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Resumo 

 

FRANCISCO, A. C. Páginas coloridas: editoras independentes pela diversidade. 

2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Este trabalho investiga editoras independentes que publicam livros de temática 

LGBTQIAP+, sob o entendimento do profissional do livro como mediador do fenômeno 

comunicacional que, por meio da publicação literária, está inserido e insere leitores no 

debate pela diversidade sexual e de gênero. Com o objetivo de compreender como atuam 

esses empreendimentos e mediadores, buscamos o contexto que relaciona a história do 

movimento homossexual brasileiro e a mídia impressa, em especial a jornalística, cujos 

veículos alternativos pautaram as primeiras demandas pelo respeito aos corpos e desejos 

dissidentes. Dentro da “cultura gay” divulgada por esses veículos, direcionamos o foco 

ao livro impresso como mídia propagadora das realidades não normativas. A partir da 

reconstrução do cânone literário sobre histórias homoeróticas e/ou homoafetivas, 

debatemos a problematização do termo “literatura gay” e a possível evolução para uma 

escritura denominada queer. Ao entendermos a edição como o processo que dá 

materialidade ao texto, a partir de pesquisa documental e entrevistas, realizamos 

levantamento sobre as editoras nacionais de nicho e/ou independentes que se dedicam à 

construção de um catálogo contemporâneo com narrativas, vivências e estudos sobre o 

meio LGBTQIAP+. Dentro desse panorama, investigamos as casas publicadoras em 

atividade no estado de São Paulo e recorremos à articulação teórica, conceitual e 

metodológica para, a partir de entrevistas de compreensão, mostrar como as mulheres 

editoras atuam dentro das regras e tensões as quais submetem-se e/ou são submetidas no 

campo editorial, e se relacionam como agentes sociais que retraduzem forças externas, a 

partir do próprio raciocínio, no espaço de lutas simbólicas. 

 

Palavras-chave: Editoras independentes. Literatura LGBTQIAP+. Edição de livros. 

Mulheres editoras. Campo editorial. Diversidade sexual. 
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Abstract 

 

FRANCISCO, A. C. Color pages: independent publisher for diversity. 2021. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

This paper researches independent publishers who distribute LGBTQIAP+ themed 

books, under the understanding that the book professional is a mediator for the 

communicational phenomenon that, via literary publications, is inserted and inserts 

readers into the sexual and gender diversity debate. The goal is to comprehend how those 

enterprises and mediators work, we search for the context that relates the Brazilian 

homosexual movement's history and the printed media, especially journalistic, whose 

independent vehicles guided the first demands for respect by the dissident bodies and 

desires. Inside the "gay culture" spread by these vehicles, we narrow the focus to the 

printed book as propagating media of the non-normative realities. From reconstructing 

the literary canon about homoerotic and/or homoaffective stories, we debate "gay 

literature" as a problematic term and the possible evolution to a genre named queer 

instead. Understanding editing as the text's materializing process, from documental 

research and interviews, we gather data about niche and/or independent national 

publishers dedicated to build a contemporary catalog with narratives, experiences and 

studies on LGBTQIAP+ themes. In this outlook, we investigate active publishers in the 

state of São Paulo and rely on theoretical, conceptual and methodological argumentation 

to, from comprehensive interviews, understand how the publishing women work under 

rules and tensions they subjugate themselves and/or are subjugated on the publishing 

field, and if they relate themselves as social agents who translate external forces, from 

their rationality, inside symbolical struggles spaces. 

 

Keywords: Independent publishers. LGBTQIAP+ Literature. Book editing. Women 

editors. Editorial field. Sexual diversity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A ideia deste estudo surgiu após a leitura do dossiê “O movimento LGBT 

brasileiro: 40 anos de luta”, publicado pela revista Cult em junho de 2018. Os textos de 

abordagem histórica discorrem sobre a mudança de comportamento pela qual a sociedade 

brasileira passou no final dos anos 1970, no abrandamento do regime militar (1964-1985), 

e de como a comunidade gay se reorganizou em meio à repressão1. 

O dossiê da Cult nos levou ao livro Ditaduras e homossexualidades: repressão, 

resistência e busca pela verdade (Edufscar, 2014), organizado por James N. Green e 

Renan Quinalha. Um dos artigos da publicação aborda o grupo de artistas, jornalistas e 

intelectuais que, de 1978 a 1981, enfrentou o controle moral praticado pelo governo ao 

colocar nas bancas, no contexto da imprensa alternativa, o jornal Lampião da Esquina. 

Dedicado ao público gay e pioneiro ao se espalhar pelo país com a premissa de despertar 

a consciência e identidade homossexual, uma das particularidades do “nanico” era a 

sistemática indicação de livros com temas homossexuais, seja por meio de seções fixas, 

reportagens ou nas respostas às cartas dos leitores. Muitos dos títulos indicados pelo 

tabloide eram de autoria dos próprios colaboradores e editados pela mesma empresa, a 

Esquina – Editora de Livros, Jornais e Revistas Ltda., uma editora independente. A 

situação nos despertou interesse em compreender como o discurso literário foi utilizado 

de instrumento para o ativismo do movimento homossexual e a capacidade de a mídia 

impressa mostrar e incluir o leitor no conhecimento da própria realidade e a dos pares por 

meio da abordagem jornalística e da propagação de narrativas ficcionais. 

O livro é um instrumento de comunicação dotado de multiplicidade de papéis, 

sentidos e funções históricas, que estabelece uma relação de proximidade entre a 

sociedade e o progresso, que age como “fermento” ao fazer a experiência da leitura ir 

além do impresso para forjar uma mentalidade nova, ao mesmo tempo em que conserva 

“pensamentos antigos” e faz circular “pensamentos novos” (FEBVRE; MARTIN, 2017, 

p. 466), que sobrevive não só para permitir que se ultrapasse a barreira do tempo e se 

preserve informações e registros de modos de vida, como também serve de base para 

compreender a formação de determinada época e as implicações na vida contemporânea. 

                                                           
1 “...se as notícias acerca do ativismo de gays e lésbicas em outros países ecoaram no Brasil durante a década de 1970 

e influenciaram a formação de grupos na Argentina, México e Porto Rico, a repressão dos militares no Brasil se mostrou 

um grande entrave para a formação de um movimento gay e lésbico” (TRINDADE, 2018, p. 233). 
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Além de transmitir sentido, o livro também é mercadoria e, como tal, pensado dentro de 

um processo que o prepara para o comércio e o lucro (CHARTIER; ROCHE, 1995).   

Com as mudanças da produção editorial brasileira nos últimos anos e o surgimento 

de modalidades criativas para a produção e o consumo do livro, nosso objetivo é 

investigar editoras especializadas na publicação de livros com temática LGBTQIAP+, 

nicho que despontou no Brasil nos anos 1990-2000, a fim de apresentar um panorama do 

segmento e refletir sobre como, a partir de mídia impressa, as questões do movimento, 

em consonância com as contribuições dos grupos sócio-acêntricos2, têm construído 

debates pela diversidade sexual e de gênero e o desenvolvimento intercultural3. 

Durante pesquisa bibliográfica e documental constatamos que não existem 

estatísticas sobre o nicho LGBTQIAP+ no mercado editorial brasileiro, por parte de 

órgãos do setor, como Instituto Pró-Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros 

(Snel) e Câmara Brasileira do Livro (CBL), tampouco um levantamento organizado das 

editoras que atuam nesse ramo. Há apenas um estudo acadêmico realizado em 2013 com 

breve panorama de editoras desse nicho4, e que é feito pelo viés da Literatura e não da 

Comunicação, como propomos. Assim, a busca pela produção acadêmica sobre o assunto 

valeu-se da aplicação dos termos literatura gay, mercado editorial, homocultura, 

diversidade sexual, bibliodiversidade, homoerótico, homoafetiva e indústria do livro. 

O termo “literatura gay” e a origem do segmento no Brasil se divergem, sendo 

encontradas em artigos, visões e argumentos sob diversas óticas e cronologias. A própria 

sigla que abarca os integrantes da comunidade esbarra em problemáticas, o que pode ser 

entendido dentro das grandes transformações pelas quais ainda passam o movimento. 

Debruçados sobre o processo que antecede a existência do livro para o leitor, nos 

bastidores da organização de uma estrutura editorial e comunicacional para produzir, 

publicar, divulgar e distribuir obras, encontramos na figura do editor um mediador entre 

o autor e o público, e que, inserido no contexto da literatura de temática homossexual, 

                                                           
2 Ricardo Alexino Pereira, doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, usa o termo sócio-acêntrico para se 

referir aos segmentos étnico-sociais (afro-brasileiros, homossexuais, mulheres, idosos, entre outros) considerando que 

são grupos que podem ser melhor entendidos no contexto da neocidadania midiática e que trazem questões de 

comportamento e cidadania no contexto de protagonização. Disponível em < https://jornal.usp.br/artigos/o-desgaste-

de-termos-como-empoderamento-protagonismo/>. Acesso em: 30 de ago. 2021. 
3 “[...] a interculturalidade significa a relação entre pessoas de distintas culturas e, na verdade, ela se produz desde os 

inícios da humanidade, à medida que pessoas de culturas diferentes se relacionaram ao longo da história” (FERRARI, 

2015, p. 51). 
4 O estudo disponível é o Editoras LGBTTT brasileiras contemporâneas como registro de uma literatura homoafetiva, 

dissertação de mestrado de Roberto Muniz Dias para o Programa de Pós-graduação do Departamento de Teorias 

Literárias e Literatura da Universidade de Brasília (UnB), em 2013. Disponível em 

<https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14171/1/2013_RobertoMunizDias.pdf>. Acesso em: 30 de ago. 2021. 

 

https://jornal.usp.br/artigos/o-desgaste-de-termos-como-empoderamento-protagonismo/
https://jornal.usp.br/artigos/o-desgaste-de-termos-como-empoderamento-protagonismo/
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14171/1/2013_RobertoMunizDias.pdf
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bem como nas transações intrínsecas do mercado vigente, tem papel desempenhado em 

meio a relações e disposições ainda mais complexas. Por isso, também é nosso propósito 

identificar o perfil desses editores independentes para compreender o contexto em que 

estão inseridos, quais as reais motivações ao publicar literatura homoafetiva e/ou 

homoerótica, além de mapear as tensões as quais estão submetidos nas relações e lutas 

por poder e afirmação dentro dos campos editorial e literário. 

Nos estudos sobre o livro no Brasil, a produção editorial, do ponto de vista da 

Comunicação, parece uma das áreas menos estudadas da produção cultural 

industrializada (REIMÃO, 2018), e a edição independente é um campo de pesquisa em 

construção, uma vez que “a criação, a edição e a circulação da literatura brasileira dita 

“independente” passam por um momento de efervescência” (MAGALHÃES; 

MOREIRA, 2021, p. 3). Investigar o livro em relação com as demais mídias nos permite 

“entender melhor como a palavra impressa moldou as tentativas dos homens de 

compreender a condição humana” (DARNTON, 2010, p. 148). Por isso, pesquisamos o 

subcampo das editoras independentes, aquelas que não fazem parte de uma grande casa 

ou grupo editorial e que mantém total autonomia sobre a produção do próprio catálogo, 

privilegiando a qualidade ao lucro (MUNIZ JR., 2016). 

A produção de livros é uma atividade que também está envolvida com os diversos 

aspectos da vida nacional, como mostra Hallewell (2017), como a materialização da 

cultura e dos ideais, a utilização de tecnologias que aprimorem a prática editorial, a busca 

por matéria-prima dentro e fora do país, a venda pensada nos aspectos geográficos, 

econômicos, educacionais, sociais e políticos e o entendimento do quanto o país é 

independente ou não do ponto de vista espiritual e material. O autor chama a atenção para 

a amplitude da produção editorial no Brasil, ao afirmar que ela abarca daquele que produz, 

imprime e vende suas próprias obras até as grandes casas editoriais. 

Na materialidade dos textos, ou seja, na transposição do manuscrito (ou versão) 

do autor para a publicação impressa, o livro impõe um sentido ao texto que carrega. O 

discurso do autor só se torna realidade física quando inscrito nas páginas publicadas 

(CHARTIER, 1999). A modernização dos processos de edição e publicação permitiu 

democratizar a materialização do livro e aquecer o mercado livreiro, fazendo com que o 

entendimento da produção, da comunicação e da recepção do livro se tornassem fatores 

importantes na concorrência acirrada entre editores. Segundo Barbier (2018, p. 22), esse 

é um discurso que carrega certa utopia alimentada desde o final do século XVIII sobre o 

impresso levar a humanidade a uma “racionalidade triunfante”, à luz. Para o autor, os 
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teóricos das mídias fomentam esse fenômeno ao entender os progressos tecnológicos 

como saberes ampliados e partilhados universalmente, e que é “caracterizado pela 

instantaneidade da circulação e do tratamento da informação”. 

Na contemporaneidade não há como pensar o livro em um único modo de acesso, 

apresentação e circulação. Os livros digitais são uma realidade, o que nos fez acrescentar 

a esse estudo reflexões sobre as possibilidades dentro do campo da comunicação: 

Como se o surgimento de novas tecnologias de armazenamento, 

transmissão e suporte do impresso tivesse despertado a necessidade de 

um entendimento mais detalhado e amplo daquele objeto que foi durante, 

pelo menos, os últimos quinhentos anos o principal veículo difusor de 

ideias, informações, cultura e lazer da humanidade. Este incremento nos 

estudos sobre editoração é verificável mesmo em países com longa e 

sólida tradição no estudo das histórias dos livros – como França, 

Alemanha e Inglaterra. (REIMÃO, 2004, p. 85) 

  

As diversas possibilidades na materialização ou digitalização dos textos nos 

instigam a compreender as mudanças na produção editorial nos últimos tempos, que vão 

desde os contratos de exclusividade com megastores, passando pelo e-commerce, o livro 

digital e as mudanças no ofício de edição, até a crise das livrarias. Assistimos grandes 

casas publicadoras se apropriarem da maior parcela do mercado editorial enquanto, na 

contramão, pequenas editoras independentes apostaram na capacidade inventiva para 

ressignificar o negócio do livro. O termo “independente”, que é problematizado quando 

se questiona o quão independente a produção é de fato, uma vez que necessita de agentes 

terceirizados, como designer, capista, gráfica, revisor, social media etc., é, muitas vezes 

uma autodenominação dos publicadores que se opõem aos grandes grupos editoriais e 

buscam novas práticas de produzir e comercializar livros. Pelas redes sociais, no contato 

mais próximo com o público, por eventos intimistas e na parceria com pequenas livrarias, 

que viram oportunidades de crescimento com a crise das grandes redes5, esses pequenos 

empreendimentos e empreendedores têm atendido a nichos não explorados pelos grandes, 

e estabeleceram uma rede para a troca de experiências com outros produtores. 

Em 2014, 400 editores e editoras independentes de 45 países se juntaram à Aliança 

Internacional de Editores Independentes (AIEI) para produzir a Declaração internacional 

de editores e editoras independentes de 2014, para juntos mantermos viva e 

fortalecermos a bibliodiversidade. Pequenas editoras brasileiras foram signatárias da 

                                                           
5 Reportagem da Folha de S. Paulo fala da crise das grandes redes. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/01/crise-de-grandes-redes-abre-espaco-para-pequenas-livrarias.shtml>. 

Acesso em: 30 de ago. 2021. 
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declaração por meio da Liga Brasileira de Editoras (Libre), que reúne mais de 175 

associados6. Nela, definem: 

O editor independente concebe, assim, sua política editorial em total 

liberdade, de modo autônomo e soberano. Não é o órgão de expressão de 

um partido político, uma religião, uma instituição, uma comunicação de 

grupo ou uma empresa. A estrutura do capital do editor e a identidade dos 

seus acionistas demonstram também a sua independência: a aquisição de 

editoras por grandes empresas sem a menor conexão com o negócio de 

edição e o estabelecimento de uma política de alta rentabilidade 

geralmente envolvem perda de independência e mudanças na linha 

editorial. (AIEI, 2014, p. 4) 

 

O documento da AIEI reforça o caráter criativo do editor independente, seja pela 

inovação ou pelos riscos que assume nos quesitos editorial e financeiro, e reforça que tem 

o compromisso de participar “do debate de ideias, da emancipação e do desenvolvimento 

do pensamento crítico dos leitores” (AIEI, 2014, p. 4), sendo figura importante da prática 

da bibliodiversidade, termo cunhado por publicadores chilenos nos anos 1990, que 

preocupa-se em publicar diversidade cultural, pluralidade e disseminação de ideias por 

meio dos livros. Esses independentes afirmaram que tal abordagem não é garantida 

quando os grandes grupos editoriais atuam com a lógica quantitativa de produção.  

Destacamos a pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, que completa 20 anos em 

2021, e realiza levantamento único e de referência na produção e consumo de livros no 

país. Liderado pelo Instituto Pró-livro, desde 2011, a pesquisa tem gerado entre outros 

aspectos da produção editorial, relatórios com a média de leitura. O brasileiro leu em 

média 2,1 livros inteiros, em 2011; 2,14 livros, em 2015; e 2,5 livros, em 2019. 

Vale acrescentar que, na pesquisa de 2019, tema/assunto foi o principal fator que 

influenciou a escolha de um livro para compra. Títulos de gêneros religiosos (Bíblia e 

temas religiosos), contos, romances e didáticos estão entre os que o público mais costuma 

ler7. Escopo deste trabalho, a literatura de temática LGBTQIAP+ não aparece listada nos 

temas/assuntos dos livros apresentados pelo levantamento. Também não há registro de 

pesquisa quantitativa sobre o volume de produção desse tipo de livro/literatura no país. 

Assim, entendemos que esta pesquisa pode contribuir para a história social e 

cultural da comunicação impressa ao buscar a compreensão do livro, objeto 

multifacetado, como um dos instrumentos utilizados pelos agentes da comunidade 

                                                           
6 Relação das editoras associados disponível em: <http://libre.org.br/editoras/>. Acesso em: 30 out. 2021. As editoras 

Metanoia e Nua, estudadas nessa dissertação, estão na lista da Libre. 
7 A 5ª edição do “Retratos da leitura no Brasil” está disponível em: <https://www.prolivro.org.br/wp-

content/uploads/2020/12/5a_edicao_Retratos_da_Leitura-_IPL_dez2020-compactado.pdf>. Acesso em: 3 de abr. 

2021. 

http://libre.org.br/editoras/


24 
 

 

 

LGBTQIAP+ em defesa da própria legitimidade, e para o fortalecimento dos estudos 

científicos que estabelecem conexões entre comunicação e diversidade sexual. É histórico 

o fato de que os livros escrevem e fixam o que a sociedade lê, abomina, reconhece, rejeita, 

aponta ou se identifica. O que nos faz refletir sobre a literatura com narrativas bissexuais, 

lésbicas, gays e transgêneras também como um ato político e, para tanto, organizado em 

uma estrutura que permite dar voz e vez aos próprios agentes. 

Embora não haja unanimidade na aceitação do uso do termo “literatura gay”8, 

identificamos que é exigida dessa escrita que aborda histórias, registros e reflexões sobre 

a vida homossexual, seguir as regras da indústria e do cânone literário, entre elas a ação 

do editor. O conceito de editor tal como conhecemos hoje fixou-se em 1830: 

Trata-se de um profissional de natureza intelectual e comercial que visa 

buscar textos, encontrar autores, ligá-los ao editor, controlar o processo 

que vai da impressão da obra até sua distribuição. O editor pode possuir 

uma gráfica [...]; ele pode também possuir uma livraria, mas tão pouco é 

isso que o define em primeiro lugar. (CHARTIER, 1999, p. 50) 

 

  Neste estudo, que lança um olhar para o editor independente, propomos refletir 

as nuances do poder que esse profissional exerce, ao assegurar que um texto seja 

publicado, que um autor se torne público e que atue no equilíbrio dos fatores econômicos 

e simbólicos que as estratégias editoriais do campo em que está inserido lhe exigem, para 

manter a casa publicadora em atividade financeira e intelectual. 

Por tudo o que aqui apresentamos, entendemos que está no desempenho do ofício 

da edição o compromisso de responder pela formação de um catálogo que fixa e legitima 

narrativas e estudos sobre a comunidade LGBTQIAP+, fomenta as discussões sobre a 

diversidade sexual, divulga o conhecimento sobre o cotidiano na qual também está 

inserido9 e contribui para o fim da homo-lesbo-transfobia. Então, quem é esse editor, sua 

história, formação, relação com o movimento homossexual e pela diversidade sexual e 

como atua em um segmento que está na intersecção entre o ativismo e o mundo dos 

negócios? Por que, num país com baixos índices de leitura, esse profissional assume a 

tarefa de ir contra um sistema econômico, que muitas vezes o ignora, para fazer circular 

livros? Quais são as relações e disposições que contribuem para a decisão de como e o 

quê publicar? Quais estratégias utiliza para desempenhar o papel de mediador nesse ato 

                                                           
8 Usa-se para abarcar a produção poética ou narrativa de temas LGBTQIAP+. 
9 Tomamos como referência o fato dos editores desse nicho, em maioria, também se declararem abertamente 

homossexuais.  
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comunicacional de materializar o texto de um autor e conectá-lo ao público leitor? Para 

responder às questões acerca do movimento feito por editoras independentes na 

publicação de livros de temática homossexual, partimos das hipóteses: 

a) inserido no contexto da produção independente como figura central no processo 

de materialização do livro, este editor de temas LGBTQIAP+ baseia-se na decisão de 

montar a editora e dos títulos que vai publicar, alimentado em primeira instância, pelo 

ativismo oriundo do histórico de vida e das experiências ligadas a própria aceitação e 

vivência homossexual. Uma vez que decide pela publicação, o editor cerca-se de outros 

agentes da comunidade ou simpatizantes que lhe darão suporte para tal empreitada, 

criando assim uma rede de produtores pela diversidade sexual; 

b) a escolha do que é publicado pela editora independente afeta diretamente os 

capitais simbólico e financeiro que dispõem, uma vez que a formação e a experiência dos 

editores deste nicho estão mais propensas às questões da materialidade do livro e 

administração do negócio do que o entendimento ou aceitação do discurso e das regras 

do cânone literário, embora haja esforço na construção de um catálogo de relevância; 

c) como mediador, o editor independente está muito mais exposto ao público, uma 

vez que tem a imagem diretamente associada à editora, muitas vezes sobrepondo-a e/ou 

também sobrepondo-se a dos próprios autores. Por sua constante presença em todas as 

etapas do processo, inclusive na divulgação, a proximidade com o público cria relações 

que podem interferir de maneira relativa no andamento dos projetos. 

Além do levantamento bibliográfico e documental, para esta pesquisa, optamos 

pelo estudo de casos múltiplos, uma vez que buscamos investigar editoras independentes 

que publicam livros de temática LGBTQIAP+ no estado de São Paulo. Segundo Yin 

(2010), o estudo de caso possibilita a análise de um fenômeno contemporâneo, inserido 

em um contexto da vida real, e em que o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos. Assim, lidamos com uma ampla variedade de evidências e vivências 

oriundas dessas casas publicadoras. Este trabalho é desenvolvido com base na pesquisa 

qualitativa proposta pelas Ciências Sociais, que trabalha com significados e motivações 

que não são reduzidos em termos quantitativos, e cuja coleta de dados requer pesquisa 

bibliográfica, observação e entrevistas (BONI; QUARESMA, 2005). 

O resultado da pesquisa bibliográfica é apresentado no capítulo 2 desta 

dissertação, que aproxima em linha cronológica os eventos da formação e afirmação do 

Movimento Homossexual Brasileiro (MHB) e a criação e manutenção de publicações 

impressas produzidas por e para homossexuais nos últimos 40 anos. A abordagem inicial 
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abre à compreensão da mídia impressa como divulgadora da “cultura gay” nacional, com 

destaque para a crescente produção de livros para o nicho. 

A escrita homoerótica e/ou homoafetiva é tema do capítulo 3, que apresenta a 

origem do primeiro cânone imaginado para a “literatura gay” na academia inglesa e o 

nicho como um ato político-literário. Apresenta estudos sobre os primeiros textos com 

corpos e desejos dissidentes no Brasil, além das produções que contestaram a lógica 

hegemônica dentro da história e literatura nacionais. Nesta etapa, refletimos sobre a 

problemática do segmento sob o viés da academia, que busca elementos pilares para a 

(re)construção do cânone literário, enquanto as tendências do mercado livreiro e a 

expectativa do público, por vezes, vão na contramão da crítica especializada. 

Com entrevistas aliadas à base bibliográfica e documental, apresentamos no 

capítulo 4 um panorama das editoras independentes que publicam livros com temática 

LGBTQIAP+. No levantamento, 18 publicadoras espalhadas pelo Brasil, entre ativas e 

inativas, dão a dimensão da quantidade de iniciativas e agentes dedicados a fazer circular 

livros com conteúdo não normativo, e apresentam como estão organizadas as estruturas 

dos empreendimentos independentes, as linhas editoriais adotadas, os principais títulos e 

autores publicados, os sistemas de produção e manutenção financeira, entre outros. 

Dentro do panorama proposto, aplicamos recortes para chegar apenas a editoras 

independentes em atividade, com sede no estado São Paulo, e que publicassem com 

exclusividade livros feitos por e/ou para pessoas LGBTQIAP+. Nossa pesquisa 

identificou que as três publicadoras da delimitação foram fundadas e são lideradas por 

mulheres. O quinto capítulo aborda, então, as entrevistas em profundidade realizadas com 

essas editoras, e traz à tona relatos das experiências de vida e pessoais e dos valores e da 

cultura da qual fazem parte e são agentes, onde é possível identificar e compreender como 

é composto o habitus dessas profissionais. 

Entendemos que esta busca junto às mulheres editoras não nos trará um 

determinante, uma vez que o habitus não é um único mecanismo da ação do agente. 

Assim, no capítulo 5 também é possível identificar o espaço social, como é composto o 

campo na qual estão inseridas, as regras que estão no jogo dessas relações, as estratégias 

de comunicação, como as forças internas são interpretadas a partir da lógica das agentes 

e mapear possíveis tensões deste subcampo dentro do campo editorial. 
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2. MOVIMENTO LGBT BRASILEIRO E A MÍDIA IMPRESSA COM 

TEMÁTICA HOMOSSEXUAL 

 

Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher 

Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré 

Sou o seu amor profundo 

Sou o seu lugar no mundo 

 

Sou a febre que lhe queima mas você não deixa 

Sou a sua voz que grita mas você não aceita 

O ouvido que lhe escuta 

Quando as vozes se ocultam 

Nos bares, nas camas, nos lares, na lama 

 

Trecho de “Mal necessário” (1978), de Mauro Kwitko 

 

2.1. Ditadura e repressão nos corpos e no desejo 

 

O Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), que nasceu entre 1970 e 1980, 

destacou-se pelo firme posicionamento político que promoveu importantes mudanças na 

sociedade contemporânea. A primeira militância organizada de gays, lésbicas e travestis 

viveu sob o espectro da Ditadura Civil-Militar (1964-1985) e precisou adotar estratégias 

de resistência contra o aparelho institucionalizado para invisibilizar pessoas de 

comportamento sexual não heteronormativo10. Desse modo, as tensões entre as 

homossexualidades11 e o sistema autoritário formam uma textura que nos permite refletir 

sobre o passado recente e os impactos causados no presente. 

Nesse contexto, nota-se que o temor sempre precedeu a repressão. É que além de 

perseguir políticos de ideologia contrária ao regime, um dos receios do equipamento 

ditatorial eram os efeitos da revolução dos costumes na vida doméstica dos brasileiros. 

Pautas influentes mundo afora nos anos 1960, como movimento hippie, contracultura, 

revoltas estudantis, uso de drogas, afirmação da mulher nos espaços públicos, divórcio, 

aborto, uso da pílula do dia seguinte e a liberação sexual, em que mulheres e homens 

passaram a assumir em público suas identidades sexuais e de gênero, foram 

                                                           
10 O termo deriva de heteronormatividade, definido por Darc (2019, p. 124) como um “conjunto de prescrições que 

fundamenta processos sociais de regulação e controle nos quais as orientações sexuais diferentes da heterossexual são 

marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais e crenças religiosas ou políticas”. Ainda na definição da 

autora, a heteronormatividade pressupõe a heterossexualidade como fundamento natural da sociedade e única 

orientação sexual considerada “normal”.  
11 Até o início dos anos 1990, o termo homossexualidades era utilizado para fazer referência ao conjunto de orientações 

sexuais e identidades de gênero, que também compreendia as travestilidades e transgeneridades, consideradas não 

normativas ou dissidentes. O uso no plural sinaliza tal abrangência. (QUINALHA, 2018) 
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comportamentos difundidos pelos conservadores como anormais e pervertidos. O temido 

uso das liberdades individuais transformou a esfera íntima em objeto de ordem moral, 

maneira de subversão e suposta ameaça social intolerável, passiva, para a ditadura, de 

perseguição, repressão e controle. Nesse escopo, inclui-se o afeto entre mulheres, entre 

homens, e o desejo erótico pelo corpo do mesmo sexo. 

Ao logo da história da humanidade, registros mostram que as relações sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo biológico eram condenadas ou habituais de acordo com a 

política sexual e a cultura de diferentes sociedades e épocas. Na Grécia Antiga (XII a IX 

a.C.), a prática homossexual era entendida e reconhecida como uma maneira de melhorar 

o indivíduo e, por consequência, a sociedade da qual fazia parte. Era instrumento de 

educação sexual, onde homens mais velhos iniciavam jovens na descoberta dos prazeres 

do corpo, e esperava-se que o laço estabelecido permitisse ao novato absorver virtudes e 

conhecimento12. Com o surgimento do cristianismo e da Igreja Católica Apostólica 

Romana, o ato sexual entre homem e mulher passou a ser cultuado com o objetivo único 

de reprodução da espécie humana, o dom da vida. O dogma tornou pecado qualquer outro 

tipo de relação não heterossexual ou para o livre exercício da sexualidade, aquele que 

satisfaz apenas a necessidade ou o prazer do indivíduo (FERREIRA; AGUINSKY, 2013). 

No século XIX, afeto e prazer homoerótico, já considerados pecados pela religião, 

passaram a ser vistos também como anormalidade e doença quando a medicina e a 

psiquiatria alemãs cunharam os termos homossexual e homossexualismo para designar 

relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Assim, o homossexual passou 

a ter a conduta medida de acordo com o comportamento que manifesta a própria 

necessidade e desejo sexual e, segundo Soares (2007), isso seria uma construção social 

imposta pelo discurso da sexualidade. O autor se baseia no pensamento de Foucault 

(1988) sobre a sexualidade como um conjunto de preceitos discursivos para capturar e 

vigiar o sexo e o corpo dos indivíduos, e cujo controle depende da época e do ideal de 

poder da classe dominante. 

“A sexualidade, no século XIX, tinha como objetivo afastar da realidade as 

formas insubmissas à economia estrita da reprodução com que os homens se 

relacionavam com o sexo. E para isso criou um conjunto de categorias, apoiada 

                                                           
12 No livro “O Banquete” (Editora 34, 2016), do filósofo Platão (427-347 a.C.), diálogos acerca da natureza 

multifacetada do amor são apresentados durante um jantar. A exposição de cada convidado, entre eles Sócrates (469-

399 a.C.), traz teorias e pensamentos sobre a aceitação das relações sexuais entre homens. Entre elas, a prática da 

pederastia, socialmente reconhecida à época e que consistia no envolvimento entre o erastes, um homem por volta de 

25 anos, e o eromenos, um adolescente. Sob aprovação dos pais, o mais velho servia de amigo e educador até os 18 

anos do jovem, numa espécie de rito de iniciação. A relação homoerótica era, portanto, considerada pela sociedade 

helênica, uma prática pedagógica, um ritual que permitia transferir conhecimentos filosóficos, políticos, militares e 

sexuais, levando o jovem grego à vida adulta. (ANDRADE, 2018). 
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na medicina e na psiquiatria – anexando a irregularidade sexual, uma categoria 

judiciária, a doença física ou mental –, definindo uma norma de desenvolvimento 

sexual e nela vários desvios possíveis. A partir de então toda energia se 

concentrará na ‘monogamia heterossexual’[...] ” (SOARES, 2007, p. 8) 

 

Nesse sentido, o ideal cristão, que determina a eliminação do comportamento 

sexual “desviante”, encontrou na mentalidade orientada para o capital o amparo para 

pregar que, além de não contribuir para a reprodução da espécie, “a prática homossexual 

solaparia a família (em cujo seio geram os novos consumidores) e seus padrões 

ideológicos (cuja ordem é consumir)” (TREVISAN, 2018, p. 17). A moral cristã vai ao 

encontro da ideologia da família burguesa do século XIX, “na qual o burguês é 

reconhecido como o bom cristão por ser monogâmico, se reproduzir e acumular o capital 

por meio do matrimônio, legitimando as posses materiais hereditárias através da 

propriedade privada” (FERREIRA; AGUINSKY, 2013, p. 224). Assim, comportamentos 

sexuais e de gênero dissidentes configuram uma ameaça à norma heterocêntrica13, ou seja, 

ao padrão imposto pelo sujeito pretensamente universal: homem, branco, europeu, 

heterossexual, cisgênero, católico e proprietário (QUINALHA, 2018). 

Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao 

homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa a ser 

a referência que não precisa ser nomeada. Serão os “outros” sujeitos sociais que 

tornarão “marcados”, que se definirão e serão denominados a partir dessa 

referência. [...] a mulher é representada como “o segundo sexo” e gays e lésbicas 

são descritos como desviantes da norma heterossexual (LOURO, 2000, p. 9) 

 

Esse perfil ideológico nos ajuda a compreender a bandeira defendida por 

organizações civis brasileiras que eram favoráveis ao golpe militar de 1964. Entre elas, a 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, formada pela igreja e por mulheres de 

classe média, e a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade 

(TFP), composta apenas por homens. Segundo Kornis e Heyes (2001), esses movimentos 

fizeram campanhas em defesa da família brasileira monogâmica e indissolúvel, da 

propriedade privada e da religião – o pensamento burguês do século XIX –, e atacaram 

comunistas e socialistas. Também defenderam a “moral e os bons costumes” contra os 

desvios comportamentais, como a satisfação da necessidade do desejo sexual – a moral 

cristã. Instalada a ditadura, a ânsia conservadora desses grupos foi legitimada com uma 

política hegemônica, que impôs uma ordem oficial e sexual específica à sociedade. 

                                                           
13 O termo deriva de heterocentrismo, definido por Jesus (2013, p. 366) como toda a maneira de perceber e categorizar 

“o universo das orientações sexuais a partir de uma ótica centrada em uma heterossexualidade estereotipada considerada 

dominante e normal não apenas como estatística, mas principalmente no sentido moralizante do termo”. 
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Com ideologia e aparato repressivo institucionalizados, a ditatura brasileira 

classificou as homossexualidades como práticas de ameaça à estabilidade política do país, 

a segurança nacional, “a ordem sexual, a família tradicional e os valores éticos que, 

supostamente, integravam a sociedade brasileira” (QUINALHA, 2018, p. 29). Para o 

regime e seus apoiadores, o país devia ser saneado moralmente contra a pornografia, o 

erotismo e os afetos e desejos de pessoas do mesmo sexo. Esse foi um dos argumentos 

para justificar a série de políticas e atos de repressão e vigilância moral contra prostitutas 

e michês, travestis, lésbicas e gays, que sofreram todo o tipo de humilhação, perseguição, 

violência, detenções arbitrárias, restrição de direitos civis e mortes. 

Pareceres médicos, criminológicos e legais, discriminação sob o ponto de vista da 

religião e a difusão negativa da imagem dos homossexuais por meio da imprensa fizeram 

parte do esquema orquestrado para legitimar a política sexual do regime e enquadrar e 

normalizar os corpos “desviantes”. Além disso, a patrulha moral no campo da produção 

cultural e intelectual censurou jornais, revistas, peças de teatro, novelas, filmes, músicas 

e livros que abordassem narrativas de mulheres que desfrutavam relacionamentos eróticos 

com outras mulheres, o desejo de homens que buscavam sexo com outros homens, e 

qualquer outra experiência não normativa. Para os ditadores, essas condutas sexuais eram 

“anormais” e faziam parte da articulação comunista internacional para dominar o país. 

O regime acreditava que toda a população era suspeita de atos subversivos, temia 

a articulação de inimigos internos potenciais e estava convencido da eclosão de uma 

revolta apoiada pelo Movimento Comunista Internacional. A Doutrina de Segurança 

Nacional e Desenvolvimento, documento que serviu de fundamentação teórica para os 

militares após o golpe, afirmava que os comunistas tinham como prática recrutar nativos 

dos países-alvo por meio de estratégias de ação indireta e psicológica. Um desses 

instrumentos era utilizar os meios de comunicação de massa para “desencadear o processo 

subversivo pelo afrontamento de valores morais, aos fundamentos da família e pela 

disseminação de maus hábitos, especialmente entre os jovens” (SETEMY, 2018, p. 179). 

Difundida a ideia do golpe de 1964 como uma maneira de barrar a corrente 

comunista no Brasil, e espalhado o medo de uma suposta infiltração política e ideológica, 

militares e setores da sociedade civil encontraram na tradição de censura já existente no 

país meios para executar a vigilância moral e coercitiva. 

A censura oficial e de cunho moralista existia desde a Constituição de 1946, 

exercida pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP). Ao seu lado, 

os militares instalaram uma espécie de braço articulado da máquina de repressão, 
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orientado para suprimir qualquer tipo de contestação produzida no campo da 

cultura, do pensamento e das ideias. (SCHWARCZ; STARLIN, 2015, p. 464). 

 

A censura às mídias da época queria o “controle do fluxo público de informação, 

da comunicação e da produção de opinião, reprimir o conteúdo simbólico presente na 

produção cultural e manipular os mecanismos de memória e interpretação da realidade 

nacional” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 464).  

Todo esse cenário obscureceu o país e impôs regras ainda mais restritivas aos 

homossexuais. Além do estigma do pecado e da doença, a onda de pânico causada pela 

política moral atingiu a sexualidade de homens e mulheres fora dos padrões 

heteronormativos. A performatividade e a manifestação do desejo passaram a ser 

exercidos com cuidado e discrição, às escondidas e nos guetos14, espaços de socialização 

para homossexuais, como clubes, bares, boates, discotecas e saunas. Nesses redutos, gays, 

lésbicas e travestis puderam se reunir em grupos e, aos poucos, criar formas de 

compartilhar experiências, relatos da vida e dicas para encontros sexuais. Também 

encontraram modos de burlar a vigilância, pois esses locais passaram a coexistir com a 

ditatura, que manteve o sistema articulado para a repressão. 

 

2.2. Os primeiros movimentos da militância invisibilizada 

 

Antes de serem forçados a viverem nos guetos, alguns homossexuais haviam 

encontrado na comunicação impressa maneiras de se informar sobre a própria realidade 

e tentar reconhecer identidades, mesmo que fragmentadas e invisibilizadas.  

Em julho de 1963, antes do golpe civil-militar, um jornal mimeografado circulou 

pelas ruas do Rio de Janeiro com fofocas, brincadeiras sobre o círculo social dos 

homossexuais e dicas de festas íntimas. Nessas páginas artesanais havia um leve tom 

politizado em protesto contra abusos de policiais, que reprimiam gays no centro da cidade. 

Era O Snob, primeiro jornal brasileiro de temática homossexual declarada, editado por 

Gilka Dantas, pseudônimo adotado por Agildo Guimarães. Aliás, todos os colaboradores 

de O Snob “usavam pseudônimos femininos para proteger seu anonimato e para brincar 

com seu nome de guerra como bonecas [...]” (GREEN, 2019, p. 432). 

                                                           
14 MacRae (2018) explica que os sentimentos de culpa e pecado oprimiam os homossexuais e os levaram a se ocultar 

por medo do ridículo, da prisão, do desemprego e do julgamento público. O gueto tornou-se um local onde essas 

pressões eram momentaneamente afastadas e onde havia mais condições de eles se assumirem e testarem uma nova 

identidade social. Construída essa nova identidade, o gay ou a lésbica adquiria coragem para assumi-la fora do gueto. 
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O jornal foi uma das primeiras publicações do segmento na tentativa de organizar 

a militância gay e criar “alternativas nas redes de sociabilidade homossexual em um 

momento em que as pessoas escondiam a vida pessoal dos parentes e fugiam para outras 

cidades afim de escapar do controle familiar” (GREEN; QUINALHA, 2015, p. 21). 

Segundo Péret (2011), O Snob manteve contato com grupos gays em diversas cidades 

brasileiras e se firmou como meio de expressão da homossexualidade no país na época. 

Uma vez que o periódico era direcionado para o público gay, foi considerado por 

muitos como “impróprio” e voltado para pessoas “pervertidas”. A sociedade do 

período, em sua maioria, não aceitava a questão da homossexualidade e um jornal 

direcionado para esse público era visto com maus olhos. Isso se devia também 

pelo fato de O Snob possuir uma linguagem própria, com ironia, palavras ou 

expressões com duplo sentido, um modo particular na utilização dos termos, 

usado principalmente pelo público ao qual era direcionado. (CARVALHO, 2019, 

p. 3) 

 

Ao longo de 100 edições, O Snob tentou alinhar o pensamento da crescente cultura 

gay no Brasil com as ideias que circulavam no movimento homossexual internacional. 

Fez isso de maneira seletiva, uma vez que o periódico tinha pequena tiragem, precária 

circulação, público-alvo específico, que não desejava ser reconhecido, e circulava na 

contravenção. “Com o tempo, o jornal tornou-se conhecido dentro da comunidade gay 

carioca. Transformou-se numa minirrevista, com capa, ilustrações coloridas, pequenos 

anúncios e mais de trinta páginas” (PÉRET, 2011, p.19). 

Consumido em bares e cafés na noite carioca, O Snob inspirou outras publicações 

a agirem nas brechas da vigilância moral para circular os acontecimentos da vida gay. 

A década de 1960 produziu diversos outros jornais homossexuais que não 

chegaram a suas materialidades no presente, mas que podemos saber da sua 

existência pelas referências existentes nos jornais encontrados. São eles: Zona 

Norte (também chamado de Vagalume), La Vedetta, O Cacho, Queridinho, Fotos 

e Fofocas, O Estábulo, O Mito, Subúrbio da Noite, Newsbook (antigo Terceira 

Força), La Saison, Cinelândia à Noite, O Bem, O Star, O Centro, O Show, Mais, 

O Pelicano, O Grupo, O Núcleo, Le Carrilon, Chic, Zéfiro, O Centauro, Vinte de 

Abril, O Vic e O Babado. Os jornais O Snob, Le Sophistique, Felinos, Gay 

Society, Le Femme, O Tiraninho e Baby são, por vez, as ruínas da primeira década 

da imprensa homossexual [...]. (CORDÃO, 2017, p. 59) 
 

Os editores de alguns desses jornais criaram a Associação Brasileira de Imprensa 

Gay (Abig). O surgimento da instituição demonstrou como na época o movimento 

encontrou força na mídia impressa para fazer necessário o debate sobre a afirmação do 

homossexual na sociedade (RODRIGUES, 2018). Dirigida por Agildo Guimarães e 

Anuar Farah, a entidade foi fechada pelo regime militar. O Snob deixou de circular em 

julho de 1969, e despediu-se do leitor com a polêmica capa de dois homens fazendo sexo. 
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Segundo Green (2019, p. 263), o jornal iniciou uma rede social e “alguns até mesmo 

sonharam com uma ‘comunidade imaginária’ de homossexuais que se uniriam num 

esforço de transformar a hostilidade social que havia em relação a eles”. Essas interações 

foram fundamentais na formação de subculturas gays no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. 

 

Figura 1 – Capa dos jornais O Snob, Gay Society e Le Sophitiqué 

Fontes: Associação Cultural Videobrasil e Cordão (2017, p. 60 e 63) 

 

Além da censura e do preconceito, a iniciativa dos primeiros jornais para o público 

homossexual sofreu pela falta de perspectiva financeira e pelo medo de, ao fazer circular 

os periódicos, ser confundido com as organizações revolucionárias clandestinas 

pertencentes à luta armada, que resistia à ditatura, e, com isso, sofrer represálias (GREEN; 

QUINALHA, 2015). O contexto podia não ser favorável. A autoridade exercida sob a 

base moral e política no Brasil havia se materializado como instrumento legal por meio 

dos Atos Institucionais. Desde 13 de dezembro de 1968, o mais duro dos atos, o AI-5, 

havia se tornado a representação máxima dos ideais superiores do regime. 

O Ato Institucional nº 5 impôs ordem absoluta e controle sobre todos os setores 

da sociedade, além de dar poderes para repelir toda e qualquer manifestação contrária ao 

regime, seja no campo político ou dos costumes15. A ação dos agentes públicos aumentou 

com a arbitrariedade oficializada, e políticas civis foram instituídas para combater 

manifestação, organização e presença de homossexuais, travestis e prostitutas em espaços 

de sociabilidade (QUINALHA, 2018). Graves violações dos Direitos Humanos foram 

                                                           
15 De acordo com o jornalista e escritor Zuenir Ventura, no livro “1968: o ano que não terminou” (Editora Nova 

Fronteira, 1988, p. 285), nos dez anos de vigência do Ato Institucional n° 5 (AI-5), o maior símbolo da repressão 

durante o regime militar, a produção cultural e artística teve proibidos “cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 

livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 500 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses 

de telenovelas”.  
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cometidas sob a forma de uma política pública legalizada. Os órgãos de segurança se 

posicionaram de maneira endurecida, e a espionagem passou a “atuar a serviço dos setores 

mais radicais, divulgando avaliações que justificavam a escalada e a manutenção da 

repressão” (FICO, 2004, p. 81). A ditadura cimentou, assim, a nascente comunidade gay. 

 “Pederasta” e “elemento homossexual passivo” eram alguns dos termos inscritos 

nos documentos de ações do Serviço Nacional de Informações (SNI) e do Departamento 

de Polícia Federal (DPF) para indicar subversão e desonrar a imagem de homens que se 

relacionavam com outros homens. Eles também tinham o comportamento desviante 

associado à embriaguez, insanidade ou compulsão sexual. Era exigido que qualquer 

suspeito de prática sexual com pessoa do mesmo sexo fosse submetido a cuidadoso exame 

médico e psiquiátrico (COWAN, 2015). Os registros são da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV, 2011-2014), instituída para apurar os crimes da ditadura brasileira. 

Também com base nos registros da CNV, Quinalha (2018) destaca as violências 

cometidas contra a comunidade homossexual quando do endurecimento do regime: 

[...] perseguição a travestis expostas ao olhar vigilante da repressão, sobretudo 

nos pontos de prostituição, onde eram enquadradas nos crimes de vadiagem (por 

não terem empregos com registro) ou perturbação da ordem pública; censura à 

imprensa, ao teatro, às artes e outras formas de expressão que simbolizam de 

forma aberta as sexualidade dissidentes, muitas vezes com o respaldo da justiça; 

homofobia e lesbofobia nos órgãos de repressão [...]; expurgos de cargos públicos 

[...]; difusão, pela imprensa, do preconceito contra os “desvios”, para reforçar a 

ideia de degeneração dos valores morais e estereótipos do “inimigo interno” que 

justificava a repressão e agravava os preconceitos; desarticulação do então 

nascente movimento LGBT16 e dos seus meios de comunicação [...], além da 

ausência de políticas de saúde pública adequadas para tratar das especificidades 

desses grupos (como cirurgias de transgenitalização etc.). (QUINALHA, 2018, 

p. 248-249). 

 

No debate contemporâneo sobre as tensões entre homossexualidades e ditadura, 

Quinalha (2018) sugere o uso do termo ditadura hétero-militar, com base na maneira 

como o regime produziu dispositivos de repressão ao corpo e à conduta do homossexual 

de modo geral. Já Afonso-Rocha (2018) nota que, na época, também houve perseguição 

a transexuais, travestis e transgêneros na dimensão da cisnormatividade17, ou seja, com a 

imposição de uma identidade de gênero que correspondesse ao que fora atribuído no 

                                                           
16 O autor usa LGBT, pois a pesquisa e escrita dele datam de 2018, ano em que a sigla se apresenta e é reconhecida 

nessa estrutura. Optamos, neste capítulo, usar as siglas de acordo com a evolução cronológica do contexto histórico. 
17 Segundo Darc (2019, p. 123), “a cisnormatividade considera o gênero cis como sendo o único normal e natural, 

portanto, superior, e com isso tende a institucionalizar a inferiorização das pessoas trans”. A autora afirma que a 

cisnormatividade seria a base conceitual de fomento à transfobia. 
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nascimento do indivíduo. O autor cita uma política oficial e intensificada de cis-

heterossexualidade, e propõe a reflexão a partir do termo ditadura cis-hétero-militar. 

Na reportagem especial “Os documentos da censura”, publicada no Jornal do 

Brasil em 18 de junho de 1978, o jornalista ítalo-brasileiro Elio Gaspari mostrou um 

relatório da censura na última década. A matéria foi publicada ainda sob o regime militar. 

Gaspari chamou a atenção para a diversidade de assuntos vetados pelos órgãos censórios, 

como os conflitos com grupos subversivos, estudantes e a igreja, e o uso do termo 

“homossexualismo”. Revelou que a censura condenava “a publicidade de notícias vindas 

do mundo comunista bem como a exaltação da imoralidade e do homossexualismo”. 

Essa era precisamente a versão: um país com um regime do qual não se desgosta, 

onde não há dissidentes, onde vige uma política habitacional equânime e um 

mercado de capitais onde as fortunas se multiplicam, sem homossexuais, sem 

comunistas e com algumas pequenas questões que só são exaltadas por aqueles 

que agem contra a ordem. (GASPARI, 1978, p. 1). 

 

No campo da literatura de temática homossexual, tema do capítulo 2 desta 

dissertação, Reimão (2011) nos mostra que, de 1968 a 1978, na comparação entre a 

listagem da Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), órgão de censura oficial 

na ditadura brasileira, e o livro “Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e 

repressão pós-64” (1989), de Deonísio Silva, a autora Cassandra Rios (1932-2002) teve 

18 títulos proibidos. Lésbica declarada, conhecida por abordar a homossexualidade 

feminina e o erotismo nas obras, Cassandra vendeu 1 milhão de exemplares, superando 

escritores renomados da época. Ficou muito popular, embora fosse perseguida pelos 

censores, o que lhe rendeu o título de “autora mais proibida do Brasil”. 

 

2.3. Pela autoafirmação e liberação sexual, a inspiração que vêm de fora 

 

Enquanto o Estado continuava a usar violência e censura como maneiras de 

reprimir homossexuais, a busca por visibilidade e cidadania entrava na pauta do 

movimento de gays e lésbicas, cada vez mais concentrado nos espaços de socialização 

que se formavam no eixo Rio-São Paulo. Nesses locais, chegavam notícias sobre 

coletivos internacionais, que avançavam no debate pela autoafirmação e liberação sexual. 

Destaca-se no período, o Society for Individual Rights, fundado em 1964, em São 



36 
 

 

 

Francisco (EUA) que, além da afirmação pública, lutava pelo direito a serviços públicos, 

como assistência médica e jurídica, e a promoção do senso de comunidade gay18. 

Segundo Facchini (2011, p. 11), o primeiro registro de movimento civil na luta 

pelos direitos de homossexuais no mundo data de 1940, com o Center for Culture and 

Recreation (COC), de Amsterdã, na Holanda. O grupo pretendia “desconstruir uma 

imagem negativa da homossexualidade” promovendo reuniões e atuando junto a 

autoridades da época para fomentar a aceitação dos homossexuais. Em 1950, nos Estados 

Unidos, articulou-se na esquerda socialista o grupo Mattachine Society, que promovia 

discussões sobre homossexualidade “às vezes acompanhadas de palestras proferidas por 

psiquiatras e médicos”, que tinham opinião contrária à classificação da Associação 

Americana de Psiquiatria19. Em 1955, formou-se a Daughters of Bilitis, primeira 

organização para defesa dos direitos das lésbicas no país estadunidense. 

A luta contra a intolerância a homossexuais teve marco em 28 de junho de 1969, 

quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova York (EUA), rebelaram-se aos 

constantes abusos da polícia local. A comunidade reagiu com um sentimento de 

hostilidade acumulada após uma drag queen e uma lésbica terem sido agredidas pelos 

agentes20. Uma multidão avançou na equipe policial, que se refugiou dentro do bar. 

Segundo Perroni, Apolinário, Gralak, Manfredini e Minatogawa (2019), as manifestações 

se intensificaram ao longo de uma semana e reuniram milhares de pessoas. Juntaram-se 

aos gays, lésbicas e travestis apoiadores políticos, que lutavam pela causa. Os conflitos 

passaram a ser mais violentos, com ataques físicos e a patrimônios. 

Em julho de 1969, a Mattachine Society elaborou a March on Stonewall, que levou 

à criação da Gay Liberation Front (Frente de Libertação Homossexual), entidade que se 

tornou referência e fez eclodir grupos e coletivos pela diversidade sexual em todo o 

mundo. Um ano depois, diversos grupos estadunidenses se juntaram à Gay Activists 

Aliance (Aliança dos Ativistas Gays) para colocar nas ruas a 1ª Marcha do Orgulho Gay, 

em 28 de junho de 1970. Desde então, a data foi instituída como Dia do Orgulho Gay, 

conhecida na atualidade como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. 

                                                           
18 Definição do Online Archive of Califórnia. Disponível em: <http://pdf.oac.cdlib.org/pdf/calaong/2011-075_sir.pdf>. 

Acesso em: 8 de nov. 2020. 
19 Nos Estados Unidos, em 1952, a primeira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM) definiu a homossexualidade como doença mental e a incluiu entre outras perversões e desvios de natureza 

sexual. O termo foi retirado do DSM em 1973, após crescente uso de terapias de reorientação sexual para homossexuais. 
20 Ver “Do Stonewall à Parada do Orgulho LGBT”, da Pública. Disponível em: <https://apublica.org/2019/06/do-

stonewall-a-parada-do-orgulho-lgbt/>. Acesso em: 9 de jan. 2021. 
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Green (2019, p. 426) lembra que, na época, o chamado gay power estadunidense 

ganhou espaço, ainda que tímido, na imprensa brasileira, que variava a publicação de 

reportagens ora simpáticas, ora hostis sobre a homossexualidade no país. Jornal da Tarde, 

O Globo e Jornal do Brasil circularam notícias internacionais de agências, como Reuters 

e Associated Press, sobre atividades pelos direitos de homossexuais nos Estados Unidos 

e na Europa, e que “tendiam a apresentar um retrato positivo dos movimentos de gays e 

lésbicas em outras partes do mundo”. A Frente de Liberação Homossexual argentina, 

único movimento pelos direitos de homossexuais sul-americanos na época, também 

esteve presente nas páginas dos principais jornais brasileiros.  

O Brasil teve seu primeiro movimento homossexual politizado quase dez anos 

depois do episódio de Stonewall, no contexto da reorganização da sociedade civil pela 

democracia e a superação da ditatura imposta desde 1964. Conhecido como período de 

volta à democracia ou abertura política, os anos entre 1975 e 1985, quando o país foi 

governado pelos militares Ernesto Geisel (1974-1979) e João Figueiredo (1979-1985), 

foram marcados pela transição do regime ditatorial para o Estado Democrático de Direito. 

O processo culminou na eleição do primeiro presidente civil após o golpe. O momento 

foi marcado pela mobilização de populares e grupos invisibilizados, como mulheres, 

negros, indígenas e homossexuais, na tentativa de ampliar o espaço democrático. Segundo 

Facchini (2011, p. 10-11), “a presença desses movimentos no cenário político fazia ruir a 

outrora bem estabelecida divisão entre a esfera pessoal e a política”. 

Com a derrota da luta armada contra o regime militar, a ditadura militar brasileira 

concentrou-se no ideal de moralidade sexual e intensificou as ofensivas, em especial aos 

homossexuais e travestis das classes mais populares21. Na década de 1970, uma nova 

perspectiva contribuiu para tirar os homossexuais do anonimato. 

[...] aumentou o número de pessoas com poder aquisitivo e condições econômicas 

para pagar por sexo e, em paralelo, houve um crescimento expressivo no número 

de pessoas trans com as primeiras cirurgias e tratamentos de saúde disponíveis 

para esses segmentos. A visibilidade crescente [...] refletiu, por um lado, novos 

ares trazidos pela ainda abertura política, com promessas de maior tolerância 

moral e, por outro, os frutos da expansão econômica advinda do período de 1968 

a 1973, conhecido como “Milagre Econômico” (QUINALHA, 2018, p. 35). 

 

                                                           
21 No livro “Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX” (Editora Unesp, 2019), James 

N. Green afirma que os históricos médicos e polícias tinham mais registros sobre negros e pobres, e que em suas 

pesquisas era difícil o acesso a documentos sobre a homossexualidade das camadas médias e altas, o que nos leva a 

problematizar questões ligadas aos mais vulneráveis sempre estarem associados à “doença” e “perversão sexual”, seja 

tanto pelos atavismos da literatura médico-legal, quanto pela desigualdade e o preconceito enraizados na sociedade 

brasileira.  
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Cresceram os espaços de “pegação” e sociabilidade homossexual sob a ditadura. 

As relações entre pessoas do mesmo sexo “podiam acontecer”, desde que em locais como 

bares e boates, no anonimato, longe da esfera pública ou à luz da sociedade. O objetivo 

do Estado não era mais o extermínio físico, como fora feito com os dissidentes políticos, 

e sim o que Quinalha (2018) chama de “dessexualizar” a esfera pública, ou seja, a ditadura 

passou a criar instrumentos para invisibilizar homossexuais e as tentativas de organização 

política para reivindicar o reconhecimento de liberdades e direitos civis. 

Mas, diferente do que aconteceu nos anos 1960, o Estado se deparou com a 

militância aquecida pela cena internacional, esperançosa com o abrandamento da ditadura 

e com redes de sociabilidade fortificadas pelos guetos estabelecidos nas grandes cidades, 

o que permitiu mobilizar a causa homossexual com diferentes formas de articulação e 

resistência. De acordo com Rodrigues (2015, p. 87-88), os debates propostos pela 

contracultura criaram raízes e aqueceram a juventude da época, inconformada com a 

repressão e o conservadorismo, e que enfrentou o regime político, buscou a liberdade no 

sexo e nas drogas, gerando uma nova mentalidade. A sexualidade teve emergência no 

campo das artes e esteve nos pilares legados pela Tropicália, nas ousadias de Gilberto Gil 

e Caetano Veloso, nas “manifestações polêmicas a respeito das diagramações de gênero, 

sexuais e comportamentais” do grupo Dzi Croquettes, onde “a fronteira entre o masculino 

e o feminino era destruída” e os “rapazes vestiam-se de mulher, mas não tiravam o 

bigode”, e na androgenia dos Secos & Molhados, com Ney Matogrosso “borrando as 

linhas demarcatórias entre os gêneros” (MACRAE, 2018, p. 53).   

O ano de 1978 marcou a firme militância pelas homossexualidades com a criação 

do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB)22, entendido como uma junção de 

entidades e associações institucionalizadas e constituídas para defender e garantir o 

direito à livre orientação sexual e “reunir, com finalidades não exclusivamente, mas 

necessariamente políticas, indivíduos que se reconheçam a partir de qualquer uma das 

identidades sexuais tomadas como sujeito desse movimento” (FACCHINI, 2003, p. 84). 

 

2.4. Lampião, grupo Somos e as tensões da identidade homossexual 

 

No processo de reorganização da sociedade civil brasileira, mulheres, negros e 

homossexuais tinham a simpatia dos partidos de esquerda, que pregavam a vitória do 

                                                           
22 Segundo a autora Facchini (2002), a sigla MHB foi utilizada em documentos produzidos por membros e organizações 

do próprio movimento para se autorreferir e em abordagens generalizantes e históricas. 
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proletariado e do socialismo, ou seja, de uma luta maior que acabaria com a opressão das 

chamadas minorias sexuais, étnicas e de gênero, classificadas então como lutas menores 

(FRY, 2019). Nessa época, mulheres, negros e homossexuais reivindicaram na cena 

pública “a relevância de demandas específicas que não poderiam ser consideradas 

secundárias devido ao status de suposta ‘minoria’” (MACRAE, 2018, p. 42). 

Os movimentos feminista e negro, que já tinham histórico de lutas por direitos de 

cidadania e não se encaixavam como prioridade na pauta dos grupos de esquerda, 

elaboraram estratégias particulares de ação durante o processo de abertura democrática. 

Inspiraram o MHB, que agiu em interesse próprio por não encontrar na agenda política, 

preocupada com a luta de classes, espaço para militar pela sexualidade (MACRAE, 2018). 

 Em comum, uma das estratégias desses movimentos era fazer circular ideais e 

reivindicações por meios de publicações impressas próprias, que combinavam um novo 

ativismo político e introduziam o público leitor nos debates sobre gênero, racismo e 

sexualidade. Esses periódicos fazem parte do fenômeno jornalístico e político chamado 

de imprensa alternativa ou imprensa nanica. Tinham em comum a oposição intransigente 

à ditadura civil-militar, fizeram circular mais de 150 títulos no país entre os anos de 1964 

e 1980 e cuja diversidade temática deu continuidade à tradição dos irreverentes pasquins 

e jornais anarquistas que manifestavam pontos de vista, buscavam novo sentido para a 

prática política e apresentavam propostas de transformações sociais, culturais e 

comportamentais nos primeiros anos da República (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Os “nanicos” – como eram chamados – eram jornais de pequeno porte, tanto nos 

recursos econômicos de que dispunham quanto no formato tabloide (publicados 

semanal, quinzenal ou mensalmente ou quando conseguiam sair), que 

mantiveram posição de forte e corajosa contestação à ditadura e tiveram papel 

importante na veiculação das informações, que o regime procurava esconder a 

todo custo, e no debate de ampla gama de assuntos políticos, econômicos e 

culturais. O humor e a sátira foram afiados de crítica [...] O Pasquim (desde 

1969), inaugurou um estilo jornalístico, debochado e satírico, atacando e 

ridicularizando os descalabros e o obscurantismo do regime. [...] Inovando a 

forma e o conteúdo, diferentes em suas linhas editorias e no tratamento dos mais 

diversos temas, outros jornais alternativos foram surgindo ao longo da década 

como Bondinho, EX, Movimento, Versus, Em Tempo, entre tantos outros. Outros 

ainda surgiam em torno de lutas dos movimentos feminista (Brasil Mulher, Nós 

Mulheres), negro (Tição), homossexual (Lampião). (HABERT, 1996, p. 39) 

 

 Nas palavras de Rincón (2018), 

Em tempos de ditadura e autoritarismos, a comunicação recorreu às heranças da 

sociologia, da política, da literatura, da arte, da antropologia; também, do diverso, 

do inquieto, do dissidente, do popular; porém, sobretudo quando era quase 

impossível ser livre na América Latina, a comunicação foi imaginada a partir de 

baixo, com as pessoas e pela libertação. (RINCON, 2018, p. 66-67) 
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A pesquisadora Peruzzo (2009) explica que a imprensa alternativa é uma forma 

de comunicação alternativa, que se apresenta como opção à mídia tradicional e comercial 

ou de caráter público com tendência conservadora. Segundo a autora, no contexto do 

regime militar brasileiro, esse tipo de comunicação mesclou-se à comunicação popular e 

comunitária e passou a representar uma contracomunicação. Essa vertente é desenvolvida 

na conjuntura dos movimentos populares e com o objetivo de oferecer conteúdo diferente 

do convencional, praticar a liberdade de expressão, democratizar a informação e o acesso 

da população aos meios, além de conscientizar leitores para a transformação social. A 

autora destaca que, no contexto da ditadura, a comunicação alternativa foi produzida e 

divulgada de maneira clandestina, e que produzir e difundir jornais, boletins e panfletos 

significava risco de perseguição, prisão e condenação política. 

Na imprensa alternativa, o MHB encontrou oportunidade de expressão e diálogo 

coletivo na luta contra um sistema que o reprimia. Entre 1976 e 1977, circularam Boletim 

Informativo da Caixinha (editado pelo coletivo Turma da Caixinha), Gay Press (editado 

pelas travestis Jéssica Shelley e Claudia Kendall), Little Darling (editado por Di Paula), 

Gente Gay (editado pela equipe de O Snob), Entender (lançado por Mauro Mora e Miltão) 

e Mundo Gay, do publicitário Antonio Massaro Kirihara. 

 

Figura 2 – Página de Boletim Informativo da Caixinha (à esq.) e capa de Gente Gay 

 

Fonte: Cordão (2017, p. 67 e 68)  

 

Em março de 1978, Kirihara fundou a editora paulista Círculo Corydon. O nome 

do empreendimento foi inspirado na obra “Corydon”, com os primeiros ensaios em defesa 

da homossexualidade escritos por André Gide (1869-1961) entre 1911 e 1920, e 
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publicado como livro completo em 1924. A publicação faz alusão ao pastor da mitologia 

grega, personagem de Virgílio (70 a.C.-19 a.C.), a quem os poetas dedicavam versos23. 

A Círculo Corydon publicou o Jornal do Gay, com o slogan “Noticiário do Mundo 

Entendido”. A publicação era mensal e de distribuição nas capitais brasileiras. Em 1979, 

a editora adquiriu do grupo internacional Henry Tudor Bookshop, os direitos para 

publicar no Brasil a Gay News, com o slogan “Informativo Mundial dos Entendidos”. 

Enquanto a primeira publicação seguia uma linha cultural e artística, o segundo título do 

portfólio da editora tinha um caráter informativo e crítico.   

