuu.com/sesc24demaio/docs/rampa1_isuu_af>. 
Acesso em: 30 nov. 2020. 

MUÑOZ, José Esteban. Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. 
Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999.  

NASCIMENTO, Caio. Prefeitura de SP inaugura 2a unidade da Casa Florescer para acolher travestis 
e mulheres trans. O Estado de S. Paulo, 5 nov. 2019. Disponível em: 
<https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,prefeitura-de-sp-inaugura-2-unidade-da-casa-
florescer-para-acolher-travestis-e-mulheres-trans,70003076493>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

NASH, Catherine J.; GORMAN-MURRAY, Andrew. LGBT Neighbourhoods and ‘New Mobilities’: 
Towards Understanding Transformations in Sexual and Gendered Urban Landscapes. International 
Journal of Urban and Regional Research, v. 38, n. 3, p. 756–772, maio 2014. Disponível em: 
<http://doi.wiley.com/10.1111/1468-2427.12104> 

NASH, Catherine Jean. Trans experiences in lesbian and queer space. The Canadian Geographer / 
Le Géographe canadien, v. 55, n. 2, p. 192–207, jun. 2011. Disponível em: 
<http://doi.wiley.com/10.1111/j.1541-0064.2010.00337.x> 

NOGUEIRA, Pedro Ribeiro. Transcidadania e o desafio de uma escola para todxs. Portal Jovem 
Aprendiz, 14 dez. 2015. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/12/14/uma-escola-
para-todxs/>. Acesso em: 3 dez. 2020. 

NORMAN-MAJOR, Kristen. Thinking Outside the Box: Using Multisector Approaches to Address the 
Wicked Problem of Homelessness Among LGBTQ Youth. Public Integrity, v. 20, n. 6, p. 546–557, 
2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1325999> 

OLIVEIRA, Neuza Maria de. Damas de paus: o jogo aberto dos travestis no espelho da mulher. 
Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1994.  

OLIVEIRA, Sara F. B. de. Bixiga como “Estado de Espírito”: da exclusão (in)visível à memória 
sociocultural. Revista ARA, n. 3, p. 181–206, 2017.  

ORANGIAS, Joseph; SIMMS, Jeannie; FRENCH, Sloane. The Cultural Functions and Social Potential 
of Queer Monuments: A Preliminary Inventory and Analysis. Journal of Homosexuality, v. 65, n. 6, p. 
705–726, 12 maio 2018. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918369.2017.1364106>. Acesso em: 8 abr. 2020. 

ORNE, Jason. Boystown: Sex and Community in Chicago. 1. ed. Chicago; London: University of 
Chicago Press, 2017.  

P3 COM LUSA. Um apartamento para acolher jovens LGBTI que deixaram de se sentir em casa. 
Público, 20 dez. 2019. Disponível em: <https://www.publico.pt/2019/12/20/p3/noticia/apartamento-
acolher-jovens-lgbti-deixaram-sentir-casa-1898107>. Acesso em: 17 jan. 2020. 



154  Artur S. Duarte 
 

PARIS, Octavie. (In)visibilidade das camadas pobres na cidade pelo prisma dos cortiços paulistanos 
no Brasil. Confins, n. 17, 16 mar. 2013. Disponível em: 
<http://journals.openedition.org/confins/19107> 

PELÚCIO, Larissa. Na noite nem todos os gatos são pardos: notas sobre a prostituição travesti. 
Cadernos Pagu, n. 25, p. 217–248, dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332005000200009&lng=pt&tlng=pt> 

PELÚCIO, Larissa. Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre conjugalidade envolvendo 
travestis que se prostituem. Revista Estudos Feministas, v. 14, n. 2, p. 522–534, set. 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2006000200012&lng=pt&tlng=pt> 

PEREZ, William Siqueira; SILVA, Flávia Bueno da; SILVA, Paulo Adilson da. Paradigmas das 
relações familiares e a população LGBTT: dos paradoxos às possibilidades. Revista de Psicologia 
da UNESP, v. 8, n. 2, p. 47–53, 2009. Disponível em: 
<https://seer.assis.unesp.br/index.php/psicologia/article/view/941> 

PERILO, Marcelo de Paula Pereira. “Rolês”, “closes” e “xaxos” : uma etnografia sobre 
juventude, (homo)sexualidades e cidades. 2017. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2017. Disponível em: 
<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/331298>. Acesso em: 30 maio. 2021. 

PERLONGHER, Néstor. O Negócio do Michê: a prostituição viril em São Paulo. 2a ed. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2008.  

PIETERSE, Marius. Perverts, Outlaws and Dissidents: (Homo)Sexual Citizenship and Urban Space in 
Johannesburg. Urban Forum, v. 26, n. 2, p. 97–112, 10 jun. 2015. Disponível em: 
<http://link.springer.com/10.1007/s12132-014-9247-z> 

PINA, Ruth. “Fome tem que ser combatida com renda básica e imposto sobre riqueza”, diz 
economista. Agência Pública, 30 set. 2020. Disponível em: <https://www.casaum.org/fome-tem-que-
ser-combatida-com-renda-basica-e-imposto-sobre-riqueza-diz-economista/>. Acesso em: 12 dez. 
2020. 

PMSP. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Nova unidade da Casa Florescer é inaugurada 
no Tucuruvi. 4 nov. 2019. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/noticias/?p=287450>. Acesso 
em: 21 nov. 2019. 

PMSP. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Transcidadania. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/programas_e_projetos/ind
ex.php>. Acesso em: 25 fev. 2020.  

PMSP. Propostas da I Conferência Municipal LGBT. Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria 
de Participação e Parceria. Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual (Cads), 2008. 
Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/Rela
torio%2520Final%2520da%2520I%2520Conf%2520Munic%2520LGBT.doc>. Acesso em: 2 jul. 2017. 

PMSP. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Norma Técnica dos Serviços 
Socioassistenciais Proteção Social Especial. Portaria n. 21, de 22 de dezembro de 2012. Prefeitura 
Municipal de São Paulo, 27 dez. 2012. Disponível em: 
<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/NORMA TECNICA.pdf>. Acesso 
em: 11 nov. 2020. 

PMSP. 3. Centro de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua. Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Coordenação de Proteção 



Enviadescer  155 

Social Especial (CPSE), 14 fev. 2018a. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.
php?p=28983>. Acesso em: 13 jan. 2020. 

PMSP. 5. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Coordenação de Proteção 
Social Especial (CPSE), 14 fev. 2018b. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/inde
x.php?p=28988>. Acesso em: 13 jan. 2020. 

PMSP. 6. República. Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. Coordenação de Proteção Social Especial (CPSE), 14 fev. 2018c. 
Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/inde
x.php?p=28989>. Acesso em: 13 jan. 2020. 

PMSP. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Regulamenta os 
procedimentos para celebração, execução e prestação de contas das parcerias firmadas por Termo 
de Colaboração... Instrução Normativa n. 03, de 31 de agosto de 2018. Prefeitura Municipal de São 
Paulo, 31 ago. 2018d. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-
secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-3-de-1-de-setembro-de-2018>. 
Acesso em: 11 nov. 2020. 