Matérias sobre piratas gays no caribe, monarcas homossexuais, livros 

internacionais de temática gay, relatos sobre a vida cultural de guetos 

homossexuais no Japão e Nova York além da produção de artistas internacionais 

homoeróticos eram encontradas facilmente nas páginas do Jornal do Gay. 

Enquanto no Gay News eram recorrentes textos sobre a perseguição a 

homossexuais em países ao redor do mundo, enfocando por exemplo no lugar do 

homossexual em regimes nazistas ou nos problemas enfrentados pelo movimento 

gay do Uruguai. (CORDÃO, 2015, p. 136) 

 

Figura 3 – Capa de Jornal do Gay (1980) e Gay News (1979) 

 

Fonte: Cordão (2015, p. 134-135)  

 

Alguns dos títulos da década de 1970 tiveram boa repercussão, outros circularam 

edições discretas. Green (2019) aponta que esses primeiros esforços para produzir jornais 

espelharam mudanças entre os homossexuais e estabeleceram uma espécie de gay power 

à brasileira. Ainda assim, diversos motivos levaram à descontinuidade desses 

empreendimentos, entre eles o fato de os editores não terem habilidades jornalísticas e 

administrativas para fazer a publicação ser reconhecida e distribuída em grande escala. 

                                                           
23 Esta dissertação usou como referência e consulta o livro “Córidon”, de André Gide, publicado pela Editora Nova 

Fronteira em 1985. 
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Eles são sabiam como distribuir amplamente seu produto. Com vendas limitadas 

e pequena reserva de capital, os editores não tinha recursos para melhorar a 

qualidade gráfica ou sustentar a publicação até que o número de leitores 

crescesse. Os colaboradores do jornal não eram jornalistas amadurecidos, mas 

novatos entusiastas sem um nome no mercado – a não ser entre os círculos de 

amigos – que pudesse aumentar o interesse do público. (GREEN, 2019, p. 433-

434) 

 

O rigor técnico, a qualidade profissional e o impacto jornalístico deram destaque 

na imprensa de temática homossexual ao jornal Lampião da Esquina, cuja história está 

atrelada à institucionalização da comunidade de gays, lésbicas e travestis no Brasil. 

Lançado em abril de 1978, Lampião da Esquina foi criado por um grupo de artistas, 

jornalistas e intelectuais declarados gays, com anos de experiência profissional, que se 

articularam naquele que é considerado o primeiro jornal de circulação nacional destinado 

ao público homossexual. Como um novo capítulo da construção e afirmação da 

identidade e de gênero no Brasil, o jornal tinha conselho editorial formado pelo jornalista 

e escritor Aguinaldo Silva, o cineasta e escritor João Silvério Trevisan, os jornalistas 

Adão Costa, Antônio Chrysóstomo, Clóvis Marques, Gasparino Damata e João Antonio 

Mascarenhas, o poeta e crítico de arte Francisco Bittencourt, o antropólogo Peter Fry, o 

poeta e crítico de cinema Jean-Claude Bernardet e o artista plástico Darcy Penteado. 

A proposta de criar uma consciência homossexual, assumir-se e ser aceito, foi 

desenvolvida no Lampião da Esquina por meio de denúncias, opiniões e 

reportagens. Nesta perspectiva, o jornal procurava muito mais por uma 

identificação com aquele que lê do que afirmar uma identidade monolítica. 

(RODRIGUES, 2015, p. 97) 

 

 Na tentativa de atingir um público diverso e ao mesmo tempo complexo em suas 

particularidades, Lampião da Esquina pautou pela diversidade de assuntos ao incluir 

temas para e sobre mulheres, negros, indígenas e ecologistas, mas predominou dirigido 

ao público homossexual masculino. O jornal quis apresentar a homossexualidade 

brasileira de maneira positiva, em seus aspectos culturais, existenciais e políticos. As 

páginas escancararam e clamaram a saída dos guetos, rechaçavam e denunciavam a 

homofobia24, censura e as arbitrariedades. Fizeram circular as artes que falavam dos 

corpos e dos desejos homoeróticos, trouxeram reportagens contra preconceitos, além de 

investigar e fazer entender as experiências sexuais emergentes. 

                                                           
24 Termo foi usado pela primeira vez em 1971, pelo psicólogo clínico estadunidense George Weinberg e publicado na 

obra “Sociedade e Saúde Homossexual” (1972). No livro, o autor afirmou que pessoas que alimentam a homofobia 

possuem problemas psicológicos, e propôs a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. 
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O jornal Lampião da Esquina “publicava contos, ensaios, notícias do movimento 

internacional de gays e lésbicas, informações sobre bares e pontos de interação e notas 

sobre eventos que pudessem interessar aos leitores gays” (GREEN, 2019, p. 441). O 

periódico tornou-se referência para os integrantes da nascente militância. 

 

Figura 4 – Capas de Lampião da Esquina publicadas entre 1978 e 1979 

   

Fonte: Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual (IBDSEX) 

 

A criação de uma mídia e a escolha dos temas e assuntos por ela abordados 

influenciam no fortalecimento da identidade do leitor/grupo social a que se destina. Isso 

porque Woodward (2000, p. 7) afirma que “as identidades adquirem sentido por meio da 

linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. [...] Existe 

associação entre a identidade da pessoa e as coisas que a pessoa usa”. Rodrigues (2015) 

aponta que a criação de um novo meio de comunicação deve significar bem mais que a 

criação de um instrumento de luta, mas sim um questionamento criativo das diversas 

possibilidades indentitárias de uma parcela da população historicamente invisibilizada 

por uma generalidade identificatória. Essas definições corroboram para o entendimento 

do jornal Lampião da Esquina como uma mídia impressa que auxiliou na construção do 

MHB e que agiu como mediador entre a realidade do movimento e o momento político, 

social, econômico e cultural do país naquele período. 

Lampião da Esquina circulou de 1978 a 1981, em 41 edições, entre elas uma 

edição experimental e três extraordinárias. Era editado e publicado no Rio de Janeiro, 

com grande parte da equipe em São Paulo, e com tiragem entre 10 e 20 mil exemplares 

mensais. A variedade de correspondências que chegavam ao jornal dá a dimensão de 

circulação por cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Salvador 

(BA), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Ceará Mirim (RN), Teresina 
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(PI), Campina Grande (PB) e Coronel Fabriciano (MG). Além disso, por meio da 

diversidade cultural e de opiniões dos leitores, o jornal conseguia manter comunicação e 

debate de ideias, além de trazer respostas com posicionamento editorial, justificativas, 

tendências e explicações sobre os mais diversos assuntos.  

Apesar das dificuldades nos métodos de distribuição, o jornal possuía estratégias 

de circulação – beneficiando-se muito do “boca-a-boca” – por espaços 

reconhecidos como guetos homossexuais: saunas e boates, por exemplo. [...] Os 

leitores também colaboravam com a distribuição do jornal por diversas cidades 

brasileiras, indicando possíveis locais de venda. (BANDEIRA, 2006, p. 56).  

 

 Um pouco antes do lançamento de Lampião da Esquina, em fevereiro de 1978, 

um coletivo de classe média e formação universitária participou de um debate público 

sobre grupos discriminados no país, na Faculdade de Ciências da Universidade de São 

Paulo (USP). O evento fez o Somos - Grupo de Afirmação Homossexual ser conhecido e 

inspirar a organização de coletivos em outras cidades brasileiras, o que fortaleceu o MHB. 

Os integrantes do Somos fizeram reuniões no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, dois 

meses após o lançamento de Lampião da Esquina, em tentativas conturbadas de estruturar 

a militância. A ideia foi pautada por José Silvério Trevisan, cofundador do jornal. 

MacRae (2018) afirma que Lampião da Esquina e Somos, em frentes e 

abordagens distintas, produziram rápida influência sobre as comunidades homossexuais 

que surgiram em diversas cidades brasileiras25. Tal efervescência possibilitou já em 1980 

o 1º Encontro Brasileiro de Homossexuais, com 200 ativistas, e onde foram definidos 

temas da militância do MHB. As diretrizes estabelecidas foram autonomia na relação com 

partidos políticos, antipatia por qualquer tipo de autoritarismo, apoio às feministas na luta 

contra o machismo, lutar contra a reprodução do machismo nas relações homossexuais, e 

adotar uma nova identidade homossexual com base nas relações sexuais e afetivas 

igualitárias, e não nas sustentadas pela dicotomia ativo/passivo ou dominador/dominado. 

A definição de uma nova identidade para o homossexual brasileiro foi a causa de 

tensões dentro do nascente movimento. Isso porque o sistema de gêneros no Brasil dividia 

as relações homoeróticas em duas categorias: o homem e a “bicha”, uma oposição binária 

                                                           
25 O jornal Lampião da Esquina nunca se colocou formalmente como porta-voz do movimento homossexual brasileiro 

e sempre insistiu em ter autonomia total da própria linha editorial. Ainda assim, a publicação serviu como divulgador 

das atividades de diversos grupos pelo país, entre eles o Somos, em São Paulo (MACRAE, 2018). Segundo Cordão 

(2017), o Somos iniciou grupos homossexuais a terem jornais ligados à própria organização, como parte de um modelo 

de estrutura organizacional. Entre 1979 e 1980, a associação editou o jornal Suruba. Datilografado, manuscrito, com 

colagens, textos e poemas, a publicação era enviada a homossexuais organizados em grupos pelo país e também 

circulava de maneira informal. 
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que espelha as relações ativo/passivo e masculino/feminino. Ou seja, homem sendo o 

participante “ativo”, e bicha, o penetrado, o elemento “passivo”. O dominador/dominado. 

A “passividade” sexual desse último lhe atribui a posição sexual inferior da 

“mulher”. Enquanto o homem “passivo”, sexualmente penetrado, é 

estigmatizado, aquele que assume o papel público (e supostamente privado) do 

homem, que penetra, não o é. Desde que ele mantenha o papel sexual atribuído 

ao homem “verdadeiro”, ele pode ter relações sexuais com outros homens sem 

perder seu status social de homem. Os papéis sexuais, portanto, são 

significativamente mais importantes do que o parceiro sexual que alguém possa 

ter. (GREEN, 2018, p.38)  

 

Fry (1982) afirma que nos anos 1960, sob influência da cena gay internacional, 

expansão da classe média, urbanização, contracultura e transformações nas relações de 

gênero, surgiu uma nova identidade sexual baseada na orientação para o desejo sexual e 

não para o papel de gênero. Assim, a história registra que houve uma disputa entre esses 

dois modos de perceber a homossexualidade no país quando nasceu o MHB. 

De um lado, o modo tradicional, com a relação homossexual hierarquizada e 

relacionada ao papel social e sexual referente ao sexo biológico, onde vão ser usados os 

termos bicha, bofe, franchona e lady, visto por alguns como de cunho pejorativo; e do 

outro, o modo contemporâneo, com uma lógica igualitária, onde a orientação do desejo é 

mais importante de ser nomeada do que o papel social relativo à noção de 

masculino/feminino e a noção de ativo/passivo, usam-se os termos homossexual, 

entendido e gay, considerados por alguns como de natureza não pejorativa (FRY, 1982). 

A identidade coletiva que se construía então se contrapunha ao machismo, mas 

também a algumas vivências da homossexualidade, que eram muito comuns no 

Brasil até então: a ideia de que você tinha o “bofe” e que esse bofe era masculino 

e ativo, seja em relação a “bichas” ou mulheres, colocados no papel de passivos 

sexuais. Essa forma de pensar a homossexualidade era contestada por remeter a 

relações desiguais e aos estereótipos que associavam homossexualidade a 

“masculinizadas” e a “efeminados”. (FACCHINI, 2011, p. 13) 

 

Logo, uma identidade hegemônica, defendida por parte do MHB, não foi possível 

dentro da diversidade da época – tão pouco é nos dias atuais. Houve quem rejeitasse a 

respeitabilidade do termo homossexual para ser chamado de bicha e escandalizar, chocar; 

houve comunidade que estampou a terminologia gay no nome, como o Grupo Gay da 

Bahia (GGB), fundado em 1980, e que fortaleceu o movimento no Nordeste; e as lésbicas, 

envolvidas com a crítica feminista sobre os papéis de gênero, lutaram contra a reprodução 

do estereótipo dominador/dominado e, como registra MacRae (2018), chegaram a se 
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irritar com o termo “rachada” e o tratamento dado a elas pelo grupo majoritário masculino 

dentro do movimento. Elas deixaram o Somos para formar o próprio coletivo. 

Em meio às tensões do MHB, alguns grupos que nasceram a partir do Somos 

começaram a se organizar por afinidades, por terem líderes que não compartilhavam mais 

dos ideais das organizações de origem, por encontrarem características e afinidades como 

orientação sexual, política e escolaridade, entre outras, e todos encontraram 

desigualdades e problematizações a serem sanadas em suas novas constituições, uma vez 

que, aderir à uma vaga ideia de identidade homossexual era importante para que o 

movimento pudesse estabelecer uma diferenciação em relação aos outros grupos que 

tratavam da libertação sexual no Brasil (MACRAE, 2018). 

 Além das questões identitárias, o Somos envolveu-se em ideologias políticas, e 

seus integrantes acabaram dividindo-se em duas vertentes, segundo Rodrigues (2018). De 

um lado, estavam os que apoiavam que o grupo devia trabalhar alinhado a outros setores 

da esquerda nacional, como a Convergência Socialista, e do outro, os militantes que eram 

contra, de maneira radical, a esse posicionamento político. A crise rachou o Somos que, 

na visão do jornal Lampião da Esquina, queria guiar com pretensões obscuras o 

movimento homossexual no Brasil. A publicação se posicionou contra os grupos 

organizados em um debate que enfraqueceu todos os lados. 

Embora circulasse no contexto da abertura democrática, Lampião da Esquina, 

assim como outros veículos da imprensa na época, seguiu vigiado pela censura 

sistemática do regime e os correligionários. O jornal foi acusado pela polícia do Rio de 

Janeiro de supostamente violar a Lei da Imprensa, a moral e os bons costumes. Ao longo 

de 12 meses, os editores do tabloide foram humilhados e taxados como pessoas com 

graves problemas de comportamento. Eles receberam apoio do Sindicato dos Jornalistas, 

um sinal de que a homossexualidade deixava de ser desprezada e que as demandas da 

comunidade começavam a ser legitimadas e reconhecidas (MACRAE, 2018). Em 

novembro de 1979, a Justiça arquivou o inquérito contra os produtores do jornal. 

Com poucos anunciantes, sem resultados expressivos em assinaturas de leitores e 

com diferenças ideológicas entres os integrantes, Lampião da Esquina deixou de circular 

em junho de 1981. No início da década de 1980, segundo Cordão (2017), outros seis 

informativos passaram a circular dentro da comunidade homossexual: os paulistas Leva 

e Traz, O Corpo, Journal Gay – International e Gay News – Jornal Homossexual de 

Informação & Prazer, além do pernambucano Gatho – Grupo de Atuação Homossexual.  
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O primeiro informativo para o público lésbico, o ChanacomChana, surgiu em 

1981, encabeçado pelo Movimento Lésbico-Feminista (MLF), grupo de mulheres que 

havia deixado o Somos. Com a liderança de Miriam Martinho e Rosely Roth (1959-1990), 

a entidade passou a se chamar Grupo de Ação Lésbica-Feminista (Galf) e publicou o 

título em formato de folhetos. Em 1982, o Galf editou o número 1 de ChanacomChana. 

Feita de maneira artesanal, a publicação, distribuída como um boletim até 1987, teve 12 

edições e contou com o apoio das próprias participantes, que “encarregavam-se de 

difundir o fanzine em outras capitais, durante congressos, e também em bares e boates de 

São Paulo” (PÉRET, 2011, p. 75). 

 

Figura 5 – Capa do nº 1 do ChanacomChana (à esq.), e edições de 1983 e 1987 

Fontes: Cordão (2017, p. 76) e Martins (2020, p. 76)  

 

Uma tentativa de impedir a circulação do boletim ChanacomChana resultou no 

episódio conhecido como Stonewall brasileiro, em 1983. As autoras do jornal foram 

proibidas pelos donos do Ferro’s Bar, no Centro de São Paulo, de vender a publicação no 

estabelecimento. O local era um ponto de encontro de ativistas homossexuais e artistas, 

que tinham permissão para apresentações e comercialização de trabalhos. 

Para resistir à discriminação e expulsões violentas que lésbicas sofriam no bar, o 

Galf se organizou junto a outros grupos homossexuais, feministas e políticos e convocou 

a imprensa para acompanhar o protesto, que ficou conhecido como a primeira 

manifestação lésbica brasileira, na noite de 19 de agosto de 1983. As militantes leram 

manifestos contra o preconceito, a repressão e sobre a luta pelos direitos das mulheres 

lésbicas. Pressionados, os proprietários do bar prometeram não impedir a circulação do 

jornal. Em 2008, a data foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo como Dia 

do Orgulho Lésbico. O ChanacomChana deixou de circular em 1987. 
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[...] essa publicação apresenta a especificidade conquistada pelos veículos de 

comunicação voltados para o feminismo e o grau de necessidade de as mulheres 

proclamarem a diferença e a independência do gênero masculino. O 

ChanacomChana poderia ser classificado como um ícone da reivindicação das 

especificidades do movimento feminista, fazendo contraposição ao discurso da 

busca da igualdade entre homens e mulheres. Sem mencionar o salto advindo da 

existência de um jornal especializado num tema (o lesbianismo) tratado de forma 

tímida pela primeira geração da imprensa feminista26. (CARDOSO, 2004, p. 97) 

 

Os anos 1980 também foram marcados pelas publicações Nós Também, Facção 

Homossexual, Boletim do GGB, Boletim Informativo do Grupo Dialogay/se, Pleiguei – 

Jornal do Homo, Okzinho, Triângulo Rosa, Informativo Associativo Galf, Jornal do 

Jatobá, Anjo, Boletim Informativo LAMBDA - Movimento pela Livre Orientação Sexual, 

Xerereca e Boletim Amazonas (CORDÃO, 2017; MAIA, 2021). 

Naquela década, o Grupo Gay da Bahia (GGB) liderou uma campanha para retirar 

do Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(Inamps) o parágrafo 302.0, que rotulava homossexualidade como “desvio e transtorno 

sexual”, uma discriminação formal contra gays e lésbicas. 

Mais do que uma simples medida burocrática, o movimento para abolir esse 

código visava discutir e eliminar a conotação patológica geralmente atribuída à 

homossexualidade. Grupos homossexuais circularam por todo o país uma petição 

[...] angariando não só apoio dos homossexuais, mas também de muitas outras 

pessoas, incluindo numerosas personalidades importantes das esferas científicas, 

artísticas e políticas. (MACRAE, 2018, p. 51). 

 

As primeiras manifestações aconteceram em eventos científicos, onde militantes 

protestaram pelo apoio da comunidade médica e civil e para ganhar visibilidade junto aos 

veículos de imprensa. Na época, além do apoio, o movimento pela despatologização 

ganhou impulso após o envio de uma carta-protesto ao Ministério da Previdência Social, 

em 1981. O abaixo-assinado se espalhou pelo país, ganhou apoiadores e detratores, e a 

petição foi respondida pelo Estado em 1982, aceno que estabeleceu uma nova relação 

entre o governo e o movimento homossexual (CARNEIRO, 2015). 

 No contexto da primeira eleição direta pós-ditadura, em 1982, da esperança de 

uma nova constituição e do surgimento de novos partidos políticos, o GGB se articulou 

com candidatos dos recém-fundados Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) e Partido dos Trabalhadores (PT) para conseguir apoio à revogação do código 

                                                           
26 Segundo a autora Cardoso (2004), a primeira geração de imprensa feminista vai de 1974 a 1980, com linha editorial 

pautada pelas diferenças sociais, relações de classes, temas do cotidiano de homens e mulheres e o contexto dos grupos 

que fizeram oposição à ditadura. A segunda geração, que emerge a partir dos anos 1980, tem a linha editorial alinhada 

a temas do universo da mulher e aborda as sexualidades, relações de gênero e violência. 
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do Inamps. O momento político foi visto por setores do MHB como uma possibilidade 

de reorganização por meio da atuação partidária. Segundo Green (2018), o Somos 

manteve sua autonomia política. Ainda assim, o grupo e outros alinhados a ele se 

dissolveram em 198327, sob a influência de uma série de fatores, como abandono dos 

integrantes, que priorizaram outros setores da vida ao invés do ativismo, a recessão que 

assolou o país e afetou as classes mais vulneráveis, e o risco do HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana), com o primeiro caso identificado no país. No mesmo ano, o 

GGB se tornou o primeiro grupo homossexual brasileiro a conseguir o registro de 

organização civil sem fins lucrativos. 

Em 1984, ano da celebração dos 15 anos da Revolta de Stonewall, o GGB 

continuou na campanha pela despatologização nos eventos científicos, e fez circular pelo 

país a publicação impressa Todos Devem Protestar, que exigiu, por meio de cartas-

protestos de militantes internacionais, que o Ministério da Saúde desvinculasse 

homossexualidade e doença, a exemplo do que tinham feito países como Canadá e 

Noruega (CARNEIRO, 2015). Após expressivo apoio popular e de renomadas entidades 

científicas do país, em 9 de fevereiro de 1985, o Conselho Federal de Medicina atendeu 

a reivindicação, naquele que ficou conhecido como um dia vitorioso para o MHB. 

No boletim de 11 de julho de 1985, o GGB declarou que, não havia mais nenhuma 

lei ou código brasileiro que se referisse à homossexualidade como patologia, que era 

saudável ser homossexual. Mais tarde, a frase “é legal ser homossexual” daria forças para 

a comunidade construir uma resposta coletiva à epidemia de aids (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome). 

 

2.5. Normatividades borradas pela aids 

 

No início dos anos 1980, as homossexualidades ganhavam visibilidade tanto pelas 

atividades dos grupos militantes, quanto pela economia, que viu oportunidades de 

crescimento com o público de gays e lésbicas. A noite se consolidava com espaços 

pensados para a sociabilidade e os encontros sexuais de diversas naturezas, o que lotava 

bares e boates; as saunas ofereciam experiências para casais e grupos, e as bancas de 

                                                           
27 MacRae (2018) afirma que, na prática, muitos integrantes do Somos se dedicavam à manutenção da existência do 

grupo, ainda assim, sua atuação quanto à reivindicação de direitos foi importante. O grupo se empenhou para que o 

Estado reconhecesse o GGB como entidade jurídica declarada homossexual, esforçou-se para o reconhecimento da 

homossexualidade como uma expressão sexual legítima e na revogação da classificação do código de doença do 

Inamps. Atuou também para que a imprensa repensasse a maneira de apresentar gays, lésbicas, transexuais e travestis. 



50 
 

 

 

jornais vendiam revistas pornográficas, a maioria de origem internacional, com homens 

seminus nas capas e conteúdo interno com cenas de sexo explícito entre homens 

(MACRAE, 2018). Títulos como Young Pornogay, Alone, Gay Scope, Spartacus e Gato 

traziam assuntos homoeróticos, nudez masculina, e exploravam o afeto e as experiências 

sexuais, mas sem abordagem ou impacto jornalístico (RODRIGUES, 2018). Fato é que a 

imprensa homossexual brasileira careceu de uma publicação impressa de relevância sobre 

a militância e a defesa das causas do movimento homossexual até o início dos anos 1990. 

A imprensa direcionada a homossexuais perdeu forças no sentido de oferecer 

material de cunho ideológico e de reivindicação. Após a liberdade de imprensa e 

a abertura internacional, os veículos voltados aos homossexuais tinham uma 

identidade camuflada quanto às abordagens editoriais. [...] Temas polêmicos 

como a articulação para o combate à homofobia, até mesmo informações sobre a 

AIDS foram cada vez mais abafadas pelas imagens que pretendiam explorar o 

desejo e a sensualidade. (AMARAL, 2013, p. 91) 

 

 Era importante uma comunicação efetiva e de referência em momento tão 

delicado: no segundo semestre de 1982, dos seis primeiros casos notificados da aids no 

Brasil, quatro vieram a óbito, e a tendência era a de que o número de notificações 

duplicasse a cada seis meses. A publicidade dos primeiros diagnósticos aliada à 

desinformação logo aproximara, mais uma vez, homossexualidade e discurso médico, 

cunhando de maneira extremista o homossexual masculino com o estigma do propagador 

do “câncer gay” ou da “peste gay”. A epidemia de HIV impactou na mobilização pela 

liberação sexual, tão criticada pelos conservadores, e fez ressurgir a ideia religiosa do 

amor homossexual como pecado e, portanto, castigado por Deus. 

Segundo Facchini (2011), após a dissolução do Somos, em São Paulo, outros 

grupos também chegaram ao fim. Mas alguns ativistas, inclusive antigos militantes, 

concentraram-se na construção de uma resposta coletiva ao HIV/aids, uma vez que o 

número de casos crescia e houve demora do Estado na tomada de medidas de saúde 

pública. O MHB se inspirou na militância internacional e teve iniciativa no diálogo para 

a criação de políticas contra a epidemia e para formular demandas junto ao poder público. 

No Brasil, a campanha foi encabeçada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), o 

Triângulo Rosa (RJ) e o Grupo Ação Lésbica-Feminista (Galf-SP). Esses grupos se 

reuniram com o governo do estado paulista da época para a criação do Programa de 

Combate e Prevenção à Aids, subordinado à Secretaria da Saúde. Foi o primeiro programa 

de prevenção e tratamento da aids no país, com profissionais comprometidos e de 

posicionamento simpático e respeitoso à população homossexual. Assim, o MHB se 

fortaleceu na conquista pelos direitos básicos da população gay, e as homossexualidades 



51 
 

 

 

haviam se tornado mais respeitáveis e legítimas, abrindo espaço para que autoridades 

acadêmicas, médicas e políticas pudessem manifestar apoio sem receio de restrições 

moralistas (MACRAE, 2018). Em 1985, nasceu o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids 

(Gapa), em atividade até os dias atuais, e a homossexualidade deixou de ser configurada 

como doença na Classificação Internacional de Doenças (CID), elaborada pela 

Organização Mundial de Saúde, após campanha liderada pelo antropólogo e fundador do 

GGB, Luiz Mott, e o advogado João Antônio Mascarenhas. 

Alinhado à luta contra a epidemia de HIV/aids, o MHB adotou o uso do termo 

orientação sexual para reforçar o caráter inato da homossexualidade, concentrou esforços 

na garantia de direitos civis e ações contra violências e discriminações a gays, lésbicas e 

travestis e atuou na construção de uma boa imagem pública do homossexual para 

combater o estigma da “peste gay” e do “câncer gay” (FACCHINI, 2011). 

[...] a mobilização enfatizava a importância da nova identidade gay que se 

desenvolvia nas grandes cidades e a necessidade de se preservar as conquistas 

dos últimos anos, como a maior tolerância por parte da sociedade e os novos 

espaços onde a sexualidade podia ser vivida mais abertamente. Também 

ajudaram a discutir as mudanças que se mostravam necessárias aos seus hábitos 

sexuais, tal como a adoção do uso da camisinha. (MACRAE, 2018, p. 60-61) 

 

 Rodrigues (2018) lembra que durante esse período, as informações sobre a 

epidemia da aids estavam nas páginas dos jornais e revistas de grande circulação, mas 

havia carência de um tratamento jornalístico com foco no público homossexual. Algumas 

ONGs nacionais passaram a publicar boletins sobre o vírus para conscientizar e defender 

a dignidade de quem vivia com o HIV. Entre eles estão Pela Vidda (RJ), do militante 

político Herbert Daniel (1946-1992), da ONG Gestos; Boletim do Grupo de Incentivo à 

Vida (SP); Boletim Informativo Folha de Parreira (PR); Saber Viver (RJ); e Grito de 

Alerta (RJ), que trazia notícias sobre as descobertas da medicina contra a epidemia. 

 Em 1987, o Galf transformou o boletim ChanacomChana em Um Outro Olhar 

(UOO). Voltado para lésbicas, a publicação tinha como linha editorial assuntos do 

cotidiano, como cultura, saúde, esporte, meio ambiente e educação. Além da mudança no 

título, o periódico mudou a própria organização com a intenção de fazer circular 

informações sobre a cultura lésbica no território nacional por meio do sistema de 

assinaturas. Segundo Lessa (2007), o alternativo atuou na concepção de que não havia 

separação entre lésbicas e mulheres em geral, apresentou a lesbianidade como 
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cumplicidade e desejo entre mulheres e questionou o ser mulher definido pelas relações 

patriarcais e pela heterossexualidade compulsória28. UOO teve 18 edições até 1993. 

Ainda em 1987, o número de vítimas do HIV/aids no estado de São Paulo 

preocupava: 1.026 casos notificados, com 387 mortes. Um levantamento do Instituto de 

Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realizado em março daquele ano, 

apontou que 87,9% dos casos eram de adeptos de práticas homossexuais, repetindo no 

Brasil a constatação já feita nos Estados Unidos de que a principal forma de transmissão 

do vírus era por meio do contato homossexual masculino (MACRAE, 2018). 

 O temor da epidemia nas relações sociais, inclusive nas homoeróticas, construiu 

sentimentos e táticas diferenciadas para negociar o desejo por parceiros do mesmo sexo. 

A revelação do contágio de artistas e personalidades produziu diversos discursos sobre o 

vírus, entre eles o de forçar declarações públicas de identidade gay, bissexual, lésbica ou 

prática homossexual, além de reforçar estereótipos e mobilizar a necessidade por 

respostas em torno da doença, como tratamentos, manutenção da vida dos portadores do 

vírus e descobertas científicas de cura. Para Caetano, Nascimento e Rodrigues (2018, p. 

286), do ponto de vista simbólico, a epidemia da aids foi a maior mancha na 

masculinidade hegemônica, pois “denunciava ou aproximava, no plano especulativo, os 

seus portadores às práticas homossexuais”, e “se apresentava para os moralistas como 

resposta da revolução sexual e da fragilidade da família mononuclear”. 

 Durante o período, HIV e homossexualidade eram sempre associados e ganhavam 

cada vez mais destaque com o sensacionalismo midiático de casos de famosos, que 

tiveram seus diagnósticos expostos na imprensa. Quando histórias de personalidades, 

sempre associadas e usadas para legitimar símbolos da masculinidade, vieram à tona e 

expuseram a prática homossexual ou a identidade gay, houve uma crise tanto nos 

marcadores da masculinidade quanto da supremacia homossexual (CAETANO; 

NASCIMENTO; RODRIGUES, 2018). Atores como Lauro Corona (1957-1989) e Rock 

Hudson (1925-1985) tiveram a vida íntima exposta e tanto borraram a masculinidade 

heterossexual, com uma comprovada prática gay, quanto a homossexualidade 

hegemônica, definida pela frustração das expectativas de gênero, já que a virilidade não 

era mais um símbolo exclusivo da heteronormatividade. 

                                                           
28 Segundo a definição de Rich (2010), a heterossexualidade compulsória é uma inclinação social imposta aos seres 

humanos e que diminui o poder das mulheres nas sociedades masculinas. A heterossexualidade é pensada como uma 

imposição naturalizada e institucionalizada, com instrumentos de exploração da feminilidade e que pode ser adotada 

por um indivíduo independente da orientação sexual. O conceito é utilizado por teóricas feministas. 
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A epidemia de Aids obrigou inúmeras esferas sociais a olhar para a sexualidade 

e, de alguma forma, discuti-la. Independentemente dos paradigmas que 

orientaram estas discussões, a sexualidade, o desejo e as práticas sexuais 

passaram a estar presentes nas agendas e preocupações sociais, religiosas, estatais 

e familiares. Este cenário produziu outros movimentos e outras redes discursivas 

de controle e modulação de práticas de sociabilidade e afetivo-sexuais. 

(CAETANO, NASCIMENTO, RODRIGUES, 2018, p. 289) 

 

 Segundo Facchini (2011), os projetos de enfrentamento da epidemia financiados 

pelo Estado passaram a ser coordenados pelos grupos homossexuais e, com isso, as pautas 

de gays, lésbicas e travestis começaram a disputar espaço na cena pública, por meio da 

política de combate à Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e aids, e não pelo 

reconhecimento das demandas de cidadania ou a criação de conselhos de direitos, como 

pretendia a militância. Por isso, com a chegada dos anos 1990, a luta contra o HIV se 

intensificou na agenda do MHB, além da latente necessidade de fortalecer as bases da 

comunidade com novas estratégias para reivindicar direitos, igualdade e cidadania. 

A vida gay precisou ter os espaços conhecidos. Não haviam isentos à 

contaminação do vírus, e os símbolos normativos homossexuais e heterossexuais estavam 

cada vez mais borrados. Havia urgência em se falar das práticas das sexualidades. 

 

2.6. O arco-íris ganha visibilidade 

 

Nos anos 1990, em especial na segunda metade da década, acontecimentos e 

iniciativas heterogêneas e não articuladas entre si foram responsáveis por produzir 

mudanças na vida do homossexual brasileiro e construir representações das 

homossexualidades, como identificou Ramos (2005), em quatro esferas distintas. A 

primeira é na esfera das iniciativas no legislativo, na justiça e na extensão de direitos; a 

segunda é referente ao crescimento do entretenimento e o mercado cultural ligado à vida 

de gays e lésbicas, com opções de revistas, livrarias, editoras, bares, boates, turismo, 

festivais de cinema e na TV; a terceira é a criação de entidades na defesa de homossexuais; 

e a quarta, considerada a mais importante, por articular as iniciativas anteriores, é a 

adoção de uma política de visibilidade massiva e o surgimento das Paradas do Orgulho. 

No início da década, a carência de um periódico com foco na comunidade de gays 

e lésbicas foi suprida. Em 1991 surge o jornal Nós por Exemplo. Produzido por Sylvio de 

Oliveira, veiculou informações sobre HIV/aids sem moralismo e preconceito, com o 

caderno exclusivo “Agaivê Hoje”, e garantiu apoio e divulgação irrestrita ao MHB. 
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Rodrigues (2018) conta que a publicação dedicou a seção “Grupos Gays” para divulgar 

notícias sobre o movimento e dar orientações a ativistas interessados em fundar o próprio 

grupo homossexual. Outra seção, “Movimento”, dedicou-se aos debates sobre a 

comunidade, bem como a apresentação dos novos coletivos que surgiam. De 1991 a 1995, 

o jornal acompanhou a lista de novos grupos subir de 6 para 62 no país. 

[...] esses grupos recebiam pacotes de jornais do Núcleo de Orientação Saúde 

Social – NOSS, gratuitamente. Dessa forma, o jornal chegava ao Camaleão, um 

grupo de Porto Velho; era lido pelos membros do Tibira, um grupo gay de São 

Luís, e discutido pelos frequentadores do Nuance, outro grupo de Porto Alegre. 

Sem tomar partido político, o jornal aglutinava todos os interesses político-sociais 

desses grupos [...] foi pioneiro em enfrentar a aids, falando de sexo, doença e 

morte de uma forma cuidadosa e honesta, sem deixar de lado um cuidado estético. 

(RODRIGUES, 2018, p. 246) 

 

 Caetano, Nascimento e Rodrigues (2018) lembram que, embora o MHB tenha 

reemergido e se fortalecido por conta da política de enfrentamento ao HIV/aids, a 

aproximação com a agenda de combate criou tensões na militância. Grande parte dos 

grupos era contra a ideia de o movimento assumir sozinho as ações de enfrentamento da 

epidemia e cobravam responsabilidades das políticas governamentais. Os autores 

explicam que, para os coletivos contrários, tomar parte pela luta contra a aids representava 

uma aproximação dos estigmas que o movimento buscava há tempos se distanciar. Desde 

sua organização, o MHB lutou de maneira sistemática para prevalecer imagens que 

considerava de referências positivas, ou seja, não associadas à doença, ao pecado ou à 

marginalidade. A aproximação com setores municipais, estaduais e federal, por meio dos 

programas de saúde no combate ao vírus, possibilitou aos homossexuais terem suas 

demandas inclusas na pauta política, agora também pelo viés dos Direitos Humanos e da 

cidadania, além de ampliar o debate para legitimar as identidades políticas e sexuais. 

 Com isso, os sujeitos políticos que surgiram no MHB tornaram-se mais evidentes, 

assim como a diferenciação entre eles, reforçada com demandas cada vez mais 

específicas. Em 1993, lésbicas do início do movimento, só que entendidas no contexto 

geral da homossexualidade, entraram para a nomenclatura Movimento de Gays e Lésbicas 

(MGL), adotada como uma demonstração das mudanças internas da comunidade. Ainda 

em 1993, em Porto Alegre (RS), começa a articulação da Rede Nacional de Travestis. 

 Nesse entremeio, no Brasil, o conceito GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) foi 

uma das inovações que inseriu de maneira definitiva a cultura homossexual na economia. 

O setor tinha cada vez mais interesse no pink money, o potencial de consumo da 

comunidade, seja de maneira direta ou indireta. Trazido da ideia estadunidense de gay 
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friendly29, a letra “s” aproximou simpatizantes do movimento, que não se identificam 

como gays ou lésbicas, mas puderam criar espaços ou transitar em locais para o consumo 

e a venda de produtos voltados aos homossexuais (FACCHINI, 2003).  

Os próprios locais de entretenimento, como bares e boates, sofreram uma 

transformação profunda, agora exibindo bandeiras do arco-íris, identificando-se 

como GLS e divulgando-se com estardalhaço. Foram feitos grande investimentos 

em suas instalações e equipamentos, tornando-os locais de primeira linha, 

atraindo até mesmo público hétero simpatizante, devido a qualidade do som e às 

festas ocorridas. (REINAUDO; BACELLAR, 2008, p. 63) 

 

Além das opções comerciais pensadas para o MGL e de proporcionar um clima 

de tolerância, o conceito GLS “potencializou a ruptura do gueto homossexual, 

considerando que qualquer pessoa pode frequentá-lo sem apresentar carteirinha 

comportamental determinada” (TREVISAN, 2018, p. 349). Reinaudo e Bacellar (2008) 

anotam que no período de expansão do mercado GLS, a orientação sexual dos 

proprietários sinalizava comprometimento com a comunidade, que se articulou em rede 

para criar guias e listas para consumidores. A ideia era indicar locais onde gays e lésbicas 

poderiam ser atendidos sem receio de violência ou preconceito. Além disso, segundo os 

autores, a cultura GLS teve reflexos diretos da epidemia de aids e da luta contra a 

discriminação, o que fez com que uma quantidade maior de homossexuais declarados se 

tornassem evidentes para a sociedade. Assim, o consumidor cobrava de estabelecimentos 

e proprietários respeito e tolerância, que eram atitudes demonstradas em público por 

intelectuais e artistas, além de comprometimento político. 

O conceito GLS fez emergir diversas atividades culturais ligadas à 

homossexualidade (TREVISAN, 2018), tanto que a origem do termo é associada ao 

evento Festival Mix Brasil da Diversidade Sexual, mostra de filmes com temas 

homossexuais, criado em 1993 pelo jornalista André Fischer, também idealizador do 

Mercado Mundo Mix, evento de moda alternativa, e do Mix Brasil, primeiro site GLS do 

país, em 1994. A partir dessas iniciativas, os termos “mix” e “diversidade sexual” foram 

adotados pelo movimento e apareceram em diversas manifestações culturais. 

 Em dezembro de 1994, o lançamento da revista Sui Generis iniciou um novo 

momento do mercado editorial voltado ao MGL. A publicação, editada pela SG Press, no 

Rio de Janeiro, entendeu as exigências do público homossexual e possibilitou uma nova 

                                                           
29 De acordo com Reinaudo e Bacellar (2008, p. 46), nos anos 1980, “nos EUA, Canadá e nos países do norte da Europa, 

gays e lésbicas passaram a ter maior consciência de que são uma comunidade e que têm força econômica. Surgiram os 

conceitos de negócio gay owned, que deixa claro que o estabelecimento que oferece o serviço ou produto a 

homossexuais é de propriedade de homossexuais, e de gay friendly, um local que atende sem problemas a esse público”. 
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maneira de fazer circular informações sobre a vida homoafetiva e homoerótica em meio 

a periódicos, em sua maioria, dedicados ao nu masculino, contos eróticos e pornografia. 

Sui Generis quis refletir o comportamento de gays e lésbicas dos anos 1990, e 

publicou temas como moda, política, comportamento, cultura e variedades, além de 

entrevistas com simpatizantes da causa nas artes e na política (RODRIGUES, 2018). 

Afirmando oferecer um “jornalismo de qualidade” (expressão presente no 

editorial de estreia), a Sui Generis buscava falar com um público que não ficasse 

restrito apenas ao universo de “militância gay” da época, mas interessado em 

política; ao mesmo tempo, que se reconhecesse como sofisticado, “moderno”, 

consumidor de moda e interessado nas artes. Nesse cenário, se as dinâmicas de 

produção da revista eram atravessadas pelas questões de gênero e sexualidade da 

época, também se davam em conjunção com o desafio de se legitimar como um 

produto simultaneamente jornalístico e “gay”, apresentando-se como uma revista 

“assumida”. (FEITOSA, 2018, p. 81)  

 

 Em 55 edições, a Sui Generis, que era direcionada ao homossexual masculino de 

classe média, teve projeto gráfico inovador, ousou nos editoriais de moda, trouxe 

entrevistas com artistas e intelectuais de relevância, preocupou-se com a publicação de 

textos analíticos, e teve rigor na escolha de seus colaboradores, entre eles os jornalistas 

Caio Fernando Abreu (1948-1996) e José Silvério Trevisan, e o antropólogo Luiz Mott. 

A revista procurou trazer assuntos de interesse da comunidade e abordou temas 

preocupada com o ponto de vista do leitor (RODRIGUES, 2018). Em 2000, com a falta 

de anunciantes e o sucesso da concorrência, o periódico parou de circular. 

 

Figura 6 – Capa da Sui Generis, número 1 (à esq.), e Um Outro Olhar 

Fontes: Feitosa (2018, p. 92) e Lessa (2007, p. 134)  

 

Também em 1995, o boletim para lésbicas UOO transformou-se na revista Um 

Outro Olhar. De acordo com Lessa (2007), a nova publicação apostou no material gráfico 
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mais refinado, tiragem de 2 mil exemplares, páginas coloridas e papel brilhante a partir 

da segunda edição, e acrescentou à linha editorial pautas sobre política, cotidiano, práticas 

sociais e atualidades da cultura lesbiana. Teve 20 edições e deixou de circular em 2002. 

De acordo com o levantamento de Maia (2021), outros periódicos feitos por e para 

lésbicas surgiram no Brasil nos anos 1990. Em São Paulo (SP), circularam Deusa da 

Terra, Lesbertária, GEM e Ousar Viver. Na cidade de Santos (SP), publicou-se Femme; 

em Salvador (BA) foi distribuída a Ponto G; e no Rio de Janeiro (RJ) circularam 

Visibilidade e Boletim Folhetim. A maioria das publicações era editada por grupos e 

coletivos que lutavam pela causa da mulher homossexual no país. 

As mudanças dentro do MGL seguiram com uma nova alteração na sigla, adotada 

ainda em 1995, segundo Facchini (2011), com a inclusão de travestis e transexuais. 

Impactadas pela epidemia da aids, vítimas do alto número de violência e considerada a 

vertente mais vulnerável, elas foram incluídas no GLT (Gays, Lésbicas, Travestis e 

Transexuais). No mesmo ano é fundada a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Travestis e Transexuais (ABGLT), entidade criada para implementar políticas de 

liberação e coordenadas para as ações do movimento GLT pelo país. 

Além de um investimento sistemático de esforços no combate à Aids e variadas 

articulações com órgãos públicos, a ABGLT promove uma série de ações no 

âmbito legislativo e judicial, orientadas para acabar com diferentes formas de 

discriminação e violência contra a população LGBT30, como é o caso das 

campanhas de sensibilização de parlamentares e da população em favor da 

aprovação de projetos de lei, como o 1151/95, que reconhece a parceria civil. 

(FACHINNI, 2011, p. 16) 

 

A partir do projeto de Parceria Civil Registrada de 1995, criado para regulamentar 

a união entre pessoas do mesmo sexo, deu-se início a um debate nacional sobre os direitos 

dos homossexuais. O termo “casamento gay” agitou os conservadores. Gays, lésbicas, 

travestis e transexuais ganhavam visibilidade e haviam conquistado espaços e apoios, mas 

não o suficiente para fazer o projeto ser votado, mesmo após dez anos de sua proposição, 

em 2005. A reação discriminatória de setores da sociedade civil, aliado a violência sofrida 

por homossexuais, incorporou na pauta do movimento ações de combate à homofobia. A 

comunidade tinha urgência por cidadania e direitos, e encontrou uma maneira de fazer as 

reivindicações serem vistas e ouvidas: colocar nas ruas as Paradas do Orgulho. 

                                                           
30 A autora usa LGBT, pois a pesquisa e escrita dela datam de 2011, ano em que a sigla se apresenta e é reconhecida 

nessa estrutura. Optamos, neste capítulo, usar as siglas de acordo com a evolução cronológica do contexto histórico. 

No período em que a citação é relacionada, era utilizado GLT. 
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Embora a história no movimento GLT registre manifestações primárias, a ideia de 

uma organização de maior representatividade, feita no Dia Internacional do Orgulho Gay, 

em 28 de junho, começou a ser desenhada em 1996, num ato público promovido pelo 

Grupo Corsa, com 150 pessoas na Praça Franklin Roosevelt, em São Paulo. 

Camargos (2018) conta que além do ato, a exibição do filme “Stonewall” (1995), 

de Nigel Finch (1949-1995), no Festival Mix Brasil daquele ano, incentivou militantes 

paulistas a organizarem a primeira parada para 1997. Após um encontro com 30 coletivos 

em São Paulo, militantes do grupo Corsa planejaram um evento de grande porte para o 

28 de junho do ano seguinte. Os militantes “passaram a realizar reuniões preparatórias 

para o evento, batizado de Parado do Orgulho GLT, que acabou se realizando com cerca 

de dois mil participantes” (FACCHINI, 2005, p. 196). A primeira Parada começou tímida 

na avenida Paulista, na Bela Vista, e levou pessoas até a praça Franklin Roosevelt, na 

República, como o tema “Somos muitos, estamos em todas as profissões”. 

O tema desta primeira Parada deixava explícito que a proposta era buscar 

visibilidade, o que permanece e é enfatizado nas próximas três Paradas. O cartaz 

da primeira Parada fazia um convite para ir à rua com o enunciado: venha 

montada, desmontada, casada, descasada, solteira, de bota ou de tamanco. 

Afinal, quem vai notar você no meio da multidão? Ou seja, todos deveriam 

mostrar-se com orgulho, não importando o modo de ser, vestir. A partir desta 

primeira parada, começou-se a espalhar por outras capitais brasileiras e também 

cidades do interior as Paradas, quase sempre acontecendo no mês de junho em 

comemoração ao 28 de junho de 1969. (CAMARGOS, 2018, p. 426) 

 

O ano de 1997 trouxe outro marco para a comunidade GLT com a revista 

Bananaloca, da editora paulista Fractal. Diferente da Sui Generis, a nova publicação 

exibia nus masculinos de modelos brasileiros e publicava reportagens, mas tinha claro 

foco para a diversão e o consumo. O primeiro número foi vendido nas bancas junto com 

um vídeo pornô gay e teve tiragem expressiva de 50 mil exemplares. A partir da edição 

5, o periódico adotou o título G Magazine, manteve a linha do divertimento e nu explícito, 

e ampliou o espaço de textos com foco no ativismo GLT (RODRIGUES, 2018). 

A G Magazine entrou para a história da imprensa homossexual brasileira e se 

tornou fenômeno de vendas ao publicar ensaios fotográficos de atores – iniciado por 

Mateus Carrieri –, modelos, atletas, músicos e subcelebridades com o pênis ereto. A 

publicação seguia os passos da Playboy, conhecida pelos ensaios de nu feminino. 

Para Trevisan (2018), com uma tiragem média de 90 mil exemplares – e que 

chegou a 150 mil – a revista permitiu que o país inteiro pudesse ver personalidades em 

poses explícitas, preferidas por homens gays, numa visibilidade nunca antes sonhada 
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pelos ativistas homossexuais. Segundo o autor, mulheres heterossexuais eram 30% da 

faixa que consumia a revista com ensaios de nu masculino. 

Nada disso teria ocorrido sem a dedicação incansável da proprietária e editora 

Ana Fadigas, assessorada por Jayme Camargo, que não recearam misturar 

jornalismo sério com aquilo que muita gente consumia como pornografia, numa 

verdadeira subversão de expectativas. Em meio às fotografias de homens com 

ereção, mesclavam-se inúmeras matérias sobre direitos e atividades da 

comunidade [...] Incluíam-se aí colunas de profissionais que ofereciam apoio em 

diferentes áreas, como o advogado Fernando Quaresma, a desembargadora Maria 

Berenice Dias e o psicólogo Klécius Borges (TREVISAN, 2018, p. 347-348) 

 
Figura 7 – Capas das edições n° 1 de Bananaloca e G Magazine, ambas de 1997 

Fonte: Sebo do Messias 

 

Em 1998, no campo das editoras que publicam livros de temática homossexual, 

tema do capítulo 3 desta dissertação, dois serão os marcos. Primeiro, o lançamento do 

primeiro selo editorial dedicado ao segmento homossexual no Brasil, o Edições GLS, 

criado por Laura Bacellar. O livro de estreia foi “Tornar-se gay, o caminho da auto-

aceitação” (1998), do estadunidense Richard Isay. Segundo, a inauguração da Livraria do 

Meio, primeira dedicada ao público gay, localizada na rua Oscar Freire, 2.303, Cerqueira 

César, em São Paulo. Filial da Livraria da Vila, o local tinha cuidadosa seleção de títulos 

em livros, CDs e produtos temáticos produzidos por ou orientados para homossexuais. 

Também em 1998, a segunda edição da Parada do Orgulho GLT perguntou ao 

público “Que tal juntar-se a nós?”. Em tom emocionado, convocou os militantes a lutarem 

por direito à cidadania plena e a trabalhar na criação de um evento com clima de alegria 

e festa, o que seria o perfil da manifestação no futuro. O resultado foi, segundo a Polícia 

Militar, cerca de 8 mil pessoas31 nas ruas pela diversidade. Foi instituída a ONG 

                                                           
31 De acordo com dados divulgados no site da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Disponível em: 

<http://paradasp.org.br/quem-somos/>. Acesso em 10 de jan. 2021. 
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Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT), responsável até os 

dias atuais pela organização do evento32. O movimento adotou uma nova sigla, que inclui 

os bissexuais, a GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais).  

Em janeiro de 1999, a edição número 16 da G Magazine borrou mais uma vez os 

símbolos de heterossexualidade e homossexualidade ao trazer Vampeta, na época jogador 

do Corinthians e da Seleção Brasileira, nu e com ereção. A publicação icônica abriu 

espaço para que outros jogadores posassem em cenas explícitas, como Dinei, Roger 

Noronha, Bruno Carvalho e Túlio Maravilha. Para Howes (2004, p. 292), as fotografias 

dos jogadores servem “para aumentar a venda, mas funcionam também como um símbolo 

de contestação, subvertendo o ícone da sociedade de consumo globalizada, a celebridade, 

como objeto mais tradicional e transgressivo do desejo homossexual masculino”. 

Assim, como afirma Rodrigues (2007), o prazer sexual entra no jogo de 

manipulação da mídia, que se aprimora de maneira constante para produzir aquilo que 

ameniza o sofrimento do sujeito, cujo prazer é barrado. Por outro lado, esse sujeito utiliza 

a mídia para satisfazer seus desejos e como maneira de se integrar a um meio social, sem 

que com isso sofra pela imposição direta de uma moral civilizante. 

Embora criticada pela sociedade e pelo próprio movimento GLBT, a G Magazine 

atravessou o milênio estampando famosos nus, tornou-se um dos maiores sucessos 

comerciais entres as mídias do segmento e, ao longo de 16 anos, foi espaço para 

importantes ativistas da cena homossexual no Brasil, como a cantora Vange Leonel 

(1963-2014), o escritor Glauco Matoso e jornalista Jean Wyllys (RODRIGUES, 2018). 

A revista G Magazine deixou de circular em 2013. 

 

2.7. Um só arco-íris, muitas identidades e demandas 

 

Em 1999, a visibilidade massiva produzida com o apoio do mercado e da mídia 

fez com que o movimento GLBT encontrasse formas profissionais de se fazer ver e ouvir. 

Após a criação da APOGLBT, a militância deixou o improviso das primeiras 

manifestações e se profissionalizou em todas as instâncias. 

Organizada em diversificadas equipes de trabalho, a Associação convidou 

empresários de estabelecimentos GLS para dar suporte financeiro e apoio 

logístico em troca de divulgação e patrocínio. Acima de tudo, a Associação trocou 

o peso morto da passeata estilo operário-estudantil pela afirmação por meio da 

                                                           
32 As ações da APOGLBT foram além da Parada e, nos dias atuais, contemplam eventos políticos como o Prêmio 

Cidadania em Respeito à Diversidade, Ciclo de Debates, Feira Cultural, Em Memória, Jogos da Diversidade e Bloco 

da Diversidade. 
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celebração e da festa, que acrescentou um componente mais político ao 

consumismo guei, sem negá-lo. (TREVISAN, 2018, p. 352) 

  

 Para Camargos (2018), a linguagem carnavalesca das Paradas proporcionou 

um direito de gozar a liberdade, de familiarizar-se, de quebrar tabus e regras 

habituais da vida cotidiana em sociedade e fazer ousadias como beijar o(a) 

namorado(a) em plena avenida, mostrar os peitos siliconados, os pelos 

hormonizados, ou o traseiro, o que, a vida extra carnavalesca da ordem é 

considerado imoral, obsceno. Essa polifonia remete a vários sub-universos 

simbólicos, o que evidencia o caráter heterogêneo e dinâmico da Parada. 

(CAMARGOS, 2018, p. 431) 

  

Entre 1999 e 2006, as Paradas cumpriram a estratégia de visibilidade massiva. 

Com mais adeptos a cada edição, o evento de São Paulo chegou a marca de 2,5 milhões 

de pessoas em 2006, quando entrou para o “Guiness Book”, e 3 milhões em 200733. 

Para Facchini (2011), as Paradas do Orgulho talvez sejam o fenômeno social e 

político mais inovador do Brasil urbano, por unir protesto e celebração e retomar as 

bandeiras de respeito e solidariedade levantadas pelos movimentos homossexuais do 

mundo. Segundo a autora, com o apoio de prefeituras locais, programas de Diretos 

Humanos e de combate à aids e do Ministério da Cultura, as Paradas não são só 

frequentadas por homossexuais, mas também por um número expressivo de 

simpatizantes, como familiares, amigos e militantes de partidos e movimentos sociais. 

Tamanha relevância fez a Parada do Orgulho Gay de São Paulo, por exemplo, ir além do 

gueto para ser reconhecida no mundo todo e entrar para o calendário turístico da cidade. 

O dia da Parada funciona como uma catarse para a purificação [...] Cada um pode 

se mostrar tão louco como queira, dançar eroticamente (corpos seminus) em plena 

rua, desfazer-se em risos, pois o denominador comum da característica 

carnavalesca – o tempo alegre, faz-se presente. Todos [...] se misturam com a 

multidão que os acompanham na rua e seguem a celebração até o local onde 

termina a festa que se segue pela noite adentro nos bares, boates. (CAMARGOS, 

2018. P. 431-432) 

  

Tamanha visibilidade fez a Rede Nacional de Travestis se transformar e ser 

registrada em cartório no final do ano 2000, em Curitiba (PR), como Associação Nacional 

de Travestis e Transexuais (Antra), entidade organizada para o combate à transfobia. A 

partir de 2002, a entidade ampliou a atuação no território nacional e ao longo dos anos 

atuou com secretarias de Comunicação, Articulação Política, Direitos Humanos, Homens 

                                                           
33 De acordo com dados divulgados no site da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Disponível em: 

<http://paradasp.org.br/quem-somos/>. Acesso em 10 de jan. 2021. 
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e Mulheres Transexuais. Hoje, a associação conta com uma rede de 127 instituições 

envolvidas na promoção da cidadania da população de travestis e transexuais34. 

Facchini (2011) afirma que a visibilidade massiva abriu espaço, em 2004, para a 

criação do Brasil Sem Homofobia, programa nacional de combate à violência e à 

discriminação contra GLBT e para a promoção da cidadania homossexual. A iniciativa 

articulou propostas e debates em diversos ministérios e demandou do movimento grupos 

de trabalho, técnicos e ativistas que pudessem contribuir com proposições. A militância 

precisou sensibilizar parlamentares, formar e eleger representantes homossexuais nas 

esferas públicas ou apoiar aliados com proposições pela diversidade sexual. 

Entre tais projetos de lei, destacam-se os que atuam em relação ao 

reconhecimento do direito à constituição de famílias, com os debates sobre 

reconhecimento de uniões homoafetivas e a garantia de direitos quanto à 

paternidade/maternidade; os que atuam na restrição de comportamentos 

discriminatórios; e os que procuram garantir o reconhecimento da identidade 

social de travestis e transexuais. (FACCHINI, 2011, p.18) 

 

De acordo com Santos (2016), militantes homossexuais já atuavam em grupos 

políticos na década de 1970 e alguns deles participaram da fundação do PT, que criou o 

Núcleo de Gays e Lésbicas do partido, em 1992. Em 1994, em sua fundação, o Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) instituiu um setor para homossexuais 

em sua estrutura. Desde esse período, ativistas estavam envolvidos nas campanhas do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que só oficializou o grupo Diversidade 

Tucana em 2006. Segundo o autor, foi na era petista, a partir da eleição de Luiz Inácio 

Lula da Silva para a Presidência da República, de 2003 a 2010, que houve maior aderência 

dos partidos para institucionalizar setores que trataram da diversidade sexual. 

Foi assim com grupos da esquerda, mais abertos às questões da causa GLBT, 

como o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Comunista do Brasil (PC do 

B), em 2011; o Partido Socialista Brasileiro (PSB), em 2012; e o Partido Verde (PV), em 

2013. Os grupos de centro e direita, não associados de maneira direta aos homossexuais, 

também criaram setores para atuar de forma genérica no âmbito da diversidade, como o 

PMDB, em 2009, e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em 2010 (SANTOS, 2016).  

Em 2005, após o XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a 

letra “T” da sigla passou representar travestis, transexuais e transgêneros dentro do 

                                                           
34 De acordo com dados divulgados no site da Antra. Disponível em: <https://antrabrasil.org/sobre/>. Acesso em 10 de 

jan. 2021. 
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movimento. Assim, o GLBT adotado pela comunidade passou a significar Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 

Na segunda metade dos anos 2000, um volume de publicações independentes 

passou a circular informações para e sobre a comunidade GLBT, e alguns deles eram 

destinados apenas a uma letra da nova sigla. Segundo Maia (2021), entre 2004 e 2006, 

com foco no público lésbico, circularam Informativo da Liga Brasileira de Lésbicas da 

Região Sul, de Porto Alegre (RS); OL, de Brasília (DF); e Sobre Elas, de São Paulo (SP). 

O período ainda foi marcado pelo surgimento de publicações impressas oriundas 

do sucesso de respectivas páginas na internet. A primeira delas é a Lado A, fundada em 

2005. O projeto nasceu do blog liderado pelo jornalista Allan Johan, em 1999, e tornou-

se referência em Curitiba (PR). Segundo informações do site oficial35, a revista nasceu de 

um trabalho acadêmico e começou a circular em abril de 2006 de modo gratuito, com 

periodicidade bimestral e tiragem de 5 mil exemplares. Lado A recebeu o troféu Sangue 

Novo de Jornalismo do Sindicado dos Jornalistas do Paraná, em 2007, e tem como linha 

editorial “mostrar o lado positivo (Lado A) da comunidade gay sem hipocrisias”. 

Com foco na região Sul do país, a publicação aborda temas como diversão, 

cultura, moda, comportamento, sexo e celebridades, entre outros, sem ter conteúdo 

erótico. Ainda de acordo com o site oficial, Lado A segue em circulação – embora a última 

edição tenha data de fevereiro, março e abril de 202036 –, completou 15 anos de atividade 

em 2021, e tem equipes em Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul. 

  

Figura 8 – Capa da edição 77 (2020) da Lado A, e o último número (2013) de A Capa 

 

Fontes: Revists Lado A no Issuu e Revista A Capa - site oficial 

                                                           
35 De acordo com o site oficial da Lado A. Disponível em: <https://revistaladoa.com.br/sobre/>. Acesso em: 24 de jul. 

2021. 
36 A Lado A passou a ser publicada com periodicidade trimestral desde 2018. 
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Também com conteúdo publicado em site, A Capa começou a circular a versão 

impressa em 2007 em alguns estados da região Sudeste e com sistema de assinatura para 

as demais localidades. Saúde, viagens, moda, comportamento, consumo e modelos 

seminus eram assuntos da revista, que foi descontinuada em janeiro de 2013. 

Outras revistas direcionadas ao público GLBT deram continuidade à abordagem 

jornalística proposta pela Sui Generis nos anos 1990. A primeira delas é a Junior, lançada 

em 2007 pela editora Sapucaia e continuada pela Mix Brasil. Direcionada ao público 

masculino jovem, trazia reportagens sobre moda, beleza, comportamento, saúde, além de 

destaque para as Paradas do Orgulho, debates, denúncias e conquistas do movimento. 

Era uma revista “assumida sem ser militante, sensual sem ser erótica, cheia de 

homens lindos, com informação para fazer pensar e entreter”37, portanto, mostrava 

ensaios sensuais, sem exposição do pênis ereto, e investia mais em pautas 

comportamentais e de cotidiano. A publicação era editada por André Fischer, criador do 

portal Mix Brasil, que fez a revista ser uma referência no segmento. 

Ao contrário das outras revistas voltadas para tal público e que já existiam no 

mercado, a Junior traz em suas páginas anúncios de marcas internacionais, algo 

raro até então, pois no Brasil, até então, as grandes empresas insistiam em não 

ligar sua marca a produtos “gays”. [...] Junior tem como política editorial atingir 

o novo homem, isto é, os garotos que cresceram em um ambiente social mais 

tolerante com a busca pela igualdade de direitos, com a diversidade sexual. 

(SILVA, 2008, p. 17)  

 

Em dezembro de 2007, chegou às bancas a revista Dom – De Outro Modo, da 

Editora Peixes, depois continuada pela Editora Fractal. Também apostou na linha 

editorial sem nu masculino, apenas sensual, e sem foco militante ou político. 

 

Figura 9 – Capas das primeiras edições das revistas Junior e Dom – De Outro Modo, ambas de 2007 

  

Fonte: Silva (2008, p. 43 e 68) 

                                                           
37 Trecho publicado na seção “Carta aos leitores”, da primeira edição da Junior (São Paulo, ano 1, n. 1, 2007, p. 11). 
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De acordo com Silva (2008), desde o lançamento, a Dom – De Outro Modo 

posicionou-se de maneira diferente, seja abordando assuntos sem um viés ativista, seja 

colocando nas campanhas de divulgação em jornais um adolescente de estereótipo 

comum lendo a revista. A ideia era tornar comum a imagem do rapaz que gosta de outros 

rapazes. Os editores reforçavam que o periódico era voltado ao gay masculino e seguia o 

conceito hetero-friendly ao incluir a cena gay na sociedade e não tratando-a como algo à 

parte. Dom teve capas com os atores Malvino Salvador, Reynaldo Gianecchini, Cauã 

Reymond, Kayky Brito e Rodrigo Hilbert, e deixou de circular em 2009. 

Já a revista Aimé – Primus Inter Pares que começou a circular em maio de 2008 

pelo Grupo Lopso, tinha como proposta discutir a homossexualidade, porém explorou 

mais pautas de consumo, moda, viagens e beleza, saúde e cultura, além de trazer ensaios 

sensuais nas páginas. Os editores a colocavam como aquela que mostraria a cena 

homossexual sem estereótipos, com uma abordagem do homem gay como ser humano, e 

não apenas um ser sexual, com informação abrangente e sem militância (RODRIGUES, 

2018). Aimé teve 11 edições e encerrou as atividades em abril de 2010. 

Desde novembro de 2008, a Via G inaugurou nova temática para as publicações 

voltadas aos homossexuais no país. Trata-se de uma revista com informações turísticas e 

editorial sobre eventos, roteiros e opções de locais gay friendly. 

 

Figura 10 – Capas das primeiras edições das revistas Aimé – Primus Inter Pars e Via G, ambas de 2008 

 

Fonte: França (2019, p. 107) e Revista Via G – Página Ana Carolina Melo na Calaméo  

 

Parceira da Associação Internacional de Turismo Gay e Lésbico (IGLTA) no 

Brasil, a Via G participa das principais feiras do setor e tem auxiliado na promoção da 
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rede hoteleira, das agências de turismo e companhias aéreas. Segundo o site oficial38, a 

revista é publicada com periodicidade trimestral e distribuída em mailing gratuito nos 

estabelecimentos das principais capitais do país. Em junho de 2021, após um ano sem 

circular por causa da pandemia de Covid-19, a Via G retornou com a edição de número 

60. Todos as edições estão disponíveis na plataforma Calaméo, e a publicação mantém 

site com informações sobre turismo, diversidade e notícias da comunidade homossexual. 

Importante notar que na segunda metade dos anos 2000, quatro publicações 

disputavam a atenção do público homossexual com expressividade nas bancas de todo o 

país. Eram elas G Magazine, Junior, Dom – De Outro Modo e Aimé – Primus Inter Pares. 

Também em 2008, o movimento GLBT decidiu dar maior visibilidade às lésbicas 

após polêmico debate na I Conferência Nacional GLBT. A ação, inspirada nos coletivos 

internacionais, alterou a ordem das letras “L” e “G” da sigla e reconheceu as intersecções 

de gênero e orientação sexual (FERNANDES, 2018). Assim, a comunidade homossexual 

brasileira adotou como oficial a denominação LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestias, Transexuais e Transgêneros). Essa organização se tornou um espaço social de 

pertencimento, aprendizagem e fortaleceu a participação social e política das identidades 

políticas manifestadas pelas sexualidades dos grupos. 