PMSP. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Regulamenta os 
procedimentos para celebração, execução e prestação de contas das parcerias firmadas por Termo 
de Colaboração entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Prefeitura 
Municipal de São Paulo, 31 ago. 2018e.  

PMSP. Edital de Chamamento Público no 271/SMADS/2019. Prefeitura Municipal de São Paulo, 
2019. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/EDITAIS /271 2019 
CHAMAMENTO CA.pdf> 

PMSP. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Edital de chamamento público 
no 157/SMADS/2020. Prefeitura Municipal de São Paulo, 2020a. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/EDITAIS /157 2020 CHAMAMENTO 
REPUBLICA PARA JOVENS.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2020. 

PMSP. Coordenação de Proteção Social Especial. Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Coordenação de Proteção Social Especial 
(CPSE), 8 jan. 2020b. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/inde
x.php?p=17335>. Acesso em: 13 jan. 2020. 

PMSP. Prefeitura Municipal de São Paulo. Prefeitura de São Paulo divulga Censo da População 
em Situação de Rua 2019, 31 jan. 2020c. Disponível em: 
<http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-censo-da-populacao-em-
situacao-de-rua-2019>. Acesso em: 31 jan. 2020. 

POWELL, Claudia et al. iTEAM: Outcomes of an affirming system of care serving lgbtq youth 
experiencing homelessness. Families in Society, v. 97, n. 3, p. 181–190, 2016.  

POWER, Emma R.; MEE, Kathleen J. Housing: an infrastructure of care. Housing Studies, v. 35, n. 
3, p. 484–505, 15 mar. 2020. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2019.1612038>. Acesso em: 18 maio. 2020. 

PROCK, Kristen A.; KENNEDY, Angie C. Federally-funded transitional living programs and services 
for LGBTQ-identified homeless youth: A profile in unmet need. Children and Youth Services 
Review, v. 83, n. August, p. 17–24, 2017.  



156  Artur S. Duarte 
 

PROCTOR, Aaron R.; KRUSEN, Nancy E. Time to ask and tell: Voices of older gay and bisexual male 
veterans regarding community services. Journal of Gay & Lesbian Social Services, v. 29, n. 4, p. 
415–425, 2 out. 2017. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10538720.2017.1366386>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

PUCCINELLI, Bruno. Como Encontrar um “Gueto Gay”: possibilidades analíticas de uma expressão 
controversa. Gênero na Amazônia, n. 6, p. 165–182, 2014. Disponível em: 
<http://www.generonaamazonia.com/edicoes/edicao-
6/artigos/8_Como_Encontrar_um_Gueto_Gay.pdf>. Acesso em: 21 set. 2020. 

PUCCINELLI, Bruno. “Perfeito para você, no centro de São Paulo”: mercado, conflitos urbanos 
e homossexualidades na produção da cidade. 2018. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2018.  

QUINTANA, Nico S.; ROSENTHAL, Josh; KREHELY, Jeff. On the Streets: The Federal Response to 
Gay and Transgender Homeless Youth. Washington: Center for American Progress, 2010. 
Disponível em: <http://www.americanprogress.org/wp-
content/uploads/issues/2010/06/pdf/lgbtyouthhomelessness.pdf>. Acesso em: 21 out. 2019. 

RABBIA, Hugo H.; IOSA, Tomás. Construcción de rutinas espaciales y sus efectos en las dinámicas 
de inclusión-exclusión del activismo LGBT en Córdoba, Argentina. Sexualidad, Salud y Sociedad 
(Rio de Janeiro), n. 7, p. 103–126, abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
64872011000200005&lng=es&tlng=es> 

RAMOS, Silvia; CARRARA, Sérgio. A constituição da problemática da violência contra homossexuais: 
a articulação entre ativismo e academia na elaboração de políticas públicas. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, v. 16, n. 2, p. 185–205, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312006000200004&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

RANAHAN, Molly E. Planning for the Residential Needs of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Older Adults. Journal of Community Practice, v. 25, n. 2, p. 159–171, 3 abr. 2017. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10705422.2017.1307299> 

RHOADES, Harmony et al. Homelessness, Mental Health and Suicidality Among LGBTQ Youth 
Accessing Crisis Services. Child Psychiatry and Human Development, v. 49, n. 4, p. 643–651, 
2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s10578-018-0780-1> 

ROBERTON, Jen. LGBTQ2+ Experiences of public safety: theorizing violence in the queer city. 
Territory of Research on Settlements and Environment, v. 9, n. 1 (06/2016), p. 79–90, 2016.  

ROBINSON, Brandon Andrew. Conditional Families and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and 
Queer Youth Homelessness: Gender, Sexuality, Family Instability, and Rejection. Journal of 
Marriage and Family, v. 80, n. 2, p. 383–396, 2018.  

ROSA, Anderson da Silva; BRÊTAS, Ana C. P. A violência na vida de mulheres em situação de rua 
na cidade de São Paulo, Brasil. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 19, n. 53, p. 275–
285, jun. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832015000200275&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

ROSENBERG, Rae. The whiteness of gay urban belonging: criminalizing LGBTQ youth of color in 
queer spaces of care. Urban Geography, v. 38, n. 1, p. 137–148, 2 jan. 2017. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2016.1239498> 

RUFINO, Italo. Um ano de Casa 1. Os desafios do centro LGBT mais pop de São Paulo. 
Emergemag, 18 jan. 2018. Disponível em: <https://emergemag.com.br/um-ano-de-casa-1-os-
desafios-e-conquistas-do-centro-de-acolhida-lgbt-mais-popular-de-sao-paulo/>. Acesso em: 26 jan. 



Enviadescer  157 

2018. 

SALGADO, Fernanda M. M. Os sentidos do sofrimento ético-político na população LGBT em 
situação de rua em um centro de acolhida da cidade de São Paulo. 2011. São Paulo, Dissertação 
(Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.  

SANCHEZ, Giovana. “Quero trabalho digno”, diz transexual; veja relatos sobre projeto social em SP. 
G1 SP, 17 jul. 2015. Disponível em: <http://glo.bo/1Kcgleh>. Acesso em: 3 dez. 2020. 

SANTOS, Gustavo Gomes da Costa. Mobilizações homossexuais e estado no Brasil: São Paulo 
(1978-2004). Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 63, p. 121–173, fev. 2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092007000100010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 25 maio. 2021. 