Os membros do segmento LGBT se organizam alicerçados na necessidade 

individual e coletiva de autoproteção, acessadas a partir de um sentimento de 

pertencimento identitário que os torna um bloco, um grupo com capacidade de se 

mover na busca de reconhecimento da garantia de acessar os direitos de modo 

geral e os canais de participação social pela conquista legal, como do 

reconhecimento social do direito a ter direitos, como por exemplo, o acesso aos 

serviços sociais e às políticas públicas. [...] a partir das estratégias de lutas pela 

cidadania como segmentos LGBT, a força do grupo social cria possibilidades de 

organização coletiva capazes de potencializar a elaboração e a efetivação de 

políticas públicas para população LGBT, seja de acesso às liberdades 

fundamentais, de promoção da igualdade ou de respeito à diversidade. (GOMES, 

ZENAIDE, 2019, p. 4) 

 

Em 2010, um marco importante da participação social LGBT no Brasil foi a 

criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT). O órgão atuou na 

instância nacional de representação política das redes e entidades do movimento LGBT e 

agiu no controle e debate de políticas públicas em âmbito federal. No ano seguinte, em 

2011, a 2ª Conferência Nacional LGBT, já sob o governo Dilma Rousseff (2011-2016), 

                                                           
38 Ver “Quem Somos” no site Via G, disponível em: <https://revistaviag.com.br/quem-somos/>. Acesso em 26 de mar. 

2021. 
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teve o papel de monitorar as ações propostas na conferência anterior e ampliou discussões 

com a participação de militantes de cidades do interior do país (FEITOSA, 2018). 

 

2.8. A década da diversidade sexual nas redes e no ambiente digital 

 

A década de 2010 foi marcada pelo estreitamento das relações entre os 

homossexuais e o Estado, bem como o reconhecimento das sexualidades, visto a 

atualização da sigla LGBT. Nesse campo, o foco da mídia impressa de temática 

homossexual parece não ter acompanhado tal proximidade, uma vez que atendeu, em sua 

maioria, um público predominante masculino/gay – como pudemos observar no objetivo 

editorial de cada novo título. Lésbicas, bissexuais e trans, entre outros, encontraram pouca 

representação nas páginas impressas das mídias de expressiva repercussão e, assim, foram 

maiores as possibilidades de identidade em sites e blogs. Interessa lembrar que esses 

foram os anos da ascensão da internet e das redes sociais. Até a pornografia, antes 

aguardada todos os meses nas revistas lacradas, teve acesso facilitado no ambiente virtual. 

O leitor começou a ter velocidade no acesso à informação e a recebê-la em maior 

quantidade, e não precisou aguardar longos períodos para saber o que aconteceu ao redor. 

Essa complexa teia provocou mudanças na mídia impressa com tema homossexual. 

Em 2012, ano em que ainda eram publicadas as revistas G Magazine e Junior, a 

Editoria Mix Brasil lançou a H Magazine. Destinada ao homem gay com mais de 30 anos, 

a publicação era bimestral, com tiragem de 20 mil exemplares e trazia na capa ensaio 

fotográfico sensual com “homens de verdade”, de estereótipo viril, com signos reforçados 

pela heteronormatividade, como corpo musculoso, pelos e imagem masculinizada. 

Nas páginas internas, haviam reportagens sobre sexo, saúde, política, beleza, 

moda, decoração, gastronomia e roteiro de casas noturnas, bares e cafés nas principais 

cidades do país. A ideia era estimular o consumo e a vida noturna do que os editores 

chamaram de público em busca de um conteúdo mais adulto. 

[...] a H surgiu mirando um público específico, o homem gay com mais de trinta 

anos de idade, mas pensando também em manter os leitores já conquistados com 

a Junior, na perspectiva de que o público estaria envelhecendo e buscando leituras 

de outras vivências e experiências possíveis às homossexualidades masculinas. 

Tal fato pode ser observado desde sua primeira edição, em que temáticas como 

fetichismo, HIV, política, moda e turismo, por exemplo, foram trazidos aos 

leitores, bem como o modelo da capa, um homem mais velho, o “homem de 

verdade”, que estaria de acordo com a proposta do público alvo da publicação. 

(FRANÇA, 2019, p. 46-47) 
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A revista teve como colaboradores os jornalistas João Silvério Trevisan, Gilberto 

Scofield Jr. e João Luiz Vieira, os publicitários Tony Góes e Carlos Pazzeto, e a cartunista 

Laerte Coutinho. A H Magazine circulou em 11 edições durante um ano e meio e foi 

descontinuada em junho de 2013. Em comunicado, o publisher da Editora Mix Brasil, 

André Fischer, alegou que a crise pela qual passava o mercado editorial levou à 

manutenção dos títulos da publicadora. Como medida para garantir a presença e a força 

da edição mais longeva do portfólio, a revista Junior incorporou seções bem-sucedidas 

da H Magazine e teve os projetos gráfico e editorial remodelados. 

Em agosto de 2013, a edição 53 da Junior chegou às bancas com algumas das 

seções incorporadas da revista extinta, mas não agradou o leitor. Após reclamações, em 

dezembro de 2013, a editora decidiu publicar o conteúdo da H Magazine como um 

caderno lacrado dentro da própria Junior, e seguiu essa estratégia todos os meses até o 

fim da revista, em 2015, sendo uma das mais longevas publicações para homossexuais. 

Ainda em 2012, a editora Nova Gestão lançou o projeto Simples Assim, revista 

com reportagens sobre cultura, sexo, viagem e memória, entre outros, que atendesse todos 

os componentes da sigla LGBT, e não apenas à comunidade gay, alvo das principais 

publicações do segmento no mercado editorial. Com apenas quatro edições, Simples 

Assim publicou matéria de capa com a apresentadora Penélope Nova, os jornalistas Jean 

Wyllys e Felipeh Campos, e a modelo transexual Carol Marra. 

 

Figura 11 – Capa de lançamento da H Magazine (à esq.), da edição 53 da Junior (centro), e o número 4 da 

Simples Assim 

  

Fontes: Revista Junior – página no Facebook e Editora Nova Gestão - Instagram 

 

Em 2013, outro projeto independente colocou a vida lésbica nas páginas de uma 

revista: a publicação Alternativa L, idealizada pela professora de História Sheila Costa, 



69 
 

 

 

em São Paulo. Segundo Maia (2021), a revista surgiu após a companheira de Sheila 

constatar a falta de representatividade lésbica em revistas femininas. A criadora então 

procurou por ex-alunos, com quem desenvolveu um projeto contra homofobia na escola 

em que trabalhava, para projetar a nova mídia. A ideia da publicação foi inscrita e 

aprovada em editais de fomento à cultura da Prefeitura de São Paulo, que permitiram 

edições entre 2014 e 2016. Embora com foco no público lésbico, em 2015, a Alternativa 

L inaugurou uma coluna sobre o público gay, a “Ponto G”, que inclui informativos e 

relatos sobre homens e mulheres transexuais, além de abordar a bissexualidade. 

Os textos da revista em geral são curtos e trazem um tom de intenção informativa, 

passando por temas como sexo seguro, saúde da mulher negra, relações inter-

raciais, poliamor, dicas de arte e cultura, LGBTs e esportes, diversidade de gênero 

na mídia, entre outros. Contos e poesias também aparecem em praticamente todas 

as edições; uma tônica da publicação são as narrativas de elaboração de 

experiências pessoais, em que leitoras e leitores narram [...] suas trajetórias 

enquanto LGBTs, marcando momentos como fases de não aceitação, violências, 

e a posterior autoaceitação e defesa de “ser quem se é” (MAIA, 2021, p. 162) 

 

A revista Mais JR, lançada em 2015 pelo Grupo Liberado Junior de Comunicação, 

teve a primeira edição em formato digital, e trouxe na capa o ator Sérgio Marone, na 

época protagonista da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” (2015), da Record TV. O 

número 2 teve tiragem impressa e estampou o homem transexual Thammy Miranda, atual 

vereador de São Paulo, com o peitoral nu, pela primeira vez, após a retirada das mamas. 

O editorial da Mais JR apresentou foco no homossexual moderno e com atitude, 

que se encaixa em alguma ideia de “homem que sabe o que quer”. Entre os assuntos 

abordados estão moda, beleza, carros, carreira, fitness, alimentação, viagens e decoração, 

o que demonstra a tendência da publicação para a linha do consumo e do entretenimento. 

 A partir da edição 3, a publicação mesclou variedades e ensaios sensuais e nus. 

Em 2017, a revista estampou a sensualidade da mulher trans Marcela Porto. Do número 

39 em diante, em 2019, a Mais JR passou a publicar nu masculino mais ousado, adotou o 

selo de conteúdo impróprio para menores de 18 anos e incluiu entre os modelos de capa 

atores da cena pornô gay. Seguiu impressa até a edição 46, publicada em abril de 2019. 

Passou a investir em edições digitais e com títulos divulgados no site oficial, com acesso 

permitido via pacotes de assinatura, como em um serviço de streaming. A publicação 

mantém processo seletivo para modelos e fotógrafos com portfólio disponível39. 

 

                                                           
39 Conforme informações do site oficial, disponível em <https://maisjr.com.br/>. Acesso em 24 de jul. 2021. 
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Figura 12 – Capa da revista Alternativa L (à esq.), a edição 2 (centro) da Mais JR, e a versão com foco em 

ensaio de nu masculino explícito 

 

 Fontes: Revista Alternativa L no Issuu e Revista Mais JR – site oficial 

 

 Em 2018, o movimento lésbico aparece com expressividade na publicação de 

revistas impressas e/ou digitais independentes, realizadas de maneira militante, com 

poucos recursos e rigor técnico, e sem fins comerciais. A começar pelo retorno da 

Alternativa L, após uma pausa e mais uma vez contemplada por financiamento público 

(o Fomento Cultura da Periferia de São Paulo), a publicação passou a se chamar 

Alternativa L – Escrevendo com Camaleões. Isso porque, segundo publicado na edição 

1040, a nova fase apresenta-se mais abrangente ao destinar 50% do conteúdo para o 

público lésbico, e os outros 50% aos demais grupos que pertencem ao movimento 

homossexual. Além disso, como nota Maia (2021), a revista apresenta evolução técnica 

no processo de produção gráfica e editorial. A edição mais recente data de março de 2021. 

 Na Bahia, a revista eletrônica Léssica foi possível por meio do Projeto Lettera, 

plataforma coletiva de literatura lésbica criada pela escritora Cristiane Schwinden. A 

publicação, cuja linha temática é a divulgação de livros, resenhas, ilustrações, contos e 

entrevistas com autoras lésbicas, tem quatro edições publicadas. E no Rio de Janeiro, um 

coletivo de mulheres lésbicas formado por Camila Marins, Cris Furtado, Laila Maria, 

Luísa Tapajós e Roby Cassiano colocou para circular a revista Brejeiras. Segundo Maia 

(2021), a primeira edição com a cantora Ellen Oléria na capa e o debate sobre o lugar das 

lésbicas no Dia Internacional da Mulher, teve tiragem de 100 exemplares, que esgotaram 

                                                           
40 Revista Alternativa L – Escrevendo com Camaleões, edição 10, disponível em: 

<https://issuu.com/alternatival.revista/docs/edi__o_online_-_alternativa_l_-_novembro_de_2019__>. Acesso em 26 

de mar. 2021. 
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no lançamento, e foi financiada com recursos das criadoras. A revista tem dicas culturais, 

quadrinhos, horóscopo, reportagens especiais e literatura de temática lésbica.  

 

Figura 13 – Capa da Alternativa L, e as primeiras edições de Léssica e Brejeiras, todas em 2018  

Fontes: Revista Alternativa L no Issuu, Projeto Lettera – site e Observatório da Imprensa 

 

Ao longo dos anos, a mídia impressa jornalística brasileira dirigida ao público 

LGBT realizou tentativas tímidas de alinhamento com a visibilidade conquistada pelas 

diversas identidades políticas dentro do movimento, teve sua existência atrelada a 

problemas financeiros não superados e, com isso, perdeu espaço no mercado editorial. A 

produção e a busca por conteúdos sobre a cultura das homossexualidades foram 

deslocadas para suportes digitais e com meios alternativos de produção. 

No campo do noticiário, a imprensa tradicional incluiu a cobertura de assuntos 

ligados à militância com tratamento direcionado ao público geral, não com foco no 

ativista LGBT; já os membros da comunidade encontraram nos portais de notícias, sites 

especializados e redes sociais os espaços que concentram informações sobre a cultura 

homossexual em múltiplas vertentes – alguns deles, talvez, com menos rigor jornalístico. 

Outros juntaram esforços para empreendimentos impressos independentes, que pudessem 

manter o ativismo da comunidade, seja por meio de recursos próprios, financiamento 

coletivo ou do Estado. Fato é que é crescente a interação e participação de gays e lésbicas 

e de identidades ainda mais invisibilizadas, como travestis, transexuais, intersexuais41, 

                                                           
41 Segundo Darc (2019, p. 123), os intersexuais são pessoas que apresentam diferenças anatômicas nos órgãos sexuais 

internos e externos, além de também poderem apresentar diferenças cromossômicas e hormonais. São pessoas que 

“podem nascer com características de ambos os sexos, ou com ausência de algum atributo biológico necessário à típica 

categorização binária de masculino e feminino”. 
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não binários42 e queer43, que “encontram na internet um lugar que lhes permite maior 

visibilidade e possibilidade de compartilhar suas experiências com outras pessoas” 

(RODRIGUES, 2018, p. 252). O universo digital fala à diversidade e lhe dá voz e vez. 

 Destacamos ainda que, embora a mídia impressa com foco jornalístico voltado ao 

público homossexual apresente-se com rara expressão, o oposto aconteceu no campo da 

publicação de livros voltados aos temas da cultura LGBT. Foco desta dissertação, 

veremos nos próximos capítulos como a publicação literária sobre diversidade sexual e 

de gênero aqueceu o mercado editorial com o surgimento de novos autores, público leitor 

cativo, e a criação de editoras e selos especializados, que fazem circular o debate por meio 

da produção literária. Os livros, ao mesmo tempo que fazem circular a afetividade e o 

erotismo entre pessoas do mesmo sexo, também são alvo da onda conservadora que atenta 

para a invisibilidade dos corpos e desejos dissidentes. 

 

2.9. Para além dos 40 anos do Movimento LGBT   

 

O ano de 2018 encerra este capítulo, pois marca os 40 anos do movimento LGBT 

no Brasil. As conquistas que hoje são uma realidade na vida de muitos homossexuais 

eram impensáveis nos idos de 1978. Segundo Quinalha (2019), algumas das principais 

mudanças foram a implementação de políticas públicas de Direitos Humanos, a criação 

de secretarias e coordenações voltadas aos LGBTs em esferas municipais, estaduais e 

federais, a formação de frentes parlamentares em defesa dos homossexuais, maior 

visibilidade na mídia e na cena púbica com representações positivas, aumento no número 

de ONGs e associações, que criaram redes cada vez mais abrangentes das 

homossexualidades, mais representatividade no ambiente acadêmico, com pesquisas, 

grupos, congressos e publicações para o estudo de gênero e sexualidade, além de 

reconhecimentos legais, como o direito à união homoafetiva pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), em 2011; o casamento civil pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2013; 

o direito à adoção por casais homossexuais pelo STF, em 2015; e a garantia dos direitos 

de identidade de gênero das pessoas trans pelo STF, em 2018. 

                                                           
42 De acordo com Darc (2019), são pessoas que não se definem como homem ou mulher, que podem sentir o gênero 

em algum lugar entre o feminino e o masculino ou podem definir o próprio gênero distante da construção binária. 
43 Deriva da Teoria Queer, que, segundo Salih (2018), investiga e desconstrói as categorias sexuais e afirma que há 

indeterminação e instabilidade em todas as identidades e gêneros sexuais. Em linhas gerais, é a pessoa que, seja pela 

atração emocional, expressão de gênero, identidade ou orientação sexual não corresponde aos padrões de 

heteronormatividade, por isso questiona e desconstrói as normalidades. 
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As conquistas estão ligadas ao fato de que, desde que estabeleceu diálogos com o 

Estado e aprofundou as estratégias de incidência política, o movimento LGBT 

intensificou o lançamento de candidaturas, criou projetos de lei, e fez-se presente nas 

esferas Legislativa e Executiva para dialogar com comitês e conselhos e formular e avaliar 

políticas públicas (FACCHINI, 2018). 

Em decorrência desse diálogo socioestatal, foi exigido do movimento LGBT uma 

clara delimitação dos sujeitos políticos da comunidade e suas respectivas demandas 

(FACCHINI, 2018). Tal pensamento ajuda-nos a compreender como, ao longo dos anos 

e no aprofundamento dos estudos de gênero e das sexualidades, novas letras surgiram 

para representar as homossexualidades dentro da militância. Queer, intersexo, assexual44 

e pansexual45 foram incorporados à complexa sigla, que passou a ser LGBTQIAP+ 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, 

Assexuais, Pansexuais e outros). Um transbordamento de letras que é sempre inclusivo e 

está em constante atualização. 

Identidades LGBTQIAP+ realizaram o movimento de sair do armário e com isso 

constituem-se à margem da norma. Bissexuais, pansexuais, gays e lésbicas no 

movimento de “assumir-se” pontuam primeiramente o que não são: 

heterossexuais. E, no caso da bi e da pansexualidade há ainda a carência de debate 

para que sejam identidades vistas como diferentes da homossexualidade, a qual 

comumente são igualadas como se fossem apenas uma forma análoga. Como se 

bi e pansexuais fossem gays e lésbicas em processo de descoberta, como se 

fossem uma sexualidade em evolução. O que contribui para a deslegitimação 

dessas identidades, que surgiram, justamente, para pontuar a diferença. 

(SIQUEIRA; KLIDZIO, 2020, p. 199) 

 

Mas quando as demandas caracterizadas como “de gays” ou “de homossexuais” 

passaram a ter espaço na disputa pelos recursos públicos, cada vez mais escassos, também 

foram inseridas nas tensões internas e nas “lutas classificatórias” com outros setores e 

movimentos sociais. Facchini (2018) aponta nessa disputa o surgimento de categorias 

discriminatórias, além da homofobia, e que fizeram emergir o combate a especificidades, 

como lesbofobia e transfobia. Essas violências levaram ao conceito de LGBTfobia46. 

                                                           
44 Deriva de assexualidade, que, segundo Rosenthal (2018, p. 12), é a “identidade assexual, do gênero daqueles que não 

desejam praticar a sexualidade e suas respectivas vicissitudes éticas, políticas e genealógicas”. Ou seja, a pessoa que 

não sente atração física ou sexual por nenhum dos gêneros ou sexo. 
45 Deriva de pansexualidade, que, segundo Siqueira e Klidzio (2020), diz respeito a pessoa que se relaciona ou sente 

atração romântica, física e sexual por outra, independente do gênero. Difere-se da bissexualidade, que remete ao 

binarismo de mulher e homem.  
46 O termo LGBTfobia substituiu a expressão homofobia em 2016, após a 3ª Conferência Nacional LGBT. Foi adotada 

para designar o conjunto de violências contra o segmento e para não ofuscar as expressões utilizadas por outras 

dissidências sexuais e de gênero (FEITOSA, 2018). 
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Por isso, embora sejam muitas as conquistas ao longo das quatro décadas de 

movimento, o cenário ainda é preocupante. Desde o início dos anos 2010, o país vê 

intensificar a aliança de setores conservadores e o avanço contra os direitos sociais e as 

estruturas legais criadas para combater LGBTfobia, racismo e desigualdade de gênero. 

[...] vivemos uma reação conservadora contra as conquistas desse período, com o 

enfraquecimento de políticas públicas do Executivo e do Legislativo dominado 

por uma bancada religiosa fundamentalista que impede o avanço das pautas 

sexuais e morais. Isso porque a representação política de LGBT ainda é muito 

precária e insuficiente. Assim, tem cabido, na maior parte das vezes, ao Judiciário 

um reconhecimento e efetivação dos direitos LGBT, o que nem sempre acontece. 

(QUINALHA, 2018, p. 23) 

 

O Brasil registra altos índices de pessoas LGBTs assassinadas por crimes de ódio. 

Em 2019, segundo relatório do GGB47, 329 pessoas LGBT+ foram vítimas da violência 

homotransfóbica. O dado equivale a um homossexual morto a cada 26 horas. Foram 

registrados 297 homicídios e 32 suicídios. O número é 26% menor na comparação com 

2018, com 420 mortes. Em 2017, o país teve o recorde de 445 LGBTs assassinados. 

Na finalização deste capítulo, cabe-nos relembrar da proximidade entre censura e 

homossexualidades, oriunda do passado recente do país e ainda expressa nos dias atuais 

contra a manifestação dos corpos e desejos não normativos. Em setembro de 2019, 

durante a 19ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio, que aconteceu entre 30 de 

agosto e 8 de setembro, o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), 

determinou o recolhimento de exemplares da HQ “Vingadores: A Cruzada das Crianças” 

(Editora Salvat, 2017). Segundo ele, a obra apresentava “conteúdo sexual” impróprio para 

menores. A publicação para adolescentes e jovens adultos traz a cena de um beijo entre 

personagens do sexo masculino em uma página interna, e era embalada por capa plástica. 

O ato divulgado por Crivella pelo Twitter causou uma série de ações entre os dias 

5 e 8 de setembro, como a Bienal emitir uma nota de repúdio; a HQ ter todos os 

exemplares vendidos no dia seguinte ao anúncio do recolhimento; fiscais da Secretaria de 

Ordem Pública do Rio de Janeiro circularem pelo evento; o Tribunal de Justiça (TJ) do 

Rio impedir e, depois, permitir o recolhimento de livros de temática LGBT não lacrados; 

e, por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a decisão do TJ-RJ.  

                                                           
47 Disponível em: <https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/>. Acesso em: 24 de jul. 2021. 

Desde os anos 1980, o GBB realiza o levantamento de mortes de pessoas LGBTI+, ação que até os dias atuais não é 

realizada por órgãos do Estado. 
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Segundo reportagem publicada pelo site Nexo Jornal, para o professor de direitos 

humanos e diversidade na Fundação Getúlio Vargas (FGV) Direito de São Paulo, Thiago 

Amparo, a determinação de Crivella pode ser classificada como censura:  

[...] a justificativa legal do prefeito Marcelo Crivella, baseada nos artigos 78-80 

do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] que falam de conteúdo 

impróprio, inadequado, pornográfico ou obsceno para crianças e adolescentes, é 

descabida porque pressupõe que o afeto por meio do beijo entre dois personagens 

masculinos seria algo em si pornográfico, o que não é o caso dada a plena 

igualdade de direitos de casais LGBTs e heterossexuais. (GAGLIONI, 2019) 

 

Assim, Crivella apoiou-se em um discurso homofóbico, único e exclusivamente 

direcionado contra pessoas LGBTIs, uma vez que casais homossexuais são equiparados 

a casais heterossexuais em seus direitos civis no Brasil desde 2013. Em resposta ao ato 

de censura, no dia 7 de setembro um “beijaço” foi organizado dentro das dependências 

da Bienal, e o youtuber Felipe Neto, cujo canal de vídeos tem quase 43 milhões de 

inscritos, adquiriu e distribuiu gratuitamente 14 mil exemplares de livros com temática 

homossexual aos visitantes. As obras foram entregues embaladas em plástico preto com 

o aviso “Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. 

Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor, pela inclusão e pela diversidade”. 

Diante desse cenário, torna-se preciso refletir como as atuais tentativas de 

repressão, por meio de ações autoritárias apoiadas no discurso de defesa da tradição, dos 

costumes, da nação, do decoro, da educação, da juventude e do elitismo, transformam-se 

em armas potentes nas mãos dos regimes totalitários (COSTA, 2006), e podem levar a 

um controle cada vez mais violento na comunicação, nas artes e no desenvolvimento 

humano. No campo estudado por esta dissertação, estão em tensão a diversidade sexual 

expressa por meio da mídia impressa, em especial na literatura e no livro, e o atentado 

violento para que reflexões e escrituras sobre gênero e sexualidade sejam invisibilizados. 

Para a onda conservadora e retrógrada, os livros são um perigo, afinal, também fazem 

circular pensamentos novos (FEBVRE; MARTIN, 2017). 
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3. LITERATURA COM TEMA HOMOSSEXUAL: ESCRITA, EXPRESSÃO E 

REPRESENTATIVIDADE 

 

 [...] a maior prova de amizade Aleixo tinha lhe dado a um simples 

aceno, a um simples olhar. Onde quer que estivessem haviam de se lembrar daquela 

noite fria dormida sob o mesmo lençol na proa da corveta, abraçados, como um casal 

de noivos em plena luxúria da primeira coabitação... 

 

Ao pensar nisso, Bom-Crioulo sentia uma febre extraordinária de erotismo, um 

delírio invencível de gozo pederasta... Agora compreendia nitidamente que só no 

homem, no próprio homem, ele podia encontrar aquilo que debalde procurara nas 

mulheres. 

 

Trecho de “Bom-crioulo” (Editora Martin Claret, 201148), 

de Adolfo Caminha (1867-1897) 

 

3.1. A formação de um cânone literário imaginado 

 

Como mídia impressa, o livro também faz circular a escrita dos laços românticos 

e eróticos de pessoas do mesmo sexo, além de reflexões sobre gênero e sexualidade. Esse 

tipo de literatura proporciona a mulheres e homens cruzarem fronteiras sexuais em busca 

da construção de si, a questionarem figuras e padrões sociais determinados por marcos 

regulatórios49, e a reivindicarem o direito à humanidade. Em meio às transformações que 

fazem emergir e legitimar novas formas de expressar os prazeres do corpo, e em que a 

escrita é lugar de expressão, resistência e reconhecimento, quais estruturas determinam o 

que é ou não uma literatura com tema homossexual? Por que esse nicho é necessário? 

Propomos refletir sobre essas questões no campo do fenômeno da produção cultural e da 

comunicação, sem a pretensão de invadir o espaço da crítica literária. Para isso, cabe-nos 

recuperar conceitos e passagens históricas que relacionam literatura e sexualidade. 

Na definição de Candido (2013, p. 25), além do uso estético da linguagem, a 

literatura é um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, como língua, temas 

e imagens, elementos sociais e psíquicos, existência de produtores literários cientes das 

próprias funções, leitores de diversos tipos, e linguagem traduzida em estilo. O sociólogo 

e crítico literário também definiu a arte literária como um tipo de comunicação inter-

humana e de funcionamento simbólico, “por meio do qual as veleidades mais profundas 

                                                           
48 Refere-se ao ano da edição que consultamos. O texto original é de 1895. 
49 Segundo Rubin (2003, p. 14), nas sociedades ocidentais, a sexualidade é “estruturada dentro de enquadramentos 

sociais extremamente punitivos, e tem sido sujeita a controles formais e informais”. Essa legislação sobre o sexo 

determina marcos regulatórios, que se cristalizam na repressão de condutas sexuais não normativas. 
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do indivíduo se transformam em elementos de contato entre os homens, e de interpretação 

das diferentes esferas da realidade”. 

 Quando a lógica burguesa foi estabelecida na literatura do século XIX, 

uniformizou as identidades sociais e constituiu a noção de estado nacional, segundo 

Lugarinho (2008). A população, antes espalhada por extensos espaços geográficos, 

passou a se reconhecer por meio de valores e morais nacionais determinados por grupos 

dominantes. O autor lembra a constituição da chamada literatura nacional, que foi 

reivindicada pelas camadas intelectuais e letradas da população como forma de legitimar 

autonomia, soberania e a própria visão de mundo, e que também fez da escrita literária 

um canal eficaz para a criação do imaginário popular da identidade nacional. 

 A critério de registro e reflexão, a pesquisa “Personagens do romance brasileiro 

contemporâneo”, iniciada em 2003 por Dalcastagnè (2021) no Grupo de Estudos em 

Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília (UNB), estudou 689 

romances de escritores brasileiros editados pelas principais editoras do país. A análise de 

obras entre 1965 e 1979 e entre 1990 e 2014 apontou para o perfil homem branco, 

heterossexual e de classe média como predominante no protagonismo das narrativas. 

No quesito orientação sexual dos personagens, no período entre 1965 e 1979, 

protagonistas heterossexuais eram maioria em 88,8% das narrativas, enquanto 

homossexuais eram representados em 2% dos romances cada. Já entre 1990 e 2014, os 

heterossexuais também foram maioria, com 83,2%; homossexuais representam 3,6% e 

bissexuais 3,4%. Nesse último recorte, dentro do universo homossexual, os personagens 

masculinos aparecem em 78,8% das obras, e a bissexualidade é liderada pelo sexo 

feminino, com 58,8%. Segundo Dalcastagnè (2021, p. 125), esses dados refletem a 

visibilidade LGBT, mas também são “um reflexo, na literatura, de fantasias masculinas”. 

Com o tempo, além do caráter hegemônico, a literatura tornou-se instrumento de 

representação de grupos cada vez mais distintos dentro da sociedade.    

[...] a Literatura, considerada instituição cultural, social, política e, notadamente 

ideológica, legitimou a existência de comunidades que buscavam a constituição 

de suas identidades específicas – tais comunidades são consideradas dentro do 

amplo espectro dos grupos sociais, formado por populações inteiras (colonizadas 

ou não), classes sociais (oprimidas ou não), grupos étnicos (minoritários ou não), 

e comunidades sociais (organizadas em torno de algum ideal comum). 

(LUGARINHO, 2008, p. 2) 

 

 Assim, toda literatura, em seu contexto de produção, é também um campo de 

batalha para lutas sociais e políticas (MELO, 2011), aspecto da gênese do que chamamos 



78 
 

 

 

hoje de literatura com tema LGBTQIA+. Ambrose (2011) lembra-nos de que no final do 

século XVIII, escritores “pervertidos” registraram relatos emocionais, com visão de 

mundo e das próprias vulnerabilidades, a partir de experiências homoeróticas pessoais. 

Mas esse tipo de escrita era feito com muita reserva, uma vez que o registro e a publicação 

da vida íntima seriam perigosos. Em alguns países, a prática homossexual era crime, 

punível com a morte, o exílio ou a prisão, além da exposição e humilhação pública. 

Na Europa do século XIX, a sexualidade passou a ser debatida no interior da 

academia. Jovens “invertidos” e uranistas50, com ideias iluministas, encabeçaram a 

construção do cânone literário com tema homossexual. Tratava-se de grupos de 

estudantes da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que reuniam-se com o vice-reitor 

Benjamin Jowett (1817-1893) e o ensaísta e crítico literário Walter Pater (1839-1894), 

professores da instituição, para ler e debater clássicos gregos e latinos51 e, a partir disso, 

“confeccionar listas de figuras míticas e históricas que mostraram os mesmos gostos ao 

contemplar um corpo musculoso, os mesmos desejos ou o mesmo prazer erótico ao passar 

horas com um amigo” (MELO, 2011, p. 10). 

Segundo Woods (2001), o critério para estar nesse protocânone literário 

homossexual era a vida sexual imaginada de escritores, reis, heróis, poetas, 

conquistadores e pintores, entre outros. Essas listas resultaram nas primeiras antologias e 

historiografias desse tipo de literatura, e serviu para constituir uma tradição homossexual 

escrita apenas por homens que gostam de outros homens. 

Sublinhamos que autoras e escritos sobre as relações entre mulheres homossexuais 

não foram, na época, objeto de profundo interesse dos leitores-intelectuais da academia 

inglesa. Entre os motivos que invisibilizaram a participação literária de mulheres que 

amam mulheres no cânone, está o fato de muitos dos textos terem sido cartas eróticas 

trocadas entre amigas e amantes, no campo privado e longe da cena pública, 

monopolizada pela figura masculina (MELO, 2011).  

Embora possa ser verdade que a história da literatura sexual masculina é em 

grande parte uma história de atos de censura, é também, muitas vezes, da 

autoafirmação das elites masculinas com acesso à educação e aos meios de 

produção cultural. [...] Provavelmente, o fator decisivo e mais importante vem do 

                                                           
50 Entre os séculos XVIII e XIX, o termo “invertido”, referência ao ser efeminado, portador de uma inversão sexual, 

foi usado para designar homossexuais (BADINTER; BARROS, 1992). Já a palavra uranista foi criada em 1862 

(TREVISAN, 2018) pelo jurista e escritor Karl Henrich Ulrichs (1825-1895), pioneiro na luta pelos direitos dos gays. 