SARAIVA, Luiz Alex Silva; IRIGARAY, Hélio Arthur dos Reis. Políticas de diversidade nas 
organizações: uma questão de discurso? Revista de Administração de Empresas, v. 49, n. 3, p. 
337–348, set. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75902009000300008&lng=pt&tlng=pt> 

SCHULMAN, Sarah. Homofobia familiar: uma experiência em busca de reconhecimento. Bagoas - 
Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 4, n. 05, p. 67–78, 2010. Disponível em: 
<https://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art04_schulman.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

SHELTON, Jama et al. Homelessness and Housing Experiences among LGBTQ Young Adults in 
Seven U.S. Cities. Cityscape, v. 20, n. 3, p. 9–34, 2018. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/26524870> 

SILVA, Cristiane; DUARTE, Artur de Souza. Humanização e Ambiência nos ambulatórios 
especializados para transexuais. (C. Q. Miguez, Ed.) In: VIII Congresso Brasileiro para o 
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Brasileira Para o 
Desenvolvimento de Edificio Hospitalar, 2018. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/329144457_HUMANIZACAO_E_AMBIENCIA_NOS_AMBU
LATORIOS_ESPECIALIZADOS_PARA_TRANSEXUAIS>. Acesso em: 27 mar. 2020. 

STEORN, Patrik. Curating Queer Heritage: Queer Knowledge and Museum Practice. Curator: The 
Museum Journal, v. 55, n. 3, p. 355–365, jul. 2012. Disponível em: 
<http://doi.wiley.com/10.1111/j.2151-6952.2012.00159.x>. Acesso em: 8 abr. 2020. 

THE CENTER. Sunburst Youth Housing Project. The San Diego LGBT Community Center, 2019. 
Disponível em: <https://thecentersd.org/programs/youth-services/sunburst-youth-housing-project/>. 
Acesso em: 2 dez. 2019. 

TORRISI, Claudia. Persecuted beyond borders: why Italy needs LGBT refugee shelters. Open 
Democracy, 20 set. 2017. Disponível em: <https://www.opendemocracy.net/en/5050/persecuted-
beyond-borders-italy-lgbt-refugees/>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

VASCONCELOS, Elis. Bem-vindos à Casa Nem. RioETC, 9 jun. 2016. Disponível em: 
<https://www.rioetc.com.br/sem-categoria/bem-vindos-a-casa-nem/>. Acesso em: 23 dez. 2019. 

VIANA, Fabrício. Casa de Apoio Brenda Lee reabre serviço de acolhimento a travestis e transexuais. 
Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. ParadaSP, 27 jun. 2016. Disponível em: 
<http://paradasp.org.br/casa-de-apoio-brenda-lee-reabre-servico-de-acolhimento-a-travestis-e-
transexuais/>. Acesso em: 16 jan. 2020. 

WEEKS, Jeffrey. Sex, politics and society: the regulation of sexuality since 1800. New York: 
Longman Inc., 1989.  



158  Artur S. Duarte 
 

WESTON, Kath. Families we choose: Lesbians, gays, kinship. NewYork: Columbia University 
Press, 1991.  

WESTWOOD, Sue. Gender and older LGBT* housing discourse: the marginalised voices of older 
lesbians, gay and bisexual women. Housing, Care and Support, v. 20, n. 3, p. 100–109, 18 set. 
2017. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HCS-08-2017-
0020/full/html> 

WILLIS, Paul. Queer, visible, present: the visibility of older LGB adults in long-term care environments. 
Housing, Care and Support, v. 20, n. 3, p. 110–120, 18 set. 2017. Disponível em: 
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HCS-04-2017-0007/full/html> 

YASSINE, Batoul; AL-HARITHY, Howayda; BOANO, Camillo. Refugees Hosting Other Refugees: 
Endurance and Maintenance of Care in Ouzaii (Lebanon). Journal of Refugee Studies, 10 dez. 
2019. Disponível em: <https://academic.oup.com/jrs/advance-article/doi/10.1093/jrs/fez098/5671756> 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e método. Traducao Daniel Grassi. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2001.  

YU, Van. Shelter and transitional housing for transgender youth. Journal of Gay and Lesbian Mental 
Health, v. 14, n. 4, p. 340–345, 2010.  

YUKIO, Carlos. Rosely Roth, a pioneira do movimento lésbico no Brasil. Midiamax, 29 ago. 2019. 
Disponível em: <https://www.midiamax.com.br/midiamais/comportamento/2019/rosely-roth-a-pioneira-
do-movimento-lesbico-no-brasil>. Acesso em: 18 maio. 2020. 

 

MATERIAL INSTITUCIONAL 

CASA 1. Casa de cultura e acolhimento LGBT Casa 1. Benfeitoria, 19 out. 2016. Disponível em: 
<https://benfeitoria.com/aluguelcasa1>. Acesso em: 9 abr. 2019. 

CASA 1. Inauguração da Casa 1 por Lucas Genovez. Facebook, 25 jan. 2017a. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1790624067855961/1790624681189233>. Acesso em: 
26 abr. 2019. 

CASA 1. Foto de postagem em 25 de janeiro de 2017. Facebook, 25 jan. 2017b. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1790624067855961/1790625854522449/>. Acesso em: 
9 abr. 2020. 

CASA 1. Sala Vitor Angelo. Facebook, 12 fev. 2017c. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/1796662690585432>. Acesso em: 
30 mar. 2019. 

CASA 1. Prainha Casa 1 + Hornet. Facebook, 3 mar. 2017d. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/media/set/?vanity=casaum&set=a.1805589549692746>. Acesso em: 11 
nov. 2020. 

CASA 1. “É com muito orgulho que a gente apresenta o nome das nossas salas de aula do Galpão 
Casa 1...” Facebook, 5 out. 2017e. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/1900659223519111>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

CASA 1. Esse final de semana foi bem difícil pra gente aqui na Casa 1. Facebook, 13 nov. 2017f. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/casaum/posts/1915574012027632>. Acesso em: 13 jul. 



Enviadescer  159 

2019. 

CASA 1. “A gente tentou um posicionamento mais discreto...” Facebook, 14 dez. 2017g. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/casaum/posts/1929234133994953>. Acesso em: 20 jul. 2019. 

CASA 1. Você conhece o Galpão Casa 1? Facebook, 22 jan. 2018a. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/ a.1739772976274404/1945914145660285>. Acesso em: 
2 nov. 2018. 

CASA 1. “Oi gente, precisamos de muita da ajuda de todos vocês...” Facebook, 16 fev. 2018b. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/casaum/posts/1957325441185822>. Acesso em: 20 fev. 
2018. 

CASA 1. Dia internacional da luta pelos direitos da mulher. Facebook, 8 mar. 2018c. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/1966994036885629>. Acesso em: 
30 mar. 2019. 

CASA 1. Ajude a montar uma biblioteca de escritoras negras. Facebook, 31 mar. 2018d. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/1977655075819525>. Acesso 
em: 31 mar. 2019. 

CASA 1. “Hoje é dia de combate à LGBTfobia...” Facebook, 17 maio 2018e. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/1998800263705006?__tn__=-R>. Acesso em: 18 maio. 
2019. 

CASA 1. “Nascemos como um espaço de resistência.” Facebook, 30 out. 2018f. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2116199111965120>. Acesso em: 30 out. 2018. 

CASA 1. Listão da resistência. Facebook, 6 nov. 2018g. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2119810854937279>. Acesso em: 30 nov. 2020. 

CASA 1. Posicionamentos políticos sociais. Facebook, 7 jan. 2019a. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2157589184492779>. Acesso em: 7 dez. 2020. 

CASA 1. Um ano sem Marielle #quemmandoumatarmarielleeanderson. Facebook, 14 mar. 2019b. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2196697150581982>. Acesso em: 
26 jun. 2019. 

CASA 1. “Com o anuncio de um possível fechamento...” Facebook, 4 abr. 2019c. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2208953306023033>. Acesso em: 5 abr. 2019. 

CASA 1. Aula aberta - LGBT e a reforma da previdência. Facebook, 27 abr. 2019d. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/172696556978948/>. Acesso em: 12 dez. 2020. 

CASA 1. Precisamos falar sobre sexo. Facebook, 1 jul. 2019e. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2268100816774948>. Acesso em: 28 dez. 2020. 

CASA 1. Começaram as férias, ajuda a gente! Facebook, 1 jul. 2019f. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2266878813563815>. Acesso em: 10 set. 2019. 

CASA 1. “Desde março de 2018, a Casa 1 oferece atendimentos de forma social à comunidade...” 
Facebook, 20 ago. 2019g. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2301443420107354>. Acesso em: 
3 jan. 2020. 

CASA 1. “Segundou e aqui vem a programação da semana da Casa 1...” Facebook, 21 out. 2019h. 



160  Artur S. Duarte 
 

Disponível em: <https://www.facebook.com/casaum/photos/2349318565319839/>. Acesso em: 13 
nov. 2020. 

CASA 1. “A programação fixa do centro cultural...” Facebook, 27 out. 2019i. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2354804258104603>. Acesso em: 28 out. 2019. 

CASA 1. “Respeitável público!...” Facebook, 11 nov. 2019j. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2368092266775802>. Acesso em: 11 nov. 2019. 

CASA 1. “Você conhece o Salão Leci Brandão?” Facebook, 28 nov. 2019k. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2383146698603692>. Acesso em: 
3 jan. 2020. 

CASA 1. “Em novembro a gente lançou nossa primeira newsletter...” Facebook, 11 dez. 2019l. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2396538283931200>. Acesso em: 
3 jan. 2020. 

CASA 1. “Nosso muito obrigado aos professores...” Facebook, 16 dez. 2019m. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2400897220161973/?type=3&theat
er>. Acesso em: 3 jan. 2020. 

CASA 1. Você conhece o Ateliê Renata Carvalho? Facebook, 16 dez. 2019n. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2389670964617932>. Acesso em: 
3 jan. 2020. 

CASA 1. “Você conhece o Ateliê Lea T?” Facebook, 16 dez. 2019o. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2398226997095662>. Acesso em: 
2 jan. 2019. 

CASA 1. Casa 1: financiamento recorrente. Benfeitoria, 2020a. Disponível em: 
<https://benfeitoria.com/casa1>. Acesso em: 3 jan. 2020. 

CASA 1. ATENÇÃO GALERA - LISTA DE ORGANIZAÇÕES LGBT PARA AJUDAR DURANTE A 
PANDEMIA. Facebook, mar. 2020b. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2491139644471063>. Acesso em: 10 dez. 2020. 

CASA 1. “Há exato um ano o Iran Giusti...” Facebook, 13 mar. 2020c. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2476427262608968>. Acesso em: 30 mar. 2020. 

CASA 1. Desarticulação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 
Facebook, 16 mar. 2020d. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2479428478975513>. Acesso em: 
27 mar. 2020. 

CASA 1. Suspensão temporária do atendimento de população de rua. Facebook, 19 mar. 2020e. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/photos/a.1739772976274404/2481793772072317>. Acesso em: 
27 mar. 2020. 

CASA 1. Aula Aberta | Soberania alimentar e nutricional, participação social e políticas públicas. 
Facebook, 20 out. 2020f. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/videos/1294879534205359>. Acesso em: 12 dez. 2020. 

CASA 1. Mil dias sem resposta... Facebook, 8 dez. 2020g. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/casaum/posts/2701339196784439>. Acesso em: 31 dez. 2020.  



Enviadescer  161 

APÊNDICE A –   

Eventos e interseccionalidades 

No quadro abaixo estão listados os eventos anunciados pelo Facebook da Casa 1 em 2019. 

São aulas abertas, oficinas, festas, rodas de conversa, entre outros eventos. Observou-se as 

interseccionalidades nas pautas, no público alvo ou na organização e/ou parceiro. O objetivo 

não é fazer uma análise quantitativa, mas ilustrar como a Casa 1 insere as pautas 

interseccionais em sua programação. 
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Lançamento Revista Sur 
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Acesso e Permanência 
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Clube de literatura 
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Joga na mesa: tarde de 
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Abigail Campos Leal & 
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Casa 1 

E
d
u
c
a
-

c
io

n
a

l 

G
a
lp

ã
o

 

 G
ru

p
o
 d

e
 

e
s
tu

d
o
s
 

L
a
s
tr

o
 -

 

In
te

rc
â
m

b

io
s
 L

iv
re

s
 

e
m

 a
rt

e
  

C
a
s
a
 1

 

          

0
9
/0

8
/1

9
 Precisamos falar sobre 

sexo na Casa 1 - Aulão: 
melhor gozar na boca do 
que no c* com Samira 
Close E

d
u
c
a
-

c
io

n
a

l 

G
a
lp

ã
o

 

L
G

B
T

 

C
a
s
a
 1

 

F
u
n
d
o
 

p
o
s
it
iv

o
  

          

0
3
/8

/1
9

 

Pratas da Rua 

C
u
lt
u
-

ra
l 

G
a
lp

ã
o

 

T
o
d
e
s
 

  

          



164  Artur S. Duarte 
 

2
6
/7

/2
0
1

9
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Arraiá: Dramas de 
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Slam Tiquatira convida 
Slam Marginália: Orgulho 
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Dragbingo: Festa Junina 
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Parada LGBT: Bloco 
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 Mais melanina, por favor! 

Debate sobre 
representatividade negra 
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 O futuro é feminino!  
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Lançamento Nike BeTrue 
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 BAPHO NA RODA - 
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 Precisamos falar sobre 
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Laboratório legislativo: 
Legislação para LGBTs 
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 3ª Reunião de 
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Feira de arte lésbica  
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 Asiatiques marrons: 

anticolonialismo e anti-
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Esquenta da Parada Casa 
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Michelle Mattiuzzi e 
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APÊNDICE B – Perfil de colaboradores 

Neste apêndice estão agrupadas algumas análises quanto ao perfil de voluntários e 

funcionários que participaram dos questionários. Responderam 10 funcionários e 34 

voluntários. 

A maioria dos voluntários são jovens adultos (41,2% de 26 a 30 anos), mas há voluntários na 

mesma faixa etária dos acolhidos, assim como pessoas mais velhas. 70,6% identifica-se como 

LGBTQ. A maior parte se identificou como branca/caucasiana e tem pós-graduação ou ensino 

superior, o que demonstra um certo privilégio associado à atividade de voluntariado.  