A teoria dele era a de que um homem sentia atração por outro, pois era, na verdade, uma mulher presa no corpo de um 

homem, ou seja, o terceiro sexo (GREEN, 2019). O termo deriva de Afrodite Urânia, musa do amor entre homens, 

citada em “O Banquete” (Editora 34, 2016), de Platão (427 a.C.-347 a.C.). 
51 Segundo Woods (2001), esses títulos despertaram a sexualidade dos universitários, antes de reprimi-la de imediato 

ou para sempre. Os textos gregos funcionaram como um código homossexual na reforma universitária inglesa 

(DOWLING, 1994).  
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acesso masculino à literatura grega e latina em suas línguas originais, e até mesmo 

à educação formal. (WOODS, 2001, p. 14, tradução nossa) 

 

Na escritura sobre as relações entre homens, a primeira antologia que se tem 

registro, segundo Woods (2001), é “Nemus Sacrus” (1865), planejada por um dos 

pioneiros do ativismo homossexual, Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895). A obra reunia 

poemas homoeróticos da cultura grega e latina, e alguns assinados pelo próprio 

organizador, mas o livro não chegou a ser publicado. Na época, Ulrich redigiu as Normas 

da Associação Uranista, primeiro manifesto para a liberação gay, em cujos propósitos 

estavam a criação de uma literatura uranista e a promoção e publicação de autores 

uranistas custeados pela entidade. A associação não saiu do papel. 

Outras duas publicações com esse outing imaginado de personalidades e histórias 

homoeróticas marcaram o período. “The Intermediate Sex” (1908), de Edward Carpenter 

(1844-1929), mencionou as experiências homossexuais de personalidades, como o pintor 

Michelangelo (1475-1564) e o dramaturgo William Shakespeare (1564-1616). Já na lista 

de “The Intersexes” (1910), de Edward I. Stevenson (1858-1942), sob o pseudônimo de 

Xavier Maybe, aparecem mulheres como a poeta grega Safo (612 a.C.-570 a.C) e a rainha 

Cristina da Suécia (1629-1689), além de nomes como Alexandre, o Grande (356 a.C-323 

a.C), o cientista Isaac Newton (1643-1727), e os compositores Ludwig van Beethoven 

(1770-1827) e Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893). 

Ainda segundo Woods (2001), nesse período, identificou-se na tradição literária a 

aproximação entre poesia e homossexualidade masculina. O autor resgata da mitologia 

grega o poeta e músico Orfeu, considerado o primeiro mortal a ter se interessado por 

homens e que tentou convencer outros a manterem relações amorosas com rapazes. É 

citado o poeta grego Tâmiris, a quem também foi atribuído o título de primeiro mortal 

homossexual52. As culturas, egípcia53, hispano-árabe54, chinesa55, turca56 e romana57 

também, segundo Woods (2001), manifestaram textos poéticos homoafetivos. 

                                                           
52 Essa atribuição se dá pelo fato de não haver um consenso sobre existência de Orfeu. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), 

acreditava que o filho de Apolo e Calíope nunca existiu, ao contrário dos demais pensadores e escritores gregos.  
53 Woods (2011) cita os escritos que falam da relação entre os deuses egípcios Hórus e Seth. 
54 O poema sumério “Epopeia de Gilgamesh”, do século XVII a.C., trata do desejo do personagem-título, o rei de Uruk, 

por Enkidu, rapaz criado pelos deuses para evitar que o nobre continuasse a oprimir moradores de uma cidade. 
55 A exemplo, a antologia chinesa “Nuevas canciones desde uma terraza de jade” (545), com 656 textos, entre eles 

alguns sobre homens que se envolvem com rapazes, compilados pelo poeta Hsu Ling (507-583) (WOODS, 2011). 
56 Woods (2001) cita que no Império Otomano, a natural intimidade entre os homens, que podiam se ver nus em banhos 

públicos, favoreceu o desejo pelos corpos e a poesia homoerótica. O oposto acontecia com relação às mulheres, sempre 

cobertas, de pouca aparição pública e, muitas vezes, invisíveis para os homens. 
57 O poeta Catulo (84 a.C.-54 a.C.) foi um controverso dos últimos tempos da república romana, que amou Juvencio, 

inspiração para alguns de seus poemas (WOODS, 2011). 
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As listas citadas por Woods (2001) também exaltam a paixão de Hércules por 

Hilas, na expedição dos Argonautas; o juramento e a aliança formada por Davi e Jônatas, 

na Bíblia hebraica; a relação de amantes entre o herói militar ateniense Teseu e o melhor 

amigo Pirítoo; e o homoerotismo das amizades românticas de Pílades e Orestes, Tito e 

Gesipo, Damon e Piritas. São invocados os nomes de filósofos e poetas que amaram 

outros homens, como Platão (427 a.C.-347 a.C.), Sócrates (399 a.C.-469 a.C.), Bion (325 

a.C.-250 a.C.), Plutarco (46-120), Virgílio (70 a.C.-19 a.C.) e Horácio (66 a.C.-8 a.C.). 

Com esses índices constituídos na academia inglesa, surge então a denominada 

literatura gay58 e “as primeiras comunidades de leitores homens que se relacionavam com 

outros homens” (MAIA, 2015, p.184). Mas, embora essas listas justificassem os gostos 

sexuais dos compiladores, o propósito de constituí-las, no entanto, era mais específico. 

Segundo Melo (2011), formar um passado de autores e histórias homossexuais também 

foi uma resposta aos discursos científicos, médicos, jurídicos e religiosos que 

consolidaram e determinaram a homossexualidade como anormalidade e perversão. 

Nesse sentido, Melo (2011) considera que os estudantes-leitores ingleses que 

desenvolveram as primeiras listas de autores homossexuais foram pioneiros na luta pelos 

direitos civis das sexualidades consideradas “anormais”. 

Maia (2019) lembra que o século XIX foi marcado pela utopia higienista, em que 

a medicina, com a função de higiene pública, foi parte instrumental nas reformas urbanas. 

O higienismo promoveu a normalização da heterossexualidade e considerou algumas 

práticas como morais e saudáveis, enquanto patologizou os corpos dissidentes. 

Diante dos saberes da medicina, que legitimaram e possibilitaram a patologização 

e medicalização, o controle e a repressão policial, foi necessário buscar 

personagens que se destacassem na política, na guerra ou nas artes, e que tivessem 

manifestado atração sexual ou intensa afetividade erótica em relação ao mesmo 

sexo, para reivindicá-los como uma fonte de orgulho. (MELO, 2011, p. 10, 

tradução nossa) 

 

Embora o cânone literário gay constituído na academia inglesa tornasse pública a 

homossexualidade de algumas personalidades da história, a regulação sexual se mostrou 

implacável nas sociedades da época. Caso conhecido é o do poeta britânico Lord Byron 

(1788-1824), que precisou se exilar da Inglaterra após a imprensa revelar uma 

correspondência homoerótica de autoria dele. Segundo Van Straten (2018), antes de 

                                                           
58 Atualmente, o termo é problematizado, uma vez que agrupa diversas outras manifestações sexuais não normativas e 

as invisibiliza. Ainda assim, seguimos a cronologia histórica no sentido de entender a teia de relações que tencionam e 

constroem o uso do termo literatura com tema LGBTQIA+.  
 



81 
 

 

 

morrer, o escritor havia sido contratado para escrever “Memórias”, onde tornaria seus 

escândalos públicos, como a infelicidade no casamento, a relação incestuosa com a meia-

irmã, e o maior de todos os delitos por ele praticado: o envolvimento com pessoas do 

mesmo sexo. O manuscrito chegou a ser entregue ao editor, mas foi queimado após 

pressões de pessoas envolvidas e que teriam as reputações arruinadas. 

Portanto, além de criar o campo literário gay, as primeiras listas e publicações 

dessa comunidade de autores, que tinham a própria vida sexual como critério de escrita, 

e de leitores, que se relacionavam sexualmente com outros homens, tinham como objetivo 

uma política de sobrevivência simbólica, ou seja, legitimar a prática sexual enxergada 

pelo mundo como perversão ou doença (MAIA, 2015). A existência da homossexualidade 

como condição e identificação compartilhada possibilitou o surgimento da cultura ou 

subcultura homossexual, que tem raízes na própria identidade. 

[...] por meio da identificação com textos culturais que aparecem como 

afirmativos, os homossexuais descobriram um refúgio para sua autoestima diante 

de contínuos ataques morais, e também encontraram materiais para se 

justificarem perante os outros e para aqueles que pensavam que a mera existência 

de homossexuais, sem mencionar seu comportamento, era injustificável. 

(WOODS, 2001, p. 14, tradução nossa) 

 

Woods (2001) explica que, uma vez que os homossexuais sentiram a necessidade 

de terem materiais que identificassem a própria cultura, passaram a investir em uma 

produção literária que fixaria os acontecimentos do presente e que pudesse resgatar o 

passado. No final do século XIX e durante todo o XX, houve um dedicado resgate da 

história social e da cultura homossexual e que fora transformada em produtos culturais, 

que contribuíram, assim, para a construção de uma literatura com temática gay. A ideia 

desse tipo de escritura “surge a partir desse contexto de (re)fundação de uma comunidade 

politicamente organizada que buscava não só direitos, mas também uma mudança 

cultural” (MAIA, 2015, p. 185). 

 

3.2. As primeiras obras de temática homossexual no Brasil 

 

 Nos anos 1990, alguns pesquisadores brasileiros começaram a busca pela 

literatura de tema homossexual dentro da produção literária nacional. A ideia era construir 

a história da literatura brasileira nas vertentes gay, lésbica e homoerótica com o 

mapeamento e análise de autoras, autores e títulos publicados na segunda metade do 

século XX, período que, segundo Albino e Míguez (2021, p. 15), repercutiu tímida no 
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Brasil “as conquistas dos movimentos sociais, dos movimentos de contracultura e da 

revolução sexual, com foco, na maioria das vezes, na representação e representatividade 

de personagens não-heterossexuais”. Segundo os autores, esse foi um campo fértil para o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa que se dedicaram à busca da literatura de temática 

homossexual e gerou intensa produção bibliográfica sobre o assunto. 

Segundo Lugarinho (2008), a problemática imediata da construção literária de 

tema homoafetivo e/ou homoerótico era caracterizar o que de fato seria uma literatura de 

abordagem gay. Isso porque os acadêmicos observaram uma profusão de textos com a 

presença de personagens homossexuais, mas de constante vazio discursivo, uma vez que 

o homossexual era representado sempre de modo caricato, seja dentro ou fora do cânone. 

Foi preciso então distinguir a “literatura de representação homossexual”, que seria 

aquela em que o homossexual se insere ou é representado, pelo tipo ou não, pelo 

protagonismo ou não, e a “literatura de subjetivação gay”, que romperia com estereótipos 

e abarcaria a identidade homossexual e sua individuação (LUGARINHO, 2008). Assim, 

os estudos resgataram obras que fundaram o campo literário homoerótico no país. 

Sem dúvida, o estatuto conferido ao homossexual em ambas as obras destacava-

se das formas mais tradicionais da literatura brasileira na medida em que a 

homossexualidade não era apenas temática da obra, mas também conferia 

consistência a uma forma de compreender o mundo de maneira particular, 

característica dos grupos sociais que buscavam representar. (LUGARINHO, 

2008, p. 8) 

 

Entre os registros mais antigos das sexualidades dissidentes nas letras brasileiras 

está a lesbianidade. O antropólogo Mott (1987) contribuiu ao apontar registros que datam 

de cronistas do Quinhentismo59, século XVI, com histórias de amazonas que preferiam 

morrer a terem de se casar com homens, e resgatou a poesia do baiano Gregório de Matos 

(1636-1695), que ficou conhecido como Boca do Inferno. É dele o primeiro texto 

brasileiro que explicita o amor lésbico nos idos do século XVII, embora seja escrito sob 

a ótica moral e religiosa do autor, conhecido por difamar desafetos por meio do humor e 

preconceito. Satírico e muitas vezes considerado machista e misógino, o poeta apaixonou-

se por uma mulher, deu a ela o nome fictício de Nise, e dedicou-lhe poemas românticos. 

Sem ter sido correspondido e após descobrir a preferência sexual dela por mulheres, o 

autor escreveu os versos de “A uma dama que macheava outras mulheres”. 

A partir da obra de Gregório de Matos, muitos foram os autores a explorar o 

lesbianismo como tema literário. É válido observarmos que a exploração se deu, 

na maioria das vezes por autores do sexo masculino, uma vez que para as 

                                                           
59 O movimento Quinhentismo foi a produção literária desenvolvida no Brasil durante o período do descobrimento.  
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mulheres trabalhar com este tema era quase proibido, já que podia cair sobre ela 

o estigma da lésbica mesmo que não fosse. (SANTOS, 2005, p. 1123) 

 

 Em 1870, o escritor fluminense Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) 

publicou o romance “As mulheres de Mantilha” (B. L. Garnier), que aborda a relação 

afetiva entre duas mulheres, Inez e Izidora. Ao final da narrativa, o leitor descobre que 

Izidora é, na verdade, um rapaz que se veste do sexo oposto para fugir do serviço militar. 

A revelação coloca o livro no rol dos títulos que versam sobre questões de gênero e 

performatividade na segunda metade do século XIX, e traz um final que atende à moral 

cristã da época ao impedir o amor lésbico de prosperar (SANTOS, 2005). 

 Estudos sobre a fundação da narrativa gay no Brasil resgataram do esquecimento 

a obra “O homem gasto: episódio da história social do século XIX – estudo naturalista” 

(Matheus, Costa & C, 1855), do médico carioca Ferreira Leal (1850-1914). Trata-se do 

“primeiro texto em prosa da literatura brasileira a abordar a homossexualidade masculina, 

ainda que a partir da patologização” (MAIA, 2019, p. 19). O livro reúne uma série de 

cartas sobre os dilemas de Alberto, homem quem tem a vida determinada pelos efeitos 

dos “erros nefandos” que cometeu e que prejudicaram o casamento com Luiza. 

 

Figura 14 – Folha de rosto de “As mulheres de Mantilha” (B. L. Garnier, 1870) e de “Um homem gasto” 

(Matheus, Costa & C, 1885) 

Fontes: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e Facebook Um Homem Gasto – Coleção 

Decadentismo – Editora O Sexo da Palavra 

 

 Enquanto médico-narrador, Leal apresentou o livro como uma história verídica, 

acreditou ter feito um alerta à sociedade da época para os perigos da vida degenerada, 

expôs o internato religioso como local privilegiado para o aprendizado de práticas 

“perversas” e usou do discurso médico-literário para suicidar as diferenças e o corpo 



84 
 

 

 

dissidente do protagonista como única saída moral (MAIA, 2019). É importante notar que 

“Um homem gasto” faz parte do movimento literário Naturalismo, onde  

Homossexuais e lésbicas são apresentados com infâncias difíceis, pais alcoólicos 

ou degenerados, vidas e relações complicadas, voluptuosas e, finalmente, 

trágicas. Sempre subjaz a moral burguesa reforçando o padrão de normalidade: 

vidas “desregradas” terminam mal. O esquema é fechado, não há outra 

possibilidade de vida além da “correta” e pautada. (FÍGARI, 2007, p. 352) 

  

Segundo Lopes (2002, p. 126), é com o conjunto de textos do Naturalismo “que 

se pode falar da emergência de uma prosa homotextual no Brasil, que terá implicações na 

representação do homossexual até o presente”. 

Em “O Ateneu” (Typografia da Gazeta de Notícias, 1888), o escritor fluminense 

Raul Pompéia (1863-1895) propôs uma nova forma de compreender a masculinidade e 

as relações sexuais em meio às mudanças culturais e políticas do Brasil no final do século 

XIX. As memórias do protagonista Sérgio, no colégio interno, aos 11 anos, por vezes 

sensoriais, outras esfumaçadas, mostram a homoafetividade latente dos homens brancos 

da elite nacional da época, e denuncia a decadência dos padrões da monarquia. 

Nota-se que faz parte do conflito identitário de Sérgio enquadrar-se nos padrões 

impostos pela própria condição social. O que é diferente no contexto de Albino, o 

homossexual estereotipado de “O cortiço” (B. L. Garnier, 1890), do maranhense Aluísio 

de Azevedo (1857-1913). O segundo personagem tem a vida íntima transpassada pelas 

demais histórias dos moradores de uma habitação no subúrbio do Rio de Janeiro, numa 

condição de classe menos privilegiada. É onde a permissão à orientação sexual aparece 

mais suavizada devido à linha tênue entre o público e o privado (SANTIAGO, 2008). O 

romance marcou a literatura nacional por ser o primeiro a narrar uma cena de sexo entre 

duas mulheres. Pombinha, uma jovem que ainda não menstruou, inicia um romance com 

a madrinha, Léonie, mulher mais velha e prostituta. A descoberta da sexualidade da moça 

vem junto com a menstruação, com o “tornar-se mulher”. 

Em 1895, o cearense Adolfo Caminha (1867-1897) publica “Bom-crioulo” 

(Livraria Moderna). Dentro da escola literária naturalista e sob a lógica higienista da 

época, é o primeiro romance brasileiro a abordar a homossexualidade como tema central, 

e colocou o Brasil como o país com maior tradição literária sobre homossexuais 

masculinos na América Latina (MELO, 2011). Na época, o escritor causou polêmica ao 

apresentar ao leitor uma visão alternativa da relação erótica entre homens. Sem usar o 

termo homossexual, o autor contou o romance de Amaro, um escravo negro fugitivo, que 

encontrou trabalho como marinheiro, e o delicado grumete Aleixo, branco e de olhos 
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azuis. Após se entregarem à paixão em alto-mar, eles decidem viver juntos em um quarto 

alugado no Rio de Janeiro. Mas Aleixo é seduzido por Carolina, e Amaro, ao descobrir a 

traição, é tomado de ódio e comete crime passional. Aqui, cabe problematizar o reforço 

a um estereótipo de raça, que coloca a violência como uma condição do homem negro. 

Bom-Crioulo é um romance complexo que envolve múltiplas noções de raça e de 

sexualidade no Brasil da virada do século. O próprio título faz alusão às 

qualidades afáveis do protagonista, reforçando os estereótipos pejorativos 

associados aos afro-brasileiros na época. Mas, apesar dos sentimentos racistas 

que salpicam por toda a obra, o retrato feito pelo autor é, em última análise, 

simpático. Amaro, prisioneiro de suas inclinações sexuais e de sua paixão, é um 

herói nobre e trágico (GREEN, 2018, p. 83) 

 

 Destacamos também o fato de a obra apresentar em Amaro um desejo que é 

descrito como de natureza anormal e selvagem, o que reforça, sob o prisma moral e 

religioso, o estigma contra a natureza do prazer sexual não normativo. O desfecho 

unilateral e infeliz é o caminho punitivo ao “desvio”. Esse estilo de romance homoerótico 

clandestino e fadado a terminar em tragédia vai se repetir em diversas outras publicações. 

 

Figura 15 – Folha de rosto de “O Ateneu” (Typografia da Gazeta de Notícias, 1888), “O cortiço” (B. L. 

Garnier, 1890) e “Bom-crioulo” (Livraria Moderna, 1895)   

Fontes: Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin e Acervo Sânzio de Azevedo (FARIA, 2015, p. 76) 

 

Segundo a análise de Green (2018), Amaro também não se enquadra no 

estereótipo atribuído ao homossexual à época, que era o efeminado, imoral e degenerado, 

tão utilizado por médicos, juristas e religiosos. O marinheiro é forte, viril, e a 

masculinidade não lhe é questionada. Já Aleixo, não tem a orientação sexual definida, 

uma vez que se encanta pelo colega e pela senhoria, o que hoje seria observado sob o 

prisma da Teoria Queer ou classificado como conduta bissexual. Por fim, Caminha, 
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embora não fosse homossexual, descreveu o comportamento dos protagonistas com 

realismo por ter observado tais movimentos quando serviu como oficial na Marinha. 

 “Bom-crioulo” chocou os leitores da época e teve reações negativas por parte da 

crítica literária e da imprensa, todas avessas ao conteúdo que abordou com franqueza a 

história de homens que apreciavam relações amorosas e sexuais com outros homens. 

Segundo Maia (2015), por causa da temática, o livro teve sua reedição proibida por 90 

anos. Em 1982, a editora estadunidense Gay Sunshine Press traduziu e adaptou o livro. 

Em 1899, o jornal Cidade do Rio (1887-1902) publicou “Impotência”, conto de 

estreia de Paulo Barreto, que mais tarde seria conhecido como João do Rio (1881-1921). 

Com forte alusão homoerótica (TREVISAN, 2018), conta a história de Gustavo Nogueira, 

um idoso virgem e efeminado que recorda histórias com colegas da época da escola e o 

amor frustrado pelo jardineiro. Por causa da época, o assunto é tratado com linguagem 

que demonstra certa reserva em abordar a sexualidade do protagonista. João do Rio 

tornou-se um jornalista famoso, foi membro da Academia Brasileira de Letras e fundou 

a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (Sbat). Homossexual efeminado, também foi 

um crítico social e ficou conhecido como uma figura literária da belle époque por escrever 

ensaios sobre a arte de passear e flâneur pelas ruas e crônicas sobre a modernização do 

Rio. Esses textos estão publicados em “A alma encantadora das ruas” (H. Garnier, 1908). 

Na linha histórica que constrói a literatura homoerótica no Brasil, o canônico 

escritor carioca Machado de Assis (1839-1908) figura com o conto “Pílades e Orestes”, 

publicado na coletânea “Relíquias da Casa Velha” (H. Garnier, 1906). Na abordagem 

machadiana sobre a homossexualidade, o mito grego é usado para mostrar a relação de 

Quintanilha e Gonçalves, amigos de classes sociais diferentes, que haviam estudado e 

morado juntos. Eles se reencontram após Quintanilha receber uma herança. Ele e 

Gonçalves voltam a conviver e, como jovens solteiros, despertam a malícia de vizinhos 

que os chamam de “casadinhos”. Quintanilha sente atração por Gonçalves, que o repele 

após uma pintura dos dois sugerir aproximação além da amizade. O herdeiro então é 

convencido a se casar com a jovem Camila, mas desiste do enlace quando supõe que é o 

amigo quem se apaixonara pela moça. Quintanilha une Gonçalves e a prima em 

matrimônio e assiste a felicidade do casal até morrer vítima de uma bala perdida. 

Se não há no conto a consumação do relacionamento homoerótico dos 

personagens principais, pelo menos, há para além das insinuações do narrador a 

presença de um jogo de desejos que é expresso pelos olhos umedecidos e pelas 

emoções de ambos, que não puderam e talvez nunca pudessem ser elaboradas nos 

termos do que de fato sentiam um pelo outro. (MACIEL, 2006, p. 6) 
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As manifestações homoeróticas nas letras brasileiras adentraram o século XX e 

foram impactadas por transformações sociais. O período, que compreende a belle époque 

brasileira, é marcado por um clima ameno na política nacional, e que afetou o campo 

cultural e social, e também mudanças na vida urbana. O Rio de Janeiro, então capital 

federal, teve uma explosão demográfica, em especial no número de jovens solteiros que 

faziam alvoroço no maior centro urbano do país em busca de oportunidades de trabalho, 

diversão e sexo (GREEN, 2019). De 1902 a 1906, um projeto de renovação urbana quis 

modernizar a cidade a exemplo das metrópoles europeias, e fez um espaço público 

burguês, com fachadas arquitetônicas de influência francesa e vias públicas de acesso 

mais prazerosos à elite. Contudo, os menos abastados continuaram vendendo artigos nas 

ruas, o crime assolava, e alguns pontos da cidade tornaram-se espaço público para a 

prostituição ou encontros sexuais entre homens. 

 O Largo do Rossio, uma praça do centro antigo Rio de Janeiro, onde há uma 

estátua em homenagem a D. Pedro I (1798-1834), tornou-se reduto para atividades 

homossexuais clandestinas desde 1862. Green (2019) lembra que no regime republicano 

pós-1889, a homossexualidade no Brasil não era ilegal. O governo aprovou um Código 

Penal em 1890 que discriminava a sodomia, ou seja, a penetração anal, mas não punia 

diretamente atividades eróticas entre pessoas do mesmo sexo. O controle de tais condutas 

era feito por vias indiretas e de maneiras distintas. Aplicavam-se punições em casos de 

relações sexuais entre adultos e menores por meio de violência ou ameaça, atividades 

sexuais ou obscenas, entre adultos, em locais públicos, por travestirem-se ou disfarçarem 

o sexo com trajes impróprios em público – medida que tinha vista grossa no Carnaval –, 

e por manifestações públicas de homossexualidade. Nesse último item, a pessoa era presa 

por “vadiagem”, entendida pela polícia como não ter emprego e residência fixa e, com 

isso, render-se à prostituição como meio de sustento, o que seria um atentado ao pudor. 

É nesse período que se popularizou o uso de termos como “indecente”, “puto”, 

“fresco” e “fanchono” para se referir aos homens que buscavam oportunidades com 

outros homens em propostas românticas ou sexuais. A palavra “puto”, por exemplo, vinda 

de Portugal e usada no Brasil Colônia, referia-se aos rapazes que se prostituíam. Era uma 

versão popular para sodomita. Foi então que, no século XIX, a dicotomia ativo/passivo, 

abordada no capítulo anterior desta dissertação, ditou a noção de identidade e 

performatividade do homossexual e fez reverberar esse sistema de gêneros no século XX. 

Físicos, políticos, advogados, intelectuais e artistas retrataram os sodomitas 

modernos como homens efeminados que praticavam sexo anal como elementos 
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passivos e ganhavam a vida com a prostituição nas ruas. [...] a conexão entre a 

prostituição no homem e a homossexualidade persistiu como uma forte 

representação do comportamento homoerótico até a segunda metade do século 

XX, quando surgiram noções alternativas de identidade sexual que contestaram 

esse paradigma dominante. (GREEN, 2019, p. 73)  

  

 A dicotomia dos estereótipos do “fanchono”, o homem de masculinidade 

inquestionável, longe de qualquer suspeita, mas que pratica sexo com outro homem de 

aspectos femininos, como o ativo da relação, e do “fresco”, aquele de aparência mais 

delicada, cuja virilidade é questionada e que é penetrado na relação, foi reforçada em 

charges publicadas na época, e também esteve presente na literatura. Marca o período a 

publicação de “O menino do Gouveia” (Casa Editora Cupido & Comp., 1914), de autor 

anônimo, sob o pseudônimo de Capadócio Maluco. Considerado o primeiro conto 

pornográfico homoerótico brasileiro, o livreto de 16 páginas, e o sexto da coleção “Contos 

Rápidos”, tinha ilustração de dois homens praticando sexo anal. Foi divulgada pela O Rio 

Nu (1898-1916), revista com contos eróticos e desenhos de mulheres seminuas. 

 A publicação de “O menino do Gouveia” pode ser considerada também uma das 

primeiras tentativas de mercado literário popular voltado ao público homossexual. 

Segundo Green (2019), o livreto era vendido em bancas de jornais ou podia-se recebê-lo 

pelos Correios. A própria O Rio Nu se incumbiu de circular propaganda para encomendas 

da brochura em suas páginas, o que demonstra o reconhecimento da existência de leitores 

interessados nas fantasias e deleites sexuais de homens por outros homens. 

 O texto conta a história do garoto Bembem que, após tentar se relacionar com o 

tio, acaba expulso de casa e perambula pelas ruas do Rio de Janeiro. No Largo do Rossio, 

ele encontra um homem mais velho, o Gouveia, com quem passa a tarde e tem, enfim, a 

primeira relação sexual. Nessa incursão, o autor reforça as figuras do “puto”, o menino 

colocado na condição submissa por ter o desejo de ser penetrado, e do “fanchono”, cuja 

aparente masculinidade o protegia das prisões, dos médicos, advogados e responsáveis 

por regular os comportamentos sexuais daquele período no Brasil (GREEN, 2019). No 

conto, o próprio personagem Gouveia chama o rapaz de “puto” e refere-se a Bembem 

como aquele que sabe fazer bem o sexo entre iguais tal como a um prostituto. 

Tudo indica que o autor anônimo de O menino do Gouveia era um participante 

real da vida no mundo dos parques públicos do Rio de Janeiro. [...] A incrível 

similaridade entre elementos dessa história e os relatos – da época e posteriores 

– sobre a vida pública dos homossexuais do Rio confere ainda maior valor ao 

conto, como uma fonte para decodificar os meandros das atividades homoeróticas 

dos putos e frescos do Rio de Janeiro do século XX. (GREEN, 2019, p. 79) 
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 Estudo recente de Costa (2020) aponta que “O menino do Gouveia” foi inspirado 

em um suposto caso de violência sexual que envolveu o comerciante Manoel Gouveia e 

um outro homem de nome não revelado. A notícia foi publicada em 18 de junho de 1906, 

pelo jornal O Paiz (1884-1934), e revoltou leitores por envolver dois homens em um caso 

de abuso. Segundo o pesquisador, O Rio Nu fez aparecer o personagem fictício Gouveia 

em diversas ocasiões, como em textos, anúncios e interações com os leitores, ao longo de 

oito anos até o lançamento do conto. Gouveia tornou-se uma lenda urbana, sempre 

associado a um deflorador de ânus masculino e feminino. Em 2017, “O menino do 

Gouveia” foi publicado pela editora mineira O Sexo da Palavra. 

 

Figura 16 – Folha de rosto de “Relíquias da Casa Velha” (H. Garnier, 1906) e “O menino do Gouveia” 

(Casa Editora Cupido & Comp., 1914) 

 

Fontes: Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin e FBN - Divisão de Obras Raras (Revista Museu) 

 

 O conto “Frederico Paciência”, do escritor paulistano e fundador do Modernismo 

brasileiro Mário de Andrade (1893-1945), também é considerado na materialização da 

literatura de temática homossexual no Brasil. No texto, o protagonista Juca descreve a 

adolescência e a tensão homoerótica com o único e melhor amigo, Frederico. A obra fora 

escrita entre 1924 e 1942, e publicada apenas em 1947, dois anos após a morte de Mário. 

A demora em encontrar uma versão definitiva para Frederico Paciência, o único 

conto homoerótico do autor, sugere que os conflitos vividos por Mário em relação 

ao próprio desejo estejam relacionados à demora em dar um ponto final para tal 

narrativa. Afinal, narrativas muito mais complexas em termos formais como 

Macunaíma, uma rapsódia literária do folclore brasileiro, ou Amar verbo 

intransitivo, romance que abordava a iniciação sexual de rapazes burgueses, 

foram elaboradas em pouquíssimo tempo. (OLIVEIRA, 2015, p. 9) 

 

Segundo Mott (2016), Mário teria escrito dois poemas de temática homossexual: 

“Girassol da madrugada” (1931), que fora dedicado ao misterioso R. G. – nome que teria 
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sido abreviado pelo editor para esconder a identidade homoerótica do autor –, e 

“Aceitarás o amor como eu o encaro?…” (1937). Melo (2011) aponta outros textos do 

modernista carregados de homoerotismo, são eles: “Tempo de camisolinha” e “Primeiro 

de maio”, publicados no livro póstumo “Contos Novos” (Livraria Martins Editora, 1947). 

A sexualidade de Mário gerou inúmeras teorias e foi esclarecida após o Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IBE-USP) liberar consulta às 

correspondências do escritor. Debruçado sobre centenas de escritos e gravações, o 

jornalista e biógrafo brasileiro Jason Tércio também abordou a vida amorosa do escritor 

no livro “Em busca da alma brasileira – biografia de Mário de Andrade” (Estação Brasil, 

2019). As cartas pesquisadas por Tércio mostram que Mário era bissexual e se envolveu 

com homens e mulheres em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os registros ainda apontam 

para uma paixão adolescente por uma garota e por um “único e melhor amigo”, H., que 

conheceu em Santos (SP) e era membro da Congregação da Imaculada Conceição. A 

tensão homoerótica entre Mário e o amigo estaria retratada em “Frederico Paciência”60. 

 Na biografia histórica, Tércio (2019) aponta que Mário havia se declarado 

pansexual a um amigo, e houve momentos em que não desmentiu rumores da própria 

homossexualidade em cartas enviadas ao poeta Manoel Bandeira (1886-1968) e ao 

escritor Sérgio Milliet (1898-1966). Em 1929, o polêmico episódio do rompimento da 

amizade com o escritor Oswald de Andrade (1890-1954) fez crescer ainda mais o 

interesse pela vida sexual de Mário. Oswald assinou como Cabo Machado um artigo onde 

declarou que “Mário de Andrade era muito parecido pelas costas com Oscar Wilde” 

(COUTO; CARVALHO, 1993). Além de associá-lo ao escritor e dramaturgo irlandês, 

Oswald também o apelidou de “Miss São Paulo em traduzido em masculino”. 

 A associação entre Mário e Wilde (1854-1900), feita por Oswald61, pesou como 

ofensa e humilhação pública à época. Isso porque já era conhecida a tragédia que se 

abateu sobre o dramaturgo irlandês. Wilde manifestou o desejo por outros homens e 

performou a sexualidade não normativa na Era Vitoriana (1837-1901), período em que 

todos os atos homossexuais, fossem públicos ou privados, eram considerados indecentes 

e ilegais na retrógrada Inglaterra (AMBROSE, 2011). A publicação do romance “O 

retrato de Dorian Gray” (1890) fez a crítica e a opinião pública identificarem Wilde como 

uma afronta moral, e ele ganhou diversos inimigos, inclusive na imprensa. 