        
Fig.54:  Idade dos voluntários. Fig.55:  Gênero dos voluntários. 

 
    
Fig.56:  Você já circulava pela 

região do entorno da Casa 1 antes 

de ser voluntária(o)? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.57:  Escolaridade dos 

voluntários. Fig.58:  Empregabilidade 

dos voluntários. 
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Outro dado é que menos de 45% costumava circular na região antes de se voluntariar, ou 

seja, a maioria dos voluntários inseriu-se no território através da Casa 1. Os colaboradores 

residem por várias áreas da cidade e da região metropolitana e chegam no Bixiga por 

transporte público. 

 
Fig.59:  Procedência dos colaboradores (voluntários e funcionários). 
Fonte: Artur S. Duarte, 2021. 

Parte dos voluntários chega através das estratégias de engajamento da Casa 1. A maioria 

pelas redes sociais e por indicação de amigos ou conhecidos.  

  

 

Fig.60:  Como você ouviu 

falar na Casa 1? 

Fig.61:  Em que ano foi? 
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Já o perfil dos funcionários difere. A maioria mora mais perto e costuma ir a pé, e já 
frequentava a região. Ademais, percebe-se que a proximidade ou a residência no território se 
reflete em uma maior interação com outros equipamentos e serviços. 

 
 
Fig.62:  Costuma fazer algo na vizinhança além de 

frequentar a Casa 1?(Por exemplo, ir ao teatro) 

Fig.63:  Costuma frequentar algum 

estabelecimento ou organização (ex: padaria, 

comércio, restaurante) quando está trabalhando 

na Casa 1?. 
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APÊNDICE C –  

Políticas e redes de apoio LGBTQ 

No Brasil, as políticas públicas voltaram seus olhares para as especificidades da população 

LGBTQ em situação de vulnerabilidade nas últimas décadas. O programa “Brasil Sem 

Homofobia”, de 2004, norteou nos anos seguintes a criação dos Centros de Referência em 

Direitos Humanos e Cidadania Homossexual em diversas cidades do país com o objetivo de 

prestar assistência jurídica, psicológica e social à população LGBTQ. Muitos foram 

desativados poucos anos depois (MELLO; BRITO; MAROJA, 2012). Ainda assim, foi um 

passo importante para o estabelecimento de equipamentos para além dos de saúde, que 

historicamente atendiam às demandas LGBTQ.  

Outros avanços ocorreram no SUS, em especial a instituição e ampliação do processo 

transexualizador desde 2008. A Portaria Nº 457/ 2008 estabeleceu normas para as Unidades 

de Atenção Especializada no Processo Transexualizador (UAEs), os hospitais capazes de 

oferecer assistência diagnóstica e terapêutica especializada aos indivíduos com indicação 

para a realização do processo (BRASIL, 2008). A Portaria 2803/2013 possibilitou a ampliação 

das UAEs e inseriu uma nova modalidade, o ambulatório de atendimento especializado para 

a população trans (BRASIL, 2013). 

As iniciativas federais se refletiram em estaduais e municipais. Na cidade de São Paulo, o 

poder público promoveu avanços como a capacitação de agentes públicos para o 

encaminhamento de LGBTQs ao serviço de acolhimento, além de conscientização de outros 

usuários a fim de evitar a discriminação (PMSP, 2008). Na gestão 2012-2016, a Prefeitura 

implementou importantes avanços. Destaca-se dois atos normativos importantes e alguns 

equipamentos: 

− A Resolução Nº 61 do Conselho Municipal de Habitação em 16 de outubro de 2014 que 

prioriza, gays e bissexuais em situação de violência e mulheres trans ou travestis na fila do 

programa social “Minha Casa Minha Vida”. Tratou-se de uma iniciativa importante ao incluir 

na fila do programa indivíduos solteiros ou fora do núcleo familiar tradicional; 

− O programa social Transcidadania, criado em janeiro de 2015 em uma reformulação do 

Programa Operação Trabalho (POT) LGBT de 2008. Estrutura-se no aumento do nível de 

escolaridade de pessoas trans e consequente empregabilidade. O programa fixado na 
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região central concedia inicialmente 100 bolsas de estudo para os alunos174 concluírem a 

escolaridade básica. No ano seguinte, ampliou-se para 200 vagas. Espacialmente, o 

programa se articula com diversos equipamentos. O acesso se dá pelos centros de 

cidadania. Uma rede intersetorial escolas e centros educacionais, unidades de saúde e de 

assistência social é mobilizada (CONCILIO; AMARAL; SILVEIRA, 2017); 

− Os Centros de Cidadania LGBT. O primeiro, no Arouche, foi inaugurado em março de 2015 

e substituiu o Centro de Combate à Homofobia que funcionava no Pátio do Colégio. Com 

o investimento de R$1 milhão, a estrutura com 20 funcionários - entre psicólogos, 

advogados, assistentes sociais – passou a prestar auxílio psicológico e jurídico para 

pessoas LGBTQ em situação de vulnerabilidade social ou de violência. Em março de 2016 

a gestão inaugurou o segundo Centro de Cidadania em Santo Amaro, Zona Sul da cidade. 

Em junho, o primeiro centro na Zona Leste, o Centro de Cidadania Laura Vermont, em São 

Miguel Paulista. Por último, em setembro, inaugurou o Centro de Cidadania Luana Barbosa 

dos Reis em Parada Inglesa, Zona Norte; 

−  Unidades Móveis LGBT. Conectadas aos Centros de Cidadania, são veículos adaptados 

para realizar atendimento às vítimas de homofobia, divulgar serviços e programas sociais 

como o Transcidadania. “Então, levar uma unidade até o lugar aonde essas pessoas vivem, 

convivem ou exercem sua sexualidade é mostrar que existe a preocupação com essas 

pessoas e que esses serviços não são enfeites” (Symmy Larrat, ex-coordenadora do 

Transcidadania apud AGÊNCIA AIDS, 2015); 

− O Centro de Acolhida Zaki Narchi, o primeiro com espaço para acolhida de LGBTQs (na 

época um quarto com 24 vagas para este público, em um total de 500 vagas). Inaugurado 

em 2014, o Zaki Narchi formava um complexo de três equipamentos com o total de 900 

vagas para homens no bairro do Carandiru, Zona Norte. No primeiro (500 vagas), era 

realizada a acolhida por pernoite, como de costume nos centros da rede socioassistencial. 

A depender dos vínculos criados, o usuário poderia migrar para o segundo espaço (200 

vagas), onde teriam vagas fixas, cursos, encaminhamentos de saúde e empregabilidade. 

Estabelecido um vínculo de trabalho, a pessoa iria para o terceiro espaço (200 vagas) que 

funcionaria como um apoio para ela se estruturar e sair do serviço. A estrutura em Galpão 

─────────────── 
174 Dados da primeira turma de bolsistas do programa revelam que todos foram expulsos de casa e 

85% vivem em quartos compartilhados, em casa de cafetina ou hotéis, 6% em centros de acolhida, 5% 
em ocupações e 4% em situação de rua. Dados de outubro de 2016 demonstravam o perfil de idade: 
71% entre 30 e 49 anos, 19% entre 18 e 29 anos (NOGUEIRA, 2015; SANCHEZ, 2015; CONCILIO; 
AMARAL; SILVEIRA, 2017). Reunidos, esses dados demonstram o fenômeno da expulsão e a 
importância de se receber uma rede de apoio durante a juventude para evitar uma vulnerabilidade maior 
na vida adulta. 
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recebia reclamações, desde vizinhos dos equipamentos até dos próprios usuários e 

funcionários (MACEDO, 2014; CARTA CAPITAL, 2018); 

− O Centro de Acolhida Especial Florescer, com quatro dormitórios e trinta vagas para 

mulheres trans no Bom Retiro, região central da cidade. A iniciativa inédita de atendimento 

qualitativo foi inaugurada em março de 2016. 

A gestão 2017-2020 realizou mudanças significativas nesses programas e equipamentos. Em 

2017 moveu o Centro de Cidadania do Arouche para uma nova sede no bairro da Consolação, 

conforme previsto na gestão anterior, mas no final de 2019 o fechou definitivamente, assim 

como o Centro de Acolhida Zaki Narchi175. Por outro lado, inaugurou um novo Centro de 

Cidadania na Lapa, Zona Oeste, e ampliou o Florescer (atualmente chamado de Casa 

Florescer), com uma segunda unidade em Tucuruvi, Zona Norte. O Programa 

Transcidadania176 foi restruturado e descentralizado.  

 
Fig.64:  Rede de equipamentos LGBTQ da Prefeitura de São Paulo em dois momentos. 

À esquerda em vermelho, um panorama ao final da gestão 2016. À direita, ao final da gestão 2020. 
A cidade ganhou um novo equipamento para moradia Trans e um novo Centro de Cidadania.  
Fonte: Artur S. Duarte, 2020. 

 
Essa rede de espaços constitui uma nova tipologia de equipamento público, com relações 

socioespaciais e urbanas. Uma rede que deve trabalhar com outros serviços públicos para a 

acolhida nos mais variados aspectos da acolhida e do cuidado: moradia, assistência social, 

jurídica e médica, humanização de variados serviços. No entanto, sozinha não consegue 

atender à demanda. 

─────────────── 
175 Durante o trabalho do autor como voluntário na Casa 1, um homem gay chegou a revelar logo após 

o fechamento que morava no Zaki Narchi e quando fechou foi para a rua, pois prefere a rua do que os 
outros centros de acolhida. 
176 Com a mudança da gestão municipal, o programa foi descentralizado e alocado nas equipes de 

quatro Centros de Cidadania LGBTI. (PMSP, 2020). O que por um lado permitiu o alcance maior e 
democratização do acesso, por outro ocasionou uma redução de sua equipe. 
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Os dois equipamentos da Casa Florescer são geridos por uma Organização da Sociedade 

Civil (OSC) com subsídio municipal de cerca de R$ 123,4 mil por mês. Fazem parte da rede 

de Centros de Acolhida Especiais (CAE), modalidades que se destinam a públicos 

específicos. As mulheres trans em vulnerabilidade social são encaminhadas pelo Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especial de Assistência Social 

(Creas), Centros POP e outros serviços e órgãos socioassistenciais da Prefeitura de São 

Paulo. O tempo de permanência nas casas é de seis meses e, juntas, essas contam com 60 

vagas. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo (NASCIMENTO, 2019), além 

da moradia e refeições, são realizadas “rodas de conversa, oficinas, palestras, festas, filmes, 

passeios e um acompanhamento socioeducativo e psicológico diferenciado, de acordo com a 

necessidade de cada uma. Além disso, conta com empresas parceiras para inseri-las no 

mundo corporativo”. Dados divulgados mostram que a Casa Florescer I recebeu, de sua 

inauguração até novembro de 2019, 322 mulheres, das quais 88 conseguiram vagas no 

mercado de trabalho, cerca de 160 voltaram a estudar e todas aderiram a tratamentos de 

saúde (NASCIMENTO, 2019; PMSP, 2019). 

Este apêndice apresenta os pontos de destaque dos editais analisados. Analisou-se dois 

editais recentes, um que originou o Centro de Acolhida Especial Florescer II, no Tucuruvi, 

Zona Norte; outro para a criação de uma República para Jovens em Itaquera, na Zona Leste.  

Breve análise de normativas em São Paulo 

Em São Paulo, a Rede Socioassistencial é responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Destaca-se os serviços de Proteção 

Especial de Alta Complexidade, que buscam “afiançar a segurança de acolhida a indivíduos 

e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem” 

(PMSP, 2020b). O acesso aos serviços é por encaminhamentos de centros da rede como 

CRAS, CREAS, Centros POP, dentre outros. Na rede, há equipamentos que, em tese, podem 

adaptar-se a pessoas LGBTQ:  

− Os Centros de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua propõem acolhida provisória 

“em espaço com estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas em situação 

de rua, a partir dos 18 anos, ou grupo familiar, com ou sem crianças, respeitando o perfil 

do usuário, bem como sua orientação sexual.”(PMSP, 2018a grifo nosso) Há três 

modalidades para esse tipo de equipamento:  Centro de Acolhida para Adultos I (com 

permanência por até 16 horas); Centro de Acolhida para Adultos II (permanência 24 

horas); Centro de Acolhida Especial; 
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− As Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI oferecem “acolhimento para 

pessoas idosas com 60 anos ou mais [...] que não dispõem de condições para 

permanecer na família, ou para aqueles que se encontram com vínculos familiares 

fragilizados ou rompidos, [...] Deve funcionar em unidade inserida na comunidade, com 

características residenciais e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de 

relações mais próximas do ambiente familiar e a interação social com pessoas da 

comunidade [...]” (PMSP, 2018b); 

− As Repúblicas, unidades “com característica residencial, desenvolvida em sistema de 

co-gestão, destinada a atender jovens, adultos e idosos do mesmo sexo, possibilitando 

gradual autonomia e independência de seus moradores”. Há duas modalidades para 

esse tipo de equipamento: para Jovens de 18 a 21 anos (com capacidade para 24 jovens 

divididos em quatro casas); para Adultos (com capacidade de 15 a 20 pessoas por 

casa). O tempo de permanência dos jovens é até completar a idade, já dos adultos é de 

seis meses (e possível prorrogação pelo mesmo período) (PMSP, 2018c). 

As modalidades de Centro de Acolhida Especial (CAE)177 e República apresentam descrições 

e perfis parecidos com as propostas da Casa 1. Assumir esse tipo de parcerias requer atenção 

a algumas normativas. Destaca-se aqui as que se referem à infraestrutura, rotina e 

indicadores de atendimento. 