                                                           
60 A obra foi publicada em 2018 pela Index Ebooks.  
61 De acordo com Trevisan (2018), a obra de Oswald de Andrade também contempla personagens homossexuais, mas 

que são geralmente apresentados associados à decadência burguesa. Entre os títulos estão a peça “O rei da vela” (1933), 

“Marco zero II - chão” (1945) e “Serafim Ponte Grande” (1929). 
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 Ao tentar se desvencilhar dos perseguidores usando a própria fama e prestígio de 

escritor, Wilde acabou envolvido em uma ação que expôs os encontros sexuais que 

praticou com rapazes, e foi submetido a julgamento por “indecência grave, conspiração 

para cometer indecência grave e sodomia” (AMBROSE, 2011, p. 112). O dramaturgo 

encarou o júri com coragem ao argumentar sobre “o amor que não ousa dizer seu nome”, 

mas foi considerado culpado de todas as acusações, outra humilhação. Em 25 de maio de 

1895 foi condenado a cumprir prisão e trabalhos forçados por dois anos. Também foi 

processado por um dos acusadores e pagou indenização que quase o levou à falência, 

além de ter sido abandonado por amigos, ter o casamento e filhos tirados, e ver as próprias 

peças escritas saírem de cartaz por causa do escândalo. 

O texto de “Salomé” (1891), em alta nas livrarias londrinas na época, teve as 

vendas prejudicadas. O livro chegou ao Brasil em 1911, por meio da Livraria e Editora 

Garnier (1844-1934), fundada no Rio de Janeiro por Baptiste Louis Garnier (1823-1893), 

um dos mais importantes editores do século XIX62. A tradução foi feita pelo jornalista 

João do Rio63, que também colaborou para a edição de “O retrato de Dorian Gray” e 

outros títulos do autor. B. L. Garnier publicou “As mulheres de Mantilha” e “O cortiço”, 

citados neste capítulo, o que demonstra abertura à circulação de temas da sexualidade à 

época. Já “Bom-crioulo” foi editado pela Livraria Moderna, “a principal editora brasileira 

no campo da literatura, na década de 1890” (HALLEWEL, 2017, p. 263), o que coloca a 

escrita de temática homossexual na construção da literatura de identidade nacional. 

 

3.3. Conflitos literários: fontes distintas de entendimento das homossexualidades 

 

 A literatura médica que circulava na segunda metade do século XIX tinha o 

propósito de explicar a prática homoerótica e incitar, pelo viés patológico, a condenação 

da homossexualidade. Com essas escrituras, também foi possível apontar a subcultura 

gay em atividade desde o período do Brasil Império64. A pesquisa de Green (2019) destaca 

                                                           
62 O livreiro-editor consolidou as atividades editoriais no Brasil ao incentivar autores nacionais, como Machado de 

Assis, editar coleções e formar público consumidor de livros, além de tornar-se um importante fornecedor de obras 

estrangeiras. L. B. Garnier foi condecorado por D. Pedro II (1825-1891) com o título da Ordem Imperial da Rosa. A 

editora dominava o mercado de ficção nacional com direitos de 655 obras, e também o internacional, com os principias 

autores franceses, como Alexandre Dumas (pai, 1802-1870), Júlio Verne (1828-1905), Victor Hugo (1802-1855), e 

trouxe para o Brasil a primeira tradução da obra espírita de Allan Kardec (1804-1869) (HALLEWELL, 2017). 
63 João do Rio era chamado de “Oscar Wilde tupiniquim”. Além de fã do dramaturgo irlandês e da conhecida 

homossexualidade, ele seguia o estilo de vida dândi e cultuava o cotidiano social mundano, vícios elegantes, usava 

perfumes inebriantes e roupas extravagantes (TREVISAN, 2018). 
64 Há também registros de relações homossexuais no período colonial, segundo estudo de Mott (1992). O pesquisador 

mostra ligações entre europeus que realizaram o desejo sexual com homens indígenas, senhores que praticavam sexo 
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a publicação de estudos como “Da prostituição em geral e em particular em relação ao 

Rio de Janeiro” (1872), do médico e farmacologista Francisco Ferraz de Macedo (1845-

1907), que explica o aumento de casos entre homens em meio ao surto de sífilis oriundo 

das relação com prostitutas, e funde a prostituição com a efeminação; “Attentados ao 

pudor: estudos sobre as aberrações do instincto sexual” (1894), do jurista Francisco José 

Viveiros de Castro (1862-1906), que propõe explicações morais para o fato de homens 

praticarem sexo com outros homens; e “Homossexualismo (a libertinagem no Rio de 

Janeiro): estudos sobre as perversões do instinto genital” (1906), do médico José Ricardo 

Pires de Almeida (1843-1913), que fez uma topografia sobre os hábitos dos “invertidos” 

cariocas, e atribuiu o aumento de pederastas ao controle menos rígido da polícia. 

 Essas defesas de cunho “acadêmico” e “científico” tratavam das 

homossexualidades com tom combativo, enquanto era tímida a produção ficcional ou 

baseada em relatos pessoais que contrapunha a visão pejorativa construída por médicos e 

juristas. Prova disso são as teses que se ergueram ao longo dos anos 1920 e 1930 para 

explicar o crescente número de homossexuais nas capitais carioca e paulista, como 

“Perversões sexuais da medicina legal” (1928), do médico Viriato Fernandes Nunes, e “A 

inversão dos sexos” (1935), do professor de medicina Estácio de Lima (1897-1984). 

 Em 1932, o então diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito 

Federal, Leonídio Ribeiro (1896-1976), iniciou um estudo com 195 homossexuais. Entre 

1935 e 1938, publicou artigos que resultaram no relatório “Homossexualismo e 

endocrinologia”, traduzido para o italiano em 1939 e 1940. De acordo com Green (2019), 

o levantamento de Ribeiro fotografou e mediu homens para estabelecer uma relação entre 

aparência física e sexualidade. O relatório também apresentou dados dos entrevistados, 

como profissão, raça e faixa etária. O autor ainda cita estudos realizados por alunos do 

Instituto de Criminologia de São Paulo nos anos 1930, que resultou na publicação 

“Estudos biográficos dos homossexuais de São Paulo” (1938-1939), organizado pelo 

psiquiatra Edmur de Aguiar Whitaker, e que abordou apenas homossexuais cuja 

expressão da sexualidade era visível, ou seja, em um viés discriminatório. 

O fato de os criminologistas, médicos, psiquiatras e juristas que investigaram e 

escreveram sobre a sexualidade nos anos 30 terem fundamentado seu pensamento 

na teoria hiperabrangente da imutabilidade do modelo ativo/passivo, 

homem/bicha, impediu-os, em geral, de tomar conhecimento de homens que não 

se encaixavam no molde do efeminado. [...] Os resultados desses estudos 

                                                           
com escravos, além de apresentar topografia com homens de várias posições sociais, etnias (branco, negro, indígena e 

mestiços) e preferências sexuais (ativo, passivo ou “troca-troca”).  
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baseiam-se no exame daqueles que, em algum grau, já se conformavam a uma 

noção preconcebida de comportamento sexual. (GREEN, 2019, p. 186) 

  

 Esses tratados médicos e criminológicos resultaram em uma preocupação médico-

legal com a homossexualidade, e em que famílias passaram a recorrer à medicina, polícia 

ou justiça para controlar ou interromper o comportamento sexual desviante de seus 

membros. Acreditava-se que esse tipo de pressão pudesse desmoralizar os praticantes e 

revertê-los à condição heterossexual. Os pesquisadores nesses estudos, segundo Green 

(2019), sugeriam a contenção ou a cura para a “perversão” sexual, baseados na visão 

positivista de que a ciência poderia promover o progresso e a ordem social, o que 

respaldava o Estado a aplicar propostas de eugenia contra “anormalidades” sexuais. 

Concordavam com o fato de que médicos, advogados, psiquiatras, criminologistas e 

governo pudessem controlar e até mesmo curar homossexuais, o que transformou os anos 

1930 num campo de testes para purificar a nação desse “distúrbio”. 

 O período ainda foi marcado pela publicação de artigos que ensaiavam o conceito 

de intersexualidade e a premiada obra “Psiquiatria clínica e forense” (1940), do então 

diretor do Hospício Juquery de São Paulo, Antonio Carlos Pacheco e Silva (1898-1988), 

que atribuiu aos homossexuais uma série de perversões, como sadismo, necrofilia e 

ninfomania. No período, Leonídio Ribeiro teria feito um alerta para que os jovens fossem 

educados a fortalecer a virilidade, e que era preciso estar atento às manifestações artísticas 

e literárias, onde era mais frequente o instinto sexual “anormal” (TREVISAN, 2018). 

 Na segunda metade dos anos 1930, novas reflexões sobre a homossexualidade 

entraram no país por meio da programação literária promovida pelo escritor Érico 

Veríssimo (1905-1979), na Livraria Globo (HALLEWELL, 2017). A editora gaúcha 

publicou traduções de temática homossexual e/ou escritores de vida “perversa” declarada 

ou revelada, como James Joyce (1882-1941), Joseph Conrad (1857-1924), e Thomas 

Mann (1875-1955) - com “Morte em Veneza” (1912), André Gide (1869-1951) – de “Os 

moedeiros falsos” (1925), e Virginia Wolf (1882-1941) - com “Orlando” (1928)65. 

 Trevisan (2018) e Holanda (2015) encontraram referências homoeróticas esparsas 

em obras da literatura brasileira contemporânea publicadas pela Livraria José Olympio 

Editora: “Mundos mortos” (1936), de Octávio de Faria (1908-1980), que versa sobre a 

paixão de dois estudantes; “Usina” (1936), de José Lins do Rego (1901-1957), com o 

                                                           
65 Os livros citados tiveram adaptações para o cinema: “Orlando – A mulher imoral” (1992), “Morte em Veneza” (1971) 

e “Os moedeiros falsos” (2010). 
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romance de uma prostituta e a cafetina; e “Capitães da areia”66 (1937), de Jorge Amado 

(1912-2001), que retrata um grupo de menores abandonados nas ruas de Salvador (BA) e 

cujas relações homossexuais fizeram o livro ser censurado e ter 800 exemplares 

queimados. Destaca-se o conto “O iniciado do vento”67, de Aníbal Machado (1894-1964), 

considerado por Melo (2011) uma das obras mais paradigmáticas da literatura brasileira 

do século XX. O texto mostra a aproximação entre um engenheiro e um adolescente, que 

tem estranha e mágica relação com o vento. O jovem desaparece, e o homem é acusado 

de matá-lo. Levado a julgamento, ele nega ter mantido relações sexuais com o jovem. 

 

Figura 17 – Capa de “Mundos mortos” (1936), “Capitães da Areia” (1937) e “Usina” (1936), da Livraria 

José Olympio Editora 

   

Fontes: Vera Nunes Leilões, BCC/Fundação Casa de Jorge Amado e Leilão de Colecionismo 

  

Em 1948, as letras brasileiras conheceram a escrita da paulistana Odette Rios 

(1932-2002). Com o pseudônimo de Cassandra Rios, aos 16 anos, a estudante 

secundarista lançou com recursos próprios o livro “A volúpia do pecado”, com a história 

de duas adolescentes, Lyeth e Irez, que enfrentavam os preconceitos da época para viver 

a própria história de amor. De acordo com Pereira (2019, p. 26), além de abordar o amor 

fora do padrão heteronormativo, as emoções vividas pelas personagens lésbicas 

apresentaram uma “amostra do que seria a marca da literatura cassandriana”. Cassandra 

tornou-se a primeira autora brasileira a publicar romances eróticos lésbicos. 

Mesmo com o advento deste primeiro livro que de forma explicita tem 

protagonistas lésbicas, isso não se mostrou como um espaço aberto para o 

surgimento de novas autoras que ousassem versar sobre este assunto. Os textos 

que nas décadas seguintes versam sobre mulheres homossexuais, em geral, não 

as colocam como as protagonistas [...], nem as suas relações afetivas e sexuais 

                                                           
66 “Capitães da areia” foi adaptado para o cinema em 2011. 
67 O conto serviu de inspiração para o filme “O menino e o vento” (1967), dirigido por Carlos Hugo Christensen. 



95 
 

 

 

como o centro do enredo, porém é importante ressaltar que diversas escritoras de 

renome brasileiro ousaram escrever sobre este tema [...] (HOLANDA, 2015, p. 

16) 

 

 Com uma extensa produção que abordava a homossexualidade feminina, ao longo 

dos anos, Cassandra criou um estilo particular que a tornou popular e detentora de títulos 

como “papisa do homossexualismo”. Isso porque as obras colocavam em evidência 

mulheres que desfrutavam de relações eróticas e/ou afetivas com outras mulheres, num 

processo de contestar as normas sexuais da época, e por proporcionar um protagonismo 

feminino que se traduziu em identificação direta com o público leitor.  

[...] as personagens criadas por Rios colocavam-se a falar de encontros e 

desencontros amorosos, da experiência oriunda da descoberta de desejos 

proibidos, dos problemas que tinham que enfrentar na família, nas escolas, nos 

meios sociais em geral. Essas personagens, ainda, permitem revisitar e 

problematizar a literatura médica, que concebia os/as homossexuais como 

portadores (as) de patologia assim como o discurso religioso que considerava a 

homossexualidade um ato pecaminoso grave. O empenho em criar uma imagem 

positiva desses indivíduos no contexto social brasileiro também é muito evidente 

nas narrativas. (PEREIRA, 2019, p. 26) 

 

 Embora contribuísse para a visibilidade de mulheres homossexuais, Cassandra 

encerrava muitas histórias com atos trágicos. Foi assim já na estreia. Em “A volúpia do 

pecado”, a protagonista se mata por não assumir a orientação sexual (LONDERO, 2016). 

 Autor contemporâneo de Cassandra no final dos anos 1940, Jorge Jaime 

apresentou em 1947 o tratado médico-legal “Homossexualismo masculino”, publicado 

em uma segunda edição em 1953, pela Editora Borsoi. O livro era acompanhando do 

romance “Lady Hamilton”, diário que descrevia a vida de um homossexual. O autor fez 

uma imersão no cotidiano de bares, teatros e redutos gays, além de reunir cartas que dão 

a dimensão da vida complexa de homens amantes de outros homens no final dos anos 

1940. Porém, Jaime condenou a prática homossexual dos personagens com quem 

interagiu, chamando-os de doentes e clamando que a sociedade tivesse piedade deles. 

 A obra ainda aponta controvérsias, que, segundo Trevisan (2018), podem tê-la 

tornado “aceita” entre os leitores homossexuais da época, como a capa, que remete a uma 

relação romântica e protetora entre homens; as sugestões de aumentar a punição de quem 

extorquia ou chantageava homossexuais; reprimir abusos policiais; e o casamento entre 

homens. Ao fim do livro, fica clara a intenção do autor de, com essas propostas, 

resguardar a hegemonia heterossexual e cravar a homossexualidade como doença. Tal 

pretensão é evidente no romance “Lady Hamilton”, que coloca o protagonista Paulo em 

situações degradantes e constrangedoras, e o encaminha para um final trágico e de tom 
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higienista. Em 1957, Jaime voltou a explorar a subcultura homossexual do Rio de Janeiro 

com os poemas de “O monstro que chora”, onde relacionou monstruosidade com 

homossexualidade e compôs a imagem do homossexual como doente e solitário. 

 

Figura 18 – Capa de “A volúpia do pecado” (Editora A Voz dos Livros, 1955) e “Homossexualismo 

masculino” (Editora Borsoi, 1953) 

     

Fontes: Melinterest Brasil e Sebo do Messias 

 

Nos anos 1950, um dos poucos livros a abordar a homossexualidade sob um 

prisma positivo foi “Internato” (Editora Fronteira, 1951), do escritor gaúcho Paulo 

Hecker Filho (1926-2005). Na obra, um estudante se apaixona pelo colega de escola, com 

quem experimenta o sexo oral. Todos no colégio ficam sabendo do ocorrido, e o rapaz é 

humilhado em público. O que surpreende o leitor é o fato de o jovem reagir com orgulho 

e se colocar de pé diante do constrangimento, mesmo sendo expulso pelo diretor. 

 Green (2019) resgata o texto de Daniel Franco, um ativista homossexual de São 

Paulo, publicado no Jornal do Gay em 1978, com o relato da escassez de literatura com 

tema homossexual produzida no Brasil nos anos 1950. Segundo Franco, os autores 

nacionais não se arriscavam ao publicar histórias de relações eróticas e/ou afetivas entre 

homens ou entre mulheres, e havia pouco acesso às obras importadas, entre elas “O 

banquete”, de Platão, “A confusão dos sentimentos”, de Stefan Zweig (1881-1942) e 

“Córidon”, de André Gide. Foi a partir desta década que a paulistana Lygia Fagundes 

Telles ousou falar sobre a homoafetividade feminina, de maneira sutil, em obras como 

“Ciranda de pedra” (1954)68, publicada pela Edições O Cruzeiro. 

                                                           
68 “Ciranda de Pedra” foi adaptada para a televisão nas telenovelas produzidas em 1981 e 2008. A autora Lygia 

Fagundes Telles ainda abordou as relações de mulheres homossexuais em “As meninas” (Livraria José Olympio, 1973). 
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 A pesquisa sobre a literatura nacional que aborda a homossexualidade também 

resgata um dos romances mais significantes das letras brasileiras, “Grande sertão: 

veredas” (1956), do escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967), e publicado pela 

Livraria José Olympio Editora. O épico apresenta Riobaldo, um jagunço que se apaixona 

pelo jovem Diadorim. Após a morte do parceiro, Riobaldo desnuda o corpo de Diadorim 

e descobre tratar-se de uma mulher. Segundo Melo (2011, p. 303, tradução nossa), com 

diversas possibilidades de interpretação, o romance é uma “celebração da ambiguidade 

sexual e das diferentes formas de viver o amor e a sexualidade”. 

Assim, teria Riobaldo amado o reflexo feminino de um homem, ou o homem 

pressentido nessa mulher masculinizada que era Diadorim? Qual dos reflexos é 

real? Ou estaria o real no interior dos espelhos que refletem as máscaras? 

Trabalhando a linguagem como que passeia na corda bamba da invenção, 

Guimarães Rosa penetra brilhantemente no território da falsa identidade que, no 

espelho do outro, se torna verdadeira. (TREVISAN, 2018, p. 254) 

 

Figura 19 – Capa da primeira edição de “Ciranda de pedra” (Edições O Cruzeiro, 1954) e “Grande sertão: 

veredas” (Livraria José Olympio Editora, 1956) 

     

Fontes: O Buquineiro Livros Raros e Blog da Companhia das Letras 

 

 Silva (2018) sugere que com “Grande sertão: veredas” o autor esteve à frente da 

própria geração, como fez Adolfo Caminha com “Bom-crioulo”, e desenvolveu uma obra 

cujo interior propõe discutir a identidade sexual de personagens considerados inferiores 

ou menores para serem representados na literatura, ainda mais em função das questões 

sexuais que afrontavam os padrões normativos da época. O pesquisador levanta a hipótese 

de o escritor mineiro ter utilizado no projeto literário o domínio sobre a ambivalência do 

sujeito cultural para trazer ao plano estético questionamentos sobre a causa homossexual. 

Isso em uma época em que esse tipo de debate era negado na sociedade brasileira. 

A grande questão que se coloca, a partir da leitura que fazemos de Grande Sertão: 

Veredas, é a de que o seu autor questiona lugares culturais estabelecidos 
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historicamente numa época e num universo representados que favoreciam 

justamente o contrário. A década de 1950, por exemplo, em contexto de Brasil, 

vivia sob pressão moral-religiosa, momento de reafirmação de valores patriarcais 

– porque ainda em moda ou em vigor –, da cultura falocêntrica, centrada em 

práticas extremamente misóginas, machistas, segregadoras dos diferentes e 

mantenedoras de discursos que negavam especificamente os diferentes sexuais. 

(SILVA, 2008, p. 205) 

 

 Nesse cenário, Trevisan (2018) lembra de um episódio de 1954 em que Cassandra 

Rios foi inúmeras vezes intimada a dar explicações sobre um romance que abordava a 

vida feliz de uma mulher lésbica. A autora era acusada de atentar contra a moral e os bons 

costumes. O incômodo com os textos da autora prenunciava o período de rígida censura. 

 

3.4. Da literatura censurada surge uma nova geração de escritores 

 

Embora não haja um número preciso do total de livros publicados por Cassandra 

Rios – estima-se mais de 70 títulos, 40 deles abordavam a homossexualidade feminina –

, a autora incomodou a ditadura civil-militar e a crítica com uma literatura também 

pornográfica. A descrição de cenas amorosas e eróticas entre mulheres eram apimentadas 

e algumas com conotação sadomasoquista, uma afronta à moral conservadora da época. 

Assim, de um lado, Cassandra atingiu um grande número de leitores nos anos 

1970, tanto que, no período, chegou a vender por ano 300 mil exemplares, alcançou o 

posto de escritora que mais vendia livros no país e também atingiu a marca de 500 mil 

livros distribuídos, o que a colocou no mesmo patamar de Jorge Amado e José Mauro de 

Vasconcelos (1920-1984) (PEREIRA, 2019); do outro lado, a popularidade fez a obra da 

autora ser tratada pela crítica como subliteratura, em especial pelo tom pornográfico. Para 

Londero (2016), quando a censura moral e literária condena a obra de Cassandra Rios, 

também nega e deslegitima a expressão popular. O sucesso comercial é aparentemente 

compreendido, mas depreciado por representar camadas mais populares. 

As justificativas eram que os romances de Cassandra Rios apresentavam desde 

problemas relacionados ao estilo, passando pelo que eles consideravam 

exploração demasiada de questões “menores”, pouco nobres – as relações 

afetivo/sexuais entre pessoas do mesmo sexo, prostituição, uso de entorpecentes 

etc. −, até a estruturação pouco complexa. Em decorrência dessas considerações, 

seu trabalho foi classificado como subliteratura, paraliteratura, pornografia e 

outras categorizações similares. (PEREIRA, 2019, p. 27) 

 

No estudo feito por Reimão (2011, p. 39), 100 livros eróticos/pornográficos foram 

cesurados pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) durante a ditadura 
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civil-militar; desses, 18 títulos eram de autoria de Cassandra, o que rendeu a ela o título 

de “autora mais proibida do Brasil”. São eles: “A borboleta branca” (1980), “A breve 

história de Fábia” (1963), “A paranoica” (1952), “A sarjeta” (1952), “A volúpia do 

pecado” (1948), “A serpente e a flor” (1965), “As traças” (1975), “Copacabana Posto 6” 

(1956), “Georgette” (1956), “Macária” (1965), “Marcella” (1975), “Nicoleta Ninfeta” 

(1973), “O prazer de pecar” (1979), “Tara” (1961), “Tentação sexual”, “Tessa, a gata” 

(1965), “Uma mulher diferente” (1965) e “Veneno” (1965). 

Em 1967, o jornalista e escritor pernambucano Gasparino Damata organizou a 

antologia “Histórias do amor maldito” (Gráfica Record Editora), que reuniu textos de 

cunho homoafetivos e/ou homoerótico de celebrados autores nacionais, como Aníbal 

Machado, Dalton Trevisan, Nelson Rodrigues (1912-1980), Dinah Silveira de Queiroz 

(1911-1982), José Condé (1971-1971), Autran Dourado (1926-2012), Mário de Andrade, 

Machado de Assis, Érico Veríssimo, Octávio de Faria, Lúcio Cardoso (1912-1968), 

Oswald de Andrade, Gilberto Freyre (1900-1987), Graciliano Ramos (1892-1953), João 

do Rio, Miroel Silveira (1914-1988), Luiz Canabrava (1926-2000), Nélida Piñon, Walmir 

Ayala (1933-1991), R. Magalhães Jr. (1907-1981), Raul Pompéia, Samuel Rawet (1929-

1984), Adolfo Caminha, Aguinaldo Silva, Edilberto Coutinho (1938-1985), Paulo Hecker 

Filho (1926-2005), Harry Laus, Assis Brasil (1857-1938), Renard Perez (1928-2015) e 

Homero Homem (1921-1991), entre outros. 

 Damata voltou a organizar outra antologia de temática homossexual em 1969, 

dessa vez apenas com poemas brasileiros. Em “Poemas do amor maldito” (Coordenada 

Editora de Brasília) estiveram reunidos textos de Cassiano Nunes (1921-2007), Augusto 

dos Anjos (1884-1914), Augusto Frederico (1906-1965), Vinicius de Moraes (1913-

1980), José Alcides Pinto (1923-2008), Décio Pignatari (1927-2012), Carlos Drummond 

de Andrade (1920-1987), Jorge de Lima (1893-1953), Mário Faustino (1930-1962), 

Cecília Meireles (1901-1964) e Hermínio Bello de Carvalho, entre outros. 

 Para Melo (2011, p. 11, tradução nossa), as antologias tiveram papel decisivo na 

construção da literatura de temática homossexual. “Em algumas ocasiões, a melhor defesa 

do organizador de uma antologia para justificar a inclusão deste ou daquele texto, está no 

prazer erótico que a obra oferece ao leitor”. 

Nesse sentido, a efervescência da escrita de temática homossexual, organizada de 

maneira a resgatar a tradição desse tipo de literatura e/ou construí-la e divulgá-la, atuou 

na contramão da ideia de uma literatura pretensamente nacional, com parâmetros que 

colocaram à margem as sexualidades, uma vez que o cânone literário brasileiro teve uma 
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única e exclusiva formulação com obras que atendiam ao sentido diretivo nacional 

(LUGARINHO, 2008), com padrões e marcos regulatórios normativos. 

Nas décadas de 1960-1970, um verbo adquiriu enorme importância no universo 

gay brasileiro: assumir [...] Se assumisse publicamente como marginal à ‘norma’. 

Coube ao homossexual carregar na vida pública um fardo que o heterossexual 

não carregava nem carrega. (SANTIAGO, 2008, p.196, itálico do autor). 

 

Figura 20 – Capa de “Histórias do amor maldito” (Gráfica Record Editora, 1967) e “Poemas do amor 

maldito” (Coordenada Editora de Brasília, 1969) 

     

Fontes: Acervo Bajubá; e Google Reads 

 

 Segundo Lugarinho (2008), foi no século XX que a crítica literária percebeu a 

literatura como canal e instituição que legitima a produção literária de grupos 

minoritários, e que nesse contexto, a formulação do sistema literário nacional deixou de 

ser apenas baseada nas premissas que fundaram o cânone nacional no século anterior. 

Tal dimensão ganha notoriedade na década de 1970, com o surgimento de uma 

nova geração de escritores dispostos a compartilhar “suas vivências, seus afetos e suas 

angústias como homossexuais” (TREVISAN, 2018, p. 255), ainda em meio à ditadura, e 

que responderam por meio das letras à invisibilidade imposta à comunidade homossexual. 

Destaca-se na época a literatura do jornalista, dramaturgo e escritor Caio Fernando 

Abreu (1948-1996), que se tornou um marco para a geração. O primeiro livro “Limite 

branco” (Editora Expressão e Cultura, 1970), escrito aos 19 anos, narra a vida do jovem 

Maurício e os questionamentos do tornar-se adulto e o sentido da vida. Em tom 

autobiográfico e com prosa marcada pelos anos autoritários da ditadura, intensamente 

vividos por Abreu, o texto prenunciou o estilo de narrativas que marcaria a obra do autor. 

O momento histórico com o qual os primeiros escritos de Caio Fernando Abreu 

dialogam é de censura à expressividade das idéias e do corpo: a ditadura militar. 

Daí que a obra do autor (mesmo a posterior ao momento de repressão, porque, 
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nesse caso, considero a “formação de um olhar” que narra em meio à ditadura) se 

vê influenciada por todo o movimento de carnavalização do “desbunde” artístico, 

que surgiu naquele momento para subverter e questionar a ordem dominante. O 

excesso de certas cenas, que beiram o grotesco, tem a função de questionar os 

conceitos correntes de “bom gosto”, de “boa literatura”. (JUNIOR, 2006, p. 26) 

 

Homossexual declarado em plena ditadura civil-militar, Abreu foi perseguido pelo 

Departamento de Ordem e Política Social (Dops), exilou-se na Europa, descobriu-se 

portador de HIV em 1994, e morreu em 1996, deixando obras que marcaram as décadas 

de 1970, 1980 e 1990, como “Inventário do irremediável” (Editora Movimento, 1970), 

“O ovo apunhalado” (Editora Globo, 1975), “Pedras de Calcutá” (Editora Alfa-Ômega, 

1977), “Morangos mofados” (Editora Brasiliense, 1982), “Os dragões não conhecem o 

paraíso” (Companhia das Letras, 1988) e “Ovelhas negras” (Editora Sulina, 1995) 69. 

Em 1975, o experiente repórter e escritor Aguinaldo Silva lançou o romance 

“Primeira carta aos andróginos” (Pallas Editora). Conta a história de uma travesti que 

conhece o marinheiro Cristo, em plena Sexta-Feira Santa, e faz uma narrativa entre o 

sagrado e o profano. Em 1976, destacaram-se Gasparino Damata, na publicação da 

coletânea própria de contos “Os solteirões” (Pallas Editora); o cenógrafo e artista plástico 

Darcy Penteado (1926-1987), com o livro “A meta” (Editora Símbolo), coletânea de 

contos sobre diversos aspectos da vida homossexual, como discriminação e preconceito; 

e José Silvério Trevisan, com “Testamento de Jônatas deixado a David” (Editora 

Brasiliense), livro de contos sobre vivências e histórias do autor durante o exílio. 

 

Figura 21 – Capa de “Primeira carta aos andróginos” (Pallas Editora, 1975), “Os solteirões” (Pallas 

Editora, 1976), “A meta” (Editora Símbolo, 1976) e “Testamento de Jônatas deixado a David” (Editora 

Brasiliense, 1976)  

Fontes: Estante Virtual e Livraria Traça 

                                                           
69 A Companhia das Letras lançou em 2018 o livro “Contos completos”, com todos os textos de Caio Fernando Abreu. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Testamento_de_J%C3%B4natas_Deixado_a_David&action=edit&redlink=1
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Em 1978, os quatro autores fundaram o jornal Lampião da Esquina. Tabloide 

dedicado ao público gay e pioneiro ao se espalhar pelo país com a premissa de despertar 

a consciência e identidade homossexual, uma das particularidades da publicação era a 

sistemática indicação de livros com temática homossexual. Muitos dos títulos indicados 

pela publicação eram de autoria dos próprios colaboradores. 

Em consulta às edições digitalizadas70 de Lampião da Esquina, encontramos o 

posicionamento do Conselho Editorial, que acreditava nos livros como um instrumento 

de busca pela identidade do homossexual da época, aquele que tentava viver a sexualidade 

livremente em meio à abertura política do país71. Há, na resposta à carta de um leitor, a 

sugestão de que era preciso frequentar livrarias, pois o contato com os livros ajudaria o 

homossexual a deixar de ter pena de si mesmo, a achar uma maneira de atuar no mundo 

e que, por meio da literatura, seria possível descobrir-se72. O jornal havia percebido os 

primeiros sinais da economia que, nos anos 1990, apostaria no poder aquisitivo dos gays. 

De repente o homossexualismo virou assunto. Deixou os cubículos, os becos, os 

bares e as hospedarias e chegou às ruas. Dezenas de reportagens, "análises 

científicas", filmes e obras literárias ganharam lugar de destaque nas prateleiras. 

Hoje quem quer fazer sucesso precisa de um pouco de frescura, e é preciso ter 

entre os amigos uma bicha qualquer, para provar a abertura. Assim, nos meios de 

comunicação, da grande à pequena imprensa, das maiores às menores editoras, 

todos passaram a investir no assunto. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 12) 

  

Lampião da Esquina publicizou a literatura de temática gay em cinco frentes. A 

primeira por meio da produção de conteúdo jornalístico, com notas, reportagens e 

entrevistas com autoras e autores. A segunda, pela seção “Literatura”, que estreou na 

edição 0 (zero) e apresentou poemas e contos selecionados por Gasparino Damata. 

Entre publicar poetas consagrados e dar vez aos jovens, nosso jornal escolheu o 

segundo caminho, e resolveu abrir esta página a todos os que se dediquem com 

talento e verdadeiro empenho à poesia. Dentre os poemas enviados à nossa 

redação, Gasparino Damata mensalmente selecionará alguns para publicação 

mediante dois critérios: a qualidade e o enfoque lírico de uma das formas mais 

expressivas da comunicação humana – a sexualidade, dos pontos de vista que 

interessam aos leitores deste jornal. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 10)  

 

                                                           
70 Disponibilizadas pelo Grupo Dignidade em <http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/>. 
71 “[...] o que Lampião reivindica em nome dessa minoria é não apenas se assumir e ser aceito – o que queremos é 

resgatar essa condição que todas as sociedades construídas em bases machistas lhes negou: o fato de que os 

homossexuais são seres humanos e que, portanto, têm todo o direito de lutar por sua plena realização, enquanto tal” 

(LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 2) 
72 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 14. 
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 Entre os nomes publicados por Lampião da Esquina na seção “Literatura” estão 

Paulo Augusto, Leila Míccolis, Franklin Jorge, Moacir de Moura, Sosígenes Costa (1901-

1968), Antonio Roig, M. Rocha, Tony Pereira, Políbio Alves, Abelardo Castillo (1935-

2017), Pedro Hilário, Olney Krüse (1939-2006), Gilmar de Carvalho, José Louzeiro 

(1932-2017), Fernando Wide, Ulisses Tavares, José Renato Pimentel, Maria Lucia de 

Barros Mott (1948-2011) e João Carneiro, além da publicação de textos de nomes 

conhecidos do público, como Mário de Andrade, Cassandra Rios, Glauco Mattoso, João 

do Rio, Leopoldo Serran (1948-2002), Renata Pallottini (1931-2021), Fernando Gabeira, 

João Gilberto Noll (1976-2017) e Jean Genet (1910-1986). Membros do jornal também 

tiveram seus textos publicados na seção com foco literário. 

 A terceira frente de divulgação de literatura de temática homossexual nas páginas 

de Lampião da Esquina ocorreu dentro da seção “Tendência”, subdividida em outras 

seções, entre elas, a “O Livro”, com a indicação de lançamentos e curadoria de obras que 

deveriam ser lidas por homossexuais. A quarta frente foi a da publicação de anúncios de 

lançamentos de livros. Os espaços publicitários para a divulgação literária eram, em 

maioria, ocupados para divulgar os livros dos autores-colaboradores do jornal. 

 A quinta frente foi um box chamado “Leia agora!”, publicado a partir da edição 3. 

No início, o público encontrou nele uma enxuta lista com escritores e os respectivos 

títulos, além das informações sobre como pedir as obras e receber em casa, via reembolso 

postal. Ao longo das edições do jornal foram incorporados ao box sinopse, número de 

páginas e preço dos livros, numa espécie de classificado que ocupava meia página. 

 

Figura 22 – Versões do catálogo “Biblioteca Universal Guei” 

 

Fonte: Lampião da Esquina 
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Na edição 17, em outubro de 1979, o espaço recebeu o título de “Estes livros falam 

de você”, e indicava “suas paixões e problemas, suas alegrias e tormenta. Leia-os”73. Já 

na primeira edição dos anos 1980, a de número 21, o classificado passou a ser chamado 

de “Biblioteca Universal Guei”, e ampliou a oferta de produtos, entre eles edições extras 

do tabloide. Na última fase do jornal, a seção literária ganhou aparência de catálogo, 

chegou a ter página dupla, e incorporou também as capas de alguns livros. 

Lampião da Esquina surgiu no contexto da ditadura civil-militar e foi mídia 

impressa importante para a criação e o fortalecimento do movimento homossexual 

brasileiro. Assim, é possível inferir que, nesse contexto, a literatura também foi utilizada 

como discurso ativista, de posicionamento, o que prova a capacidade de a mídia impressa 

(livro), mostrar e incluir o leitor no conhecimento da própria realidade e a dos pares por 

meio da literatura. O tabloide também incentivou a leitura de traduções que versavam 

sobre homossexualidades e chegavam ao Brasil por meio do trabalho de curadoria de 

editores nacionais e a empreitada de casas editoriais. 

Nos anos 1980, alguns títulos de temática homossexual estiveram na lista de obras 

que modificaram a noção de best-seller no mercado editorial brasileiro. Foi por meio da 

Editora Nova Fronteira, fundada por Carlos Lacerda em 1965, que o público conheceu 

“Memórias de Adriano”74 e “Alexis (ou o tratado do vão desejo)”, da escritora belga 

Marguerite Yourcenar (1903-1987); “Um Homem Só”, de Christopher Isherwood75; e 

“Córidon”, de André Gide, título polêmico, originalmente publicado em 1911, que aborda 

a homossexualidade à luz das artes, da Sociologia, da História, da Biologia e da moral. 

Outras obras amplamente conhecidas por tratarem questões de gênero e sexualidade 

estiveram no catálogo da editora, que publicou nomes como Simone de Beauvoir (1908-

1986), Thomas Mann, Marcel Proust (1987-1922), Jean-Paul Sartre (1905-1980) e 

Virginia Woolf. Essa empreitada editorial teve a assessoria do editor, poeta e tradutor 

Pedro Paulo de Sena Madureira, que exerceu influência na cultura nacional nos anos 1960 

e foi um dos mais notáveis editores brasileiros da década de 1970 (HALLEWELL, 2017). 

Nos anos 1980 surgiu a obra do escritor, sociólogo e jornalista Herbert Daniel 

(1946-1992), que integrou a luta armada contra o regime militar brasileiro. Com o livro 

“Passagem para o próximo sonho” (Editora Codecri, 1982), o ativista homossexual 

relatou de maneira poética a experiência na guerrilha e o período em que ficou exilado na 

                                                           
73 LAMPIÃO DA ESQUINA. Número 17. Outubro, 1979, p. 9. 
74 “Vendeu 150 mil exemplares e permaneceu por muito tempo no primeiro lugar entre os livros mais vendidos” 

(HALLEWELL, 2017, p. 732). 
75 O livro inspirou o filme “Direito de Amar”, de 2009, dirigido por Tom Ford. 
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França, onde trabalhou como porteiro de uma sauna gay. Já com a publicação de “Stella 

Manhattan” (Editora Nova Fronteira, 1985), o romancista mineiro Silviano Santiago, com 

produção ativa desde 1955, apresentou uma das primeiras escritas protagonizadas por 

uma transexual. A narrativa traz a personagem-título “num nível social muito superior ao 

da média das travestis brasileiras” (TREVISAN, 2018, p. 256) na época. O autor é ativo 

no desenvolvimento da literatura brasileira de tema homossexual. 

 

Figura 23 – Capa de “Passagem para o próximo sonho” (Editora Codecri, 1982), “Stella Manhattan” 

(Editora Nova Fronteira, 1985) e “Os dragões não conhecem o paraíso” (Companhia das Letras, 1988) 

   

Fontes: Estante Virtual e Livraria Traça 

 

Na análise de Lugarinho (2008), a literatura de Silviano junta-se a Caio Fernando 

Abreu na invocação de uma mediação cultural e literária que proporciona um panorama 

amplo da cultura ou subcultura gay. O pesquisador afirma que, a partir da obra desses 

dois autores, as narrativas passaram a se dirigir a um público específico e diferenciado, 

capaz de reconhecer-se em um texto, agora preciso, definido e com direcionamento 

explícito ao público ao qual se propõe escrever e ser lido. Nesse sentido, cabe-nos analisar 

e tencionar a definição primária de literatura gay. 

 

3.5. Uma literatura política entre a crítica e o mercado 

 

 Neste capítulo, pudemos observar que a construção da literatura de tema gay, 

lésbico, homoerótico e/ou homoafetivo desenvolveu-se, de modo geral, com obras que 

manifestaram em maioria a homossexualidade masculina e/ou reproduziram marcos e 

regulações sexuais normativas e patriarcais. O termo literatura gay, que remonta ao 
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cânone pensado na academia inglesa, acabou por abarcar as demais sexualidades, mas 

está condicionado a uma hierarquia sexual. Num sentido amplo, 

A atual compartimentalização conhecida como Literatura Gay vem a ser um 

subsistema da literatura com conteúdo de temática homoafetiva ou escrita por 

autores gays – ou ainda aquela realizada como forma de atuação política por 

leitores gays. Trata, prioritariamente, de assuntos e temas referentes ao universo 

homossexual. A Literatura gay é escrita por homossexuais e/ou para 

homossexuais. (DIAS, 2013, p. 18) 

  

 Para Maia (2015, p. 187), algumas definições de literatura gay também apontam 

para aquela que é feita por escritores homossexuais declarados e que aborda temas 

correlatos, o que faz da sexualidade dos autores uma condição para figurar nesse campo. 

O autor também problematiza o uso do termo literatura gay, que “é silenciador e 

colonizador das outras expressões de gênero e de sexualidade quando se coloca como 

termo aglutinador de todas as outras dissidências “sexuais”.” 

Assim, embora não haja unanimidade no uso do termo literatura gay, a escrita que 

aborda histórias, registros e reflexões sobre a vida homossexual encontra no campo 

literário mais que um gênero. Na visão de Melo (2011), trata-se de um ato político, um 

posicionamento militante, e cujo processo de seleção, produção e evolução dos textos 

segue as regras do campo ao qual está inserido, ou seja, o cânone literário nacional, e as 

lutas políticas contemporâneas da própria militância. Assim, da mesma forma que a 

literatura cria uma identidade universal pautada pelos marcos regulatórios heterossexuais, 

também cria uma identidade e literatura de tema homossexual. 

[...] a literatura pode fornecer inflexões diversificadas para a exploração 

da sociedade: pode ser usada como fonte de informação, como chave para 

uma análise sócio-histórica, e como expressão individual para coletar 

informações que ajudem a compreender passado, presente e futuro. 

(MELO, 2011, p. 142; tradução nossa) 

 

A ideia de uma identidade universal propagada pela literatura precisa ser 

repensada, uma vez que usa marcos regulatórios pautados pela repressão sexual (MELO, 

2011). A concepção cristalizada permitiu a manutenção de uma produção literária 

heteronormativa hegemônica e contribuiu para uma visão de mundo que invisibiliza 

outras sexualidades. Porém, como as regras do campo literário também se aplicam às 

obras de temática homossexual, paradoxalmente, cria-se uma identidade homossexual 

dotada da expressão de valores culturais e ideológicos, mas que ainda parece atuar em 

caráter de submissão ou marginalidade. O cânone literário de tema gay que “também está 

perpassado por questões de etnia, nação, classe, gênero e sexualidade, termina por 
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silenciar determinadas obras e autores que não interessam aos projetos políticos, sejam 

do mercado, sejam da crítica literária” (MAIA, 2015, p. 191). 

Então, ainda que posicionada como um ato político, a literatura gay no Brasil, de 

acordo com a reflexão de Maia (2015), é tencionada no conflito entre a crítica 

universitária, que tenta responder aos critérios de canonização, e as demandas 

mercadológicas. O autor afirma que a academia resiste ao uso do termo “literatura gay”, 

mas ele atende e movimenta o mercado editorial e o consumo do público leitor. 

Podemos dizer, portanto, que nos encontramos entre dois projetos 

distintos de literatura gay: o projeto mercadológico que abastece 

prateleiras de livrarias com obras de autores aberta e predominantemente 

homossexuais que tratam de temas do universo “gay”; e o projeto crítico-

universitário que busca sempre a problematização e a consequente 

ampliação do cânone, tomando o termo em sentido mais amplo; ou seja, 

nesse projeto de canonização entram tanto as obras que tratam do 

universo gay, como aquelas que não tratando do universo gay são 

produzidas por autores “gays”. (MAIA, 2015, p. 188) 

 

 Neste sentido, fica clara a preocupação da crítica literária-universitária com 

abordagens que versam questões de gênero e sexualidade, e que aspectos formais e 

estéticos, como a qualidade dos textos, são relevantes. O esforço da academia tem sido 

então problematizar e ampliar o cânone literário, além de analisar as obras e os autores 

sob o viés estético-político, a fim de construir uma história literária gay (MAIA, 2015). 

 A partir dos anos 1990, as tensões entre os projetos crítico-universitário e 

mercadológico da literatura gay ganharam novos contornos. Barcellos (2006), Albino e 

Míguez (2021) lembram que no final da década e início dos anos 2000 foram realizados 

colóquios e seminários na Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ) e que resultaram 

na Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (Abeh), maior entidade científica 

brasileira nos estudos sobre gênero e sexualidade. Os autores também registram que ao 

longo da década outros eventos reuniram pesquisadoras e pesquisadores na busca pela 

construção da literatura de temática homossexual, como os seminários Fazendo Gênero 

(Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC), Desfazendo Gênero (Universidade 

Federal da Bahia – UFBA) e os congressos nacional e internacional de Literatura e 

Gênero, realizados em diversas instituições públicas, entre elas a Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH – USP).  

Esses eventos contribuíram para a introdução de novos campos (como 

literatura e gênero e literatura e homoerotismo – e, poderíamos dizer, 

literatura queer, mais recentemente) nos programas disciplinares e nas 

linhas de pesquisa e de produção bibliográfica dos programas de estudos 

literários das universidades brasileiras, que, até o momento (início dos 
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anos 2000, por fixar uma data), estavam, em certa medida, em 

dissonância ao que já se observava em países europeus e, principalmente, 

nos Estados Unidos, onde se desenvolviam de forma consistente os 

estudos feministas, gays, lésbicos, culturais e queer. (ALBINO; 

MÍGUEZ, 2021, p. 15, itálico nosso) 

 

 De origem inglesa, o termo queer foi incorporado pela academia ocidental de 

acordo com a propagação da Teoria Queer pela Europa e as Américas. No Brasil, segundo 

Colling (2018), textos acadêmicos ou políticas de gênero e sexualidade manifestaram 

contexto queer já nos anos 1990. Entre 1995 e 1999, pesquisas de Karla Bessa, Denilson 

Lopes, Mário César Lugarinho e Tânia Navarro Swain resultaram em textos que versaram 

sobre os estudos queer (SOUZA; BENETTI, 2016). Já Miskolci (2017) aponta o trabalho 

da pesquisadora Guacira Lopes Louro como um os principais divulgadores do 

pensamento da filósofa pós-estruturalista estadunidense Judith Butler no país, 

aproximando o queer ao campo da educação. 

 Colling (2018) aponta para as diversas vertentes dos estudos e de estudiosos 

queer, o que, segundo ele, dificulta enquadrá-la em uma teoria fechada. Ainda assim, o 

autor traça um parâmetro com aspectos que unificam as linhas de pensamento, como 

as críticas às normas de gênero e sexualidade e explicações sobre como 

elas foram construídas e naturalizadas ao longo do tempo; as evidências 

de como as múltiplas identidades de gênero e orientações sexuais 

existem, resistem e se proliferam, por não serem entidades estáveis e 

autênticas; as críticas às perspectivas despatologizantes em relação a 

essas identificações e às compreensões e saberes que tentam explicas as 

sexualidades e os gêneros a partir de perspectivas genéticas, 

biologizantes e morais; a rejeição a qualquer ideia de normalização e a 

problematização das categorias que estão em zona de conforto, como a 

heterossexualidade, por exemplo, que se constitui não apenas como 

expressão da sexualidade, mas a norma política que todos deveriam 

seguir dentro de um modelo bastante rígido; e as críticas em relação à 

clássica separação entre os estudos da sexualidade e os estudos de gênero. 

(COLLING, 2018, p. 517)  

 

Dessa forma, contrária a identidade gay, a identidade queer não tem a necessidade 

de se basear em uma verdade ou realidade estável. Queer seria o contrário da condição 

de normal, dominante e legítimo, seria uma posição em relação ao que é normativo, e ela 

não é reservada apenas a gays e lésbicas, mas a qualquer pessoa colocada à margem pela 

expressão e prática da própria sexualidade (HALPERIN, 1995). 

Ao acrescentarmos essa reflexão à escrita que identifica, legitima e divulga a 

cultural homossexual e das demais sexualidades, observa-se a necessidade 

contemporânea de uma literatura que rompa com as dicotomias e os binarismos que 
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promovem a dominação e a exclusão das expressões de gênero, raça e sexualidade. Com 

o transbordamento da sigla que representa o movimento no Brasil, do MHB até o 

LGBTQIAP+, refletimos sobre a crescente escritura representativa de pessoas não-

heterossexuais na literatura brasileira. Aproximamo-nos então das proposições de uma 

literatura queer, seja em uma perspectiva guarda-chuva, 

[...] que englobaria a representação e a representatividade de identidades 

não hegemônicas, especialmente as identidades gay, lésbica e 

homoerótica; seja como termo que contemplaria outras possibilidades 

identitárias que contestam a matriz heteronormativa em que se 

naturalizam a heterossexualidade como a sexualidade desejável e se 

essencializam binarismos de diversas ordens: homem/mulher, 

masculino/feminino, heterossexual/homossexual, branco/negro etc. 

(ALBINO; MIGUEZ, 2021, p. 12) 

 

Dessa forma, a literatura contemporânea propõe tanto o diálogo quanto o 

questionamento sobre as sexualidades, as constituições e fixações, bem como abarca as 

identidades que performam o corpo e o prazer, mas são colocadas à margem da sociedade. 

É preciso notar que tanto personagens como autoras e autores dessa literatura também são 

marginalizados, uma vez que as produções são alvo de preconceito, perseguição e 

violência, e aqueles a quem essas escrituras representam. Ainda assim, na análise de 

Castro (2017, p. 11), “a literatura é importante meio de representar, criar e desconstruir 

pensamentos de uma sociedade, que diversas vezes foi e ainda é repressiva, além de 

mostrar as transformações temporais e dar voz àqueles que foram silenciados”. 

A seguir, propomos refletir as possíveis transformações da cena literária pela 

diversidade sexual no Brasil, a partir dos equipamentos que possibilitaram e possibilitam 

a materialização de textos, produção e distribuição de livros com temas LGBTQIAP+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

4. PANORAMA DAS EDITORAS QUE PUBLICAM LIVROS COM TEMÁTICA 

LGBTQIAP+ 

 

Procurar conhecer uma nação por meio de sua produção editorial é, mais ou 

menos, o mesmo que julgar uma pessoa por sua caligrafia. Ambas constituem 

partes muito pequenas da atividade total de um país ou de uma pessoa, mas as 

duas podem ser muito reveladoras, pois nós somos como nos expressamos. Na 

verdade, é difícil imaginar uma atividade que envolva tantos aspectos da vida 

nacional quanto a publicação de livros. (HALLEWELL, 2017, p. 31) 

 

De 2019 a 2021, esta pesquisa dedicou-se ao levantamento exploratório 

bibliográfico e documental sobre selos editoriais e editoras que publicam apenas livros 

com temática LGBTQIAP+ no Brasil. Seguimos a abordagem de Cellard (2012), com o 

método de coleta de dados que elimina em parte a influência exercida pelo pesquisador e 

onde pode-se operar com recorte que favoreça a observação do documento. 

Em primeiro lugar, ele deve localizar os textos pertinentes e avaliar a sua 

credibilidade, assim como a sua representatividade. [...] Por outro lado, o 

pesquisador deve compreender adequadamente o sentido da mensagem e 

contentar-se com o que tiver à mão: fragmentos eventualmente, 

passagens difíceis de interpretar e repletas de termos e conceitos que lhe 

são estranhos e foram redigidos por um desconhecido etc. (CELLARD, 

2012, p. 296) 

 

Livros de acervo pessoal, teses, dissertações, artigos, reportagens e publicações 

em sites e redes sociais serviram de base para localizar as casas editoriais que publicam 

com exclusividade temas da diversidade sexual. Foi enviado a cada editora em atividade76 

um questionário inicial (ver apêndice 1), a fim de reunir e confirmar informações, como 

nome, endereço, ano de fundação, editora/editor responsável, linha editorial, livros em 

destaque, quantidade e perfil do catálogo e ferramentas para divulgação e vendas. 

A pesquisa localizou 14 editoras independentes77 e 4 selos editoriais78 dedicados 

à publicação de livros com temas LGBTQIAP+ no território nacional. O estado de São 

Paulo lidera com a sede de 8 empreendimentos (6 editoras e 2 selos), seguido do Rio de 

Janeiro com 5 publicadoras (3 editoras e 2 selos). Depois, o Distrito Federal, com duas 

editoras, e Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com uma editora cada. Na 

                                                           
76 O perfil das editoras inativas e/ou que não responderam ao questionário foi construído a partir de levantamento 

bibliográfico e documental. 
77 Entre as editoras, quatro encerraram as atividades.   
78 Os selos editoriais Aliança Cultural, Se Liga Editorial e Monocó podem ser considerados independentes, pois 

pertencem a editoras com tal perfil. Já os selos Edições GLS e Hoo Editora fazem parte do portfólio do Grupo Summus 

Editorial e Universo dos Livros, editoras de médio porte.   
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amostragem por regiões, o Sudeste lidera com 14 casas editoriais (10 editoras e 4 selos), 

seguido do Centro-Oeste com duas editoras, e as regiões Nordeste e Sul, com uma editora 

cada. Não foi localizada editora ou selo com foco em temas homossexuais no Norte. 

O levantamento apontou que a maioria dessas editoras se enquadram no perfil de 

pequeno porte, ou seja, atendem uma demanda menor de produção, se comparadas as de 

médio e grande porte, e são especializadas em um nicho de público ou temática 

(DINAMBRO, 2016). Essas publicadoras também se encaixam ou se autodeclaram 

independentes, ou seja, não fazem parte de uma grande casa ou grupo editorial e mantém 

total autonomia sobre a produção de seu catálogo, privilegiando a qualidade ao lucro 

(MUNIZ JR., 2016). Segundo Mattar (2020), esse tipo de empreendimento começou a 

atuar com a democratização das ferramentas de criação e produção editorial, tem abraçado 

parcelas importantes do mercado editorial e introduzido novas lógicas e métodos de 

trabalho e economia para a produção de livros. 

Trata-se de um momento no qual o mercado do livro passou por um forte processo 

de concentração de propriedade: os grandes grupos (normalmente os de capital 

transnacional) começam a abocanhar as pequenas e médias editoras, e outras 

grandes editoras se fundem, constituindo conglomerados e holdings. No centro 

do sistema, dominando os nichos mais rentáveis, estão as grandes e as gigantes. 

Nas bordas, dedicando-se a nichos mais especializados, de públicos restritos, as 

(poucas) médias, as (muitas) pequenas e as (muitíssimas) minúsculas: as 

independentes. Fato é que, dentro desse segundo grupo, a enorme diversidade de 

projetos não nos permite divisar qualquer critério de unificação. O único fator 

que nos permite denominá-las independentes é o fato de que elas assim se 

classificam. (MUNIZ JR., 2020, p. 74) 

 

Faz-se necessário então problematizar o uso do termo “independente”, em ampla 

circulação nas últimas três décadas, que, segundo Muniz Jr. (2020, p. 73), tem 

constituição polissêmica e relacional, uma vez que supõe o desejo de manter distância ou 

se libertar de algo, assim “dizer edição/editor/editora independente supõe a existência de 

dois vazios semânticos: “independente de quem?” e “independente em que sentido?”. 

Ainda de acordo com o autor, o “independente” foi usado pela primeira vez como adjetivo 

em 1884, no Salon des Artistes Indépendants, na França, e designou a dissidência e 

rebeldia à dominância artística da época. 

Muniz Jr. (2016) também aponta três caminhos para o entendimento da ideia de 

independência no ramo editorial: a) a edição feita pelo próprio autor, que recusa a 

chancela de uma casa publicadora; b) os pequenos empreendimentos editoriais fundados 

por escritores e artistas para publicarem a si ou aos pares, como resposta ao sistema 

dominante das grandes editoras; c) e as "editoras sem catálogo”, aquelas que não atuam 
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na aprovação de originais, mas com a edição mediante pagamento do autor, categoria 

também conhecida como “edição sob demanda” ou “edição sob encomenda”. 

A seguir, um panorama das editoras e selos editoriais que atuaram ou atuam pela 

publicação de temas da diversidade sexual e de gênero no país. 

 

4.1. Esquina Editora (1978-1981) 

  

 No final dos anos 1970, o jornal Lampião da Esquina chegou às bancas e foi 

distribuído via Correios por meio da Esquina Editora de Livros, Jornais e Revistas Ltda., 

registrada em 1978. A empresa tinha sede na rua Joaquim Silva, 11, sala 707, CEP 20241-

110, na Lapa, Rio de Janeiro (RJ) 79. Além de editar o jornal, marco de oposição contra a 

regulação sexual e o regime militar da época, a editora também publicou livros com 

temática homossexual. Tal empreitada vai ao encontro da sistemática divulgação de 

literatura homoafetiva e/ou homoerótica presentes nas páginas do tabloide por meio de 

editorias, colunas, respostas às cartas dos leitores, anúncios e catálogo fixo. 

 De acordo com entrevista concedida pelo editor do Lampião da Esquina, 

Aguinaldo Silva, à Jatobá (2021), os livros que seriam publicados pela Esquina Editora, 

seguiriam a temática do jornal, com títulos progressistas, que abordassem temas gays e 

que fossem libertários nas questões sexuais. Seriam, também, contemplados autores sem 

espaço nas grandes casas editoriais. A decisão de publicar ou não determinada obra ficava 

a cargo dos nove membros do Conselho Editorial da publicadora, que também faziam 

parte do Conselho Editorial do jornal. 

 Embora grande parte dos esforços da editora tenham sido empregados na 

produção do tabloide, na edição nº 2 de Lampião da Esquina, de junho e julho de 1978, 

apareceu o primeiro anúncio do livro de estreia da Esquina Editora. O jornal publicou o 

texto “Papo com Lady Agonia” como um “fragmento de um romance inédito, a ser 

lançado em livro pela Esquina”80. Em pesquisa, Jatobá (2021) identificou que o texto fez 

parte de “Monólogo de uma cachorra sem preconceitos” (Edição do autor, 1978), do 

catarinense Harry Laus e com ilustrações de Darcy Penteado. O livro não foi publicado 

pela Esquina Editora pela falta de condições financeiras para custear projeto editorial tão 

ousado, uma vez que o jornal se pagava e era a única fonte de renda da editora. 

                                                           
79 Endereço publicado nas edições digitalizadas consultadas por esta pesquisa. 
80 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 16. Disponível em: <https://www.grupodignidade.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/06-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-02-JUNHO-JULHO-1978.pdf>. Acesso em: 5 de 

mar. 2021. 
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 Na edição nº 4, de agosto e setembro de 1978, o jornal anunciou a publicação 

daquele que seria então o livro de estreia da Esquina Editora: “História de amor”. A obra 

teria textos sobre o amor entre homossexuais assinados por Aguinaldo Silva, Darcy 

Penteado, Gasparino Damata e José Silvério Trevisan. Segundo Jatobá (2021), foi a falta 

de coordenação dos autores do livro um dos fatores que impossibilitou a materialização 

da obra. De acordo com o levantamento do pesquisador, o título foi amplamente 

divulgado nas páginas do jornal até a edição nº 36, em maio de 1981. 

 A terceira tentativa de publicar o primeiro livro da Esquina Editora aconteceu em 

1979, após uma entrevista do professor australiano Dennis Altman ao Lampião da 

Esquina. O jornal chegou a divulgar que o autor havia cedido os direitos de “Homosexual, 

oppression and liberation” (UQP, 1971) para publicação no Brasil, e que a tradução já 

estava a cargo de Francisco Bittencourt. O livro traduzido também não foi publicado. 

[...] a dificuldade financeira, a dissidência de pensamentos e a falta de 

planejamento se apresentaram como os principais empecilhos para o lançamento 

de livros da Esquina entre os anos de 1978 e 1979. Além disso, Aguinaldo Silva 

ressalta a falta de tempo para se destinar à edição de livros, tendo em vista que o 

jornal ocupava muito tempo dos integrantes, com reuniões de pautas, produção 

de matérias, editoração e impressão. (JATOBÁ, 2021, p. 57) 

 

 Após tentativas frustradas, a Esquina Editora publicou o primeiro título em 1980. 

A obra escolhida foi “Escola de libertinagem”, do filósofo francês Marquês de Sade 

(1740-1814), traduzida por Aguinaldo Silva. O livro contava a história de cinco pessoas 

reunidas em uma mansão e que não tinham limites na busca da sexualidade. Lampião da 

Esquina chegou a publicar o trecho inicial do livro e indicou a compra para leitura 

completa. Na época, num esforço de divulgar o título, a editora organizou evento no 

Teatro Rival, no Rio de Janeiro (RJ), com a presença do grupo Dzi Croquettes. 

 Em 1981, outros dois títulos entraram para o tímido catálogo de literatura de tema 

homossexual da Esquina Editora. “Prova de fogo”, de Nívio Ramos Sales, conta a história 

de um pai de santo e das entidades que incorpora: uma cigana sensual e um boiadeiro 

viril. A obra aborda a liberação sexual no cenário das religiões de matriz africana. E “A 

bicha que ri” reuniu piadas e histórias divertidas sobre gays e lésbicas. A publicação foi 

organizada por Francisco Bittencourt, e tinha charges de Levi e Hartur. 

Lampião da Esquina deixou de circular em 1981, e com ele também se encerrou 

as atividades da Esquina Editora. Desse modo, como aponta Jatobá (2021), o catálogo de 

obras lampiônicas resume-se a três títulos publicados. Podemos configurar a editoria 
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como a primeira a publicar apenas livros de temática homossexual, ainda que essa não 

fosse a única atividade editorial exercida pela empresa. 

 

Figura 24 – Livros publicados pela Esquina Editora: “Escola de libertinagem” (1981), “Prova de fogo” 

(1981) e “A bicha que ri” (1981)  

 

Fonte: Jatobá (2021, p. 79, 84 e 88) 

 

4.2. Edições GLS (1998-atual) 

 

 Em 1998, após um hiato desde o encerramento das atividades da Esquina Editora, 

o mercado editorial brasileiro passou a contar com a Edições GLS, selo do Grupo 

Editorial Summus, com sede na rua Itapicuru, 613, 7º andar, CEP 05006-000, em 

Perdizes, São Paulo (SP) 81. A implantação do selo voltado ao público de gays, lésbicas e 

simpatizantes contou com a atuação da escritora, editora e lésbica declarada Laura 

Bacellar, formada em editoração pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo (ECA - USP). O projeto foi, segundo Dias (2013, p. 61), “o primeiro espaço 

editorial a dar voz à ficção homoafetiva” no Brasil. Consideramos o pioneirismo da 

iniciativa, uma vez que, como selo editorial, publicou apenas livros e não outras mídias 

impressas, como fez a Esquina Editora entre 1978 e 1981. 

A proposta da Edições GLS era, portanto, publicar textos que mostrassem as 

realidades dos diversos grupos de pessoas que não seguem a lógica da 

heteronormatividade. Esta editora abriu espaço para a publicação de livros de 

autores que descrevem as homossexualidades e têm como personagens principais 

homossexuais que se aceitam e convivem bem com as suas sexualidades, vistas 

apenas como um, dentre outros tantos, caracteres de suas vidas. Neste sentido, 

tais obras versam sobre realidades distintas de pessoas comuns, mas têm como 

eixo temático a questão de serem homossexuais (HOLANDA; PAIVA; LIMA, 

2013, p. 4) 

                                                           
81 Endereço disponibilizado pela própria editora. 



115 
 

 

 

 

 No comando da Edições GLS até 2006, Laura defendeu que a linha editorial do 

selo era construir uma imagem positiva dos homossexuais, e que, para essa empreitada, 

o foco na escolha dos títulos estava em obras com linguagem direta, clara e que 

permitissem ao jovem leitor identificar-se com referências positivas; o foco não estava na 

qualidade literária (EL-JAICK, 2013). Na ocasião do lançamento do selo, Laura, em 

entrevista à Folha de S. Paulo82, chegou a apontar que os escritores nacionais da época 

não admitiam a felicidade dos próprios personagens homossexuais, e acabavam por 

entregar histórias com situações trágicas e depressivas, com uma visão unilateral da 

comunidade. Por isso, a tradução de obras com narrativas opostas à escrita nacional foi a 

escolha dos primeiros títulos editados pela Edições GLS. A obra de estreia foi “Tornar-

se gay, o caminho da auto-aceitação” (1998), do psiquiatra estadunidense Richard Isay. 

Seguindo as premissas de Bacellar, as Edições GLS tinham uma missão: acalentar 

um discurso, necessário naquele instante, que ajudasse a consolidar esse 

imaginário outro, positivo em relação aos homossexuais, até então fora do 

mercado editorial. Sem constrangimento, Bacellar defendia a tese de que era 

preciso passar por uma fase em que a pieguice era mais importante do que altas 

literaturas, pois o ponto a ser focado convergia não para a qualidade da pena, mas 

para a afirmação positiva de uma identidade homossexual. (EL-JAICK, 2013, p. 

48) 

 

Assim, a linha editorial da Edições GLS focava na literatura de consumo, que 

reforçasse aspectos de uma vida feliz e realizada para o público que rompe com os papeis 

de gênero e sexualidade (MAIA, 2015). O selo foi responsável pela publicação de “O 

terceiro travesseiro” (1998), do escritor brasileiro Nelson Luiz de Carvalho, um marco da 

literatura contemporânea de tema gay com mais de um milhão de exemplares vendidos83. 

Entre os temas abordados pela obra está a autoaceitação, o declarar-se gay e a homofobia 

que sofrem os protagonistas. Segundo a editora executiva do Grupo Editorial Summus, 

Soraia Bini Cury84, o título é uma das maiores repercussões do catálogo85 do selo e 

procurado por adolescentes e jovens adultos