A Instrução Normativa SMADS nº 03, de 31 de agosto de 2018 (PMSP, 2018d) prevê o 

monitoramento e avaliação através de indicadores de metas e resultados (insuficiente, 

insatisfatório, suficiente ou superior). São quatro dimensões: estrutura física e administrativa; 

serviços, processos ou atividades (que inclui elaboração de relatórios e planos como o Plano 

de desenvolvimento do usuário e o Plano individual de atendimento); recursos humanos e 

produtos ou resultados.  

Nota-se o atendimento a usuários atribuído como um “produto” ou “resultado” regido por 

metas: número de usuários atendidos/ capacidade do serviço (Insuficiente: inferior a 70%; 

Insatisfatório: 70 a 80%; suficiente: 81 a 90%; e superior: maior que 90%), além da realização 

de planos como de alimentação e de Ação Semestral e a implantação de mecanismos para 

apuração de satisfação dos usuários. 

Já a Instrução Normativa SMADS nº 04, de 1º de setembro de 2018 (PMSP, 2018e) dispõe 

sobre indicadores de monitoramento – referentes a fluxo de pessoas e de permanências, perfil 

dos atendidos, trabalho realizado pelo serviço (atividades, atendimentos técnicos), demandas 

e resultados – e de avaliação. Ela define que a taxa de ocupação no mês e os percentuais de 

─────────────── 
177 Os próprios Centros de Acolhida Florescer estão situados dentro da modalidade CAE. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-3-de-1-de-setembro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-3-de-1-de-setembro-de-2018
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presença no atendimento técnico, nas atividades, e na atualização do Plano Individual de 

Atividades devem ser iguais ou superiores a 80%. Já o percentual de pessoas encaminhadas 

para outras políticas públicas e serviços socioassistenciais deve ser superior a 70%. Por fim, 

o percentual de pessoas desligadas por evasão, desistência, excesso de faltas ou 

descumprimento do regulamento interno deve ser inferior a 10%. 

Se considerado um atendimento individualizado e os diferentes perfis, esses percentuais 

podem não expressar as dinâmicas na acolhida. Por diversos motivos, desde uma resistência 

a um processo mais institucionalizado, até a jovens que conseguem emprego e não terão 

tempo para participar de atividades, ou mesmo os que não se identificam com as atividades 

ofertadas ou os que passam por processos mais profundos e precisam de atenção em saúde 

mental antes de levar a frente os planos de atividades. 

Outra referência importante é a Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais da Proteção 

Social Especial de 2012 (PMSP, 2012) que lista protocolos de atendimento, assim como 

proibições cuja ocorrência levam ao desligamento imediato do usuário: provocar brigas e 

cometer agressões seja verbal ou física consideradas fora de controle; desenvolver condutas 

que configurem crime; comercializar drogas lícitas e ilícitas; portar armas brancas e/ou de 

fogo; destruição do espaço físico e de bens materiais. 

O usuário será desligado imediatamente do serviço se provocar ou causar 
brigas que levem a agressões físicas. Se houver lesão corporal em qualquer 
uma das pessoas presentes no serviço (funcionários e ou usuários) ou se os 
conflitos que estiverem ocorrendo fugirem do controle e se configurarem em 
risco para as próprias pessoas envolvidas e as outras que estão no serviço, 
o que inclui funcionários e/ou outros usuários, a Policia Militar deverá ser 
acionada e deverá ser registrado boletim de ocorrência na delegacia mais 
próxima. (PMSP, 2012, p. 47) 

O trecho grifado é constantemente utilizado pelos organizadores da Casa 1 para explicar o 

porquê de não ingressarem em editais públicos: “Essas pessoas vêm de um contexto de 

fragilidade social que a polícia não pode resolver” (Iran Giusti apud RUFINO, 2018). Em 

diversas ocasiões, os gestores relatam que a alta demanda e a necessidade de estruturação 

das equipes e do próprio modelo de assistência social para as especificidades deste público 

tornam necessário um novo olhar para o tema. Ao esclarecer porque não tentaram obter 

algum financiamento público, relatam que isso impossibilitaria o tipo de trabalho experimental 

da Casa, visto que contêm diversas regras e burocracias.  

Analisou-se dois editais recentes. O edital de chamamento público nº 271/SMADS/2019 

(PMSP, 2019) originou o Centro de Acolhida Especial Florescer II, no Tucuruvi; o edital de 

chamamento público nº 157/SMADS/2020 (PMSP, 2020a) cria uma República para Jovens. 
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A análise presente no APÊNDICE C conclui que esses equipamentos possuem possibilidades 

de realizar as práticas promissoras apontadas pela literatura e exercidas pela Casa 1. 

O edital para o Centro de Acolhida Especial tem o maior potencial. O imóvel e custos com 

concessionárias ficaram a cargo da SMADS. Os repasses de verba seriam de R$67.743,78 

um valor abaixo, mas semelhante, ao arrecadado pelo crowdfunding da Casa 1. A presença 

em tempo integral em escala de 15 funcionários abre possibilidades. Os serviços exigidos no 

edital não diferem dos oferecidos pela Casa 1: acolhida e acompanhamento; encaminhamento 

a políticas, benefícios e serviços públicos; articulação para empregabilidade; desenvolvimento 

de atividades socioeducativas; apoio institucional como comprovante de residência. 

O edital prevê uma infraestrutura mínima, com diversos espaços como dormitórios e áreas 

comuns para atividades e sociabilidade. Exige ainda a acessibilidade em todos os ambientes, 

algo que os equipamentos da Casa 1 não possuem. 

Já a modalidade República de jovens tem alguns paralelos com o modelo de ação da Casa 

1: há uma “supervisão técnico-profissional para a gestão coletiva da moradia e apoio na 

construção de regras de convívio, definição da forma de participação nas atividades 

domésticas cotidianas e gerenciamento de despesas” (PMSP, 2018c). Uma diferença é que 

os jovens contribuem com as despesas dos equipamentos, ou seja, “devem ter 

prioritariamente autonomia financeira”. O edital analisado previu 24 vagas, das quais 12 

masculinas e 12 femininas distribuídas em quatro unidades. A divisão por “sexo” por si só já 

apresenta um empecilho ao público LGBTQ. Os imóveis e custos com concessionárias seriam 

de responsabilidade da OSC. O repasse de verba de até R$34.861,79, além de uma verba 

para alugueis e IPTU de R$28.000,00. O tempo de permanência no serviço acaba quando o 

jovem completa 21 anos, quando deve ser redirecionado a outro serviço se necessário. 

As provisões físicas e o trabalho social (a acolhida) solicitados são semelhantes aos 

estabelecidos para o CAE. No entanto, há um foco em convivência e construção de 

autonomia. O staff é composto por 24 funcionários para quatro casas, entre gerentes e 

técnicos (assistentes sociais e psicólogos).   

Observa-se que muitas das exigências dos editais já fazem parte da atuação da Casa 1. 

Apesar de algumas vezes tratarem dos números dos serviços, há uma busca por trabalho 

qualitativo. No entanto, tratam pouco da relação entre serviços e equipamentos, para além do 

simples “encaminhamento”. 

Falta também é uma articulação entre serviços de acolhida – um escalonamento em que o 

sujeito mudaria de modalidade conforme fosse avaliado seu percurso. Por exemplo, o LGBTQ 

mais vulnerável com baixa escolaridade poderia ir para um centro de acolhida especial para 

LGBTQs em processo de formação. Esse serviço teria ponte direta com iniciativas para 



Enviadescer  179 

acompanhamento e escolaridade, como por exemplo o Transcidadania. Já um LGBTQ 

desempregado poderia ir para um centro de acolhida especial para trabalhar saúde mental e 

empregabilidade. Após conseguir um emprego e certa autonomia, poderia ser realocado para 

uma república.  

 

1. CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL 

O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 271/SMADS/2019 visou a criação de um Centro 

de Acolhida Especial para Mulheres Transexuais com 30 vagas em imóvel próprio municipal 

disponibilizado pela SMADS. Os custos de água e luz também ficaram a cargo da Secretaria. 

Os repasses mensais de verbas seriam de R$67.743,78 (Para OSC sem isenção de cota 

patronal do INSS). Previu um staff de 15 funcionários e funcionamento 24h. Destaca-se aqui 

algumas diretrizes quanto à estrutura física e de serviços178. 

Relativo à estrutura179, o edital exige um padrão de serviço (o fornecimento de alimentação 

com padrões nutricionais, locais e suprimentos para banho e higiene pessoal, para lavagem 

e secagem de roupas, cozinha, despensa, refeitório e almoxarifado); de espaços para os 

acolhidos (além de alojamentos, salas de atividades coletivas e comunitárias, salas de 

atendimento individualizado, espaço para guarda de pertences e documentos, e espaços de 

estar e convívio); de conforto e acessibilidade (iluminação e ventilação adequadas, limpeza e 

conservação e acessibilidade em todos os ambientes). Exige ainda a alimentação diária de 

um banco de dados de pessoas adultas em situação de rua (Sisatendimento) e de um banco 

de dados de seus usuários e da rede de serviços do território. 

Quanto à acolhida180, o edital prevê ações de recepção e acompanhamento (escuta; estudo 

social; construção e acompanhamento Plano Individual de Atendimento; orientação 

individual/grupal sistemática; operacionalização de referência e contra-referência; 

acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados); de busca por contato 

com familiares e ou pessoas de referência; de acesso a políticas (identificação e 

encaminhamento de pessoas com perfil para inserção em Programas de Transferência de 

Renda ou Benefícios de Prestação Continuada; para acesso a documentação pessoal; para 

inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o mundo do trabalho; para 

rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas). Ainda, articulação e 

contatos com fontes de ofertas de trabalho e elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários. 

─────────────── 
178 Anexo VI – Caracterização do serviço. 
179 Item 10.1. Provisões Institucionais, físicas e materiais. 
180 Item 10.2. Trabalho Social 
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O edital prevê o trabalho socioeducativo181 (desenvolvimento de atividades socioeducativas, 

de atividades de convívio social) e atividades que estimulem o resgate dos vínculos familiares 

e intrafamiliares. Ademais, o incentivo ao desenvolvimento de auto-organização (à 

organização de seus pertences, hábitos de higiene, cuidados pessoais e outros 

aprendizados), de aptidões, capacidades e oportunidades para autonomia e à participação 

dos usuários nas ações do cotidiano no Centro de Acolhida e responsabilização pelo cuidado 

do espaço físico. 

Quanto aos usuários182 o edital prevê ações de acolhida (devem ser acolhidos em suas 

demandas, interesses, necessidades e possibilidades; ter acesso a ambiente acolhedor e 

espaços reservados a manutenção da privacidade do usuário e guarda de pertences 

pessoais); de preservação da identidade (ter sua identidade, integridade e história de vida 

preservadas); de acolhida psíquica e possibilidades de escolha (ter reparados ou minimizados 

os danos por vivência de violência e abusos; ter oportunidade de avaliar as atenções 

recebidas, expressar opiniões e reivindicações; ter ganhos em autonomia, protagonismo e 

condições de bem estar; receber atendimento profissional para poder construir projetos 

pessoais e sociais e desenvolver autoestima). Ademais, inserção em outros serviços e 

benefícios públicos (além de ter acesso a serviços e benefícios, conhecer seus direitos e como 

acessá-los) e apoio institucional (ter acesso a experiências para relacionar-se e conviver em 

grupo; ter endereço institucional como referência). 

 

2. REPÚBLICA 

As Repúblicas têm alguns paralelos com o modelo de ação da Casa 1: há uma “supervisão 

técnico-profissional para a gestão coletiva da moradia e apoio na construção de regras de 

convívio, definição da forma de participação nas atividades domésticas cotidianas e 

gerenciamento de despesas”. Prevê-se o encaminhamento dos usuários a outros serviços da 

rede socioassistencial e das demais políticas públicas. 

O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 157/SMADS/2020 teve o objetivo de abrir uma 

República na modalidade para jovens de 18 a 21 anos. Seriam 24 vagas – 12 femininas e 12 

masculinas - distribuídas em quatro unidades na Subprefeitura Itaquera. A locação de imóvel 

e custos com concessionárias seriam responsabilidade da OSC. O repasse de verbas 

mensais de serviços (para OSC sem isenção de cota patronal do INSS) seria de: R$22.038,23 

─────────────── 
181 Item 10.3. Trabalho socioeducativo 
182 Item 10.4. Aquisições dos usuários 
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para uma casa; R$26.312,75 para duas; R$30.587,27 para três e R$34.861,79 para quatro. 

Além desse, um repasse para aluguel e IPTU de R$28.000,00. 

A unidade com “característica residencial” e sistema de co-gestão é destinada a atender 

jovens do mesmo sexo. O tempo de permanência termina ao completar a idade limite (21 

anos). Na modalidade, os usuários “devem ter prioritariamente autonomia financeira para 

contribuir com as despesas da casa.” 

Já a OSC deve prover apoio institucional (assegurar endereço institucional para utilização 

como referência); estimular a convivência respeitosa e o desenvolvimento da autonomia 

(possibilitar vivências pautadas no respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania; estimular o desenvolvimento de ações que 

possibilitem a construção de um projeto de vida autônoma, de forma sustentável; garantir 

espaços que assegurem canais de participação, o respeito às opiniões e às decisões 

individual-coletivas; estimular a participação dos usuários na realização das tarefas da 

república); possibilitar o (re)estabelecimento de vínculos familiares; e estabelecer e formalizar 

regras de convivência que garantam os mesmos direitos e deveres. 

As provisões físicas e o trabalho social (a acolhida) solicitados são semelhantes aos 

estabelecidos para o CAE. O staff é composto por 24 funcionários para quatro casas, entre 

gerentes e técnicos (assistentes sociais e psicólogos).  
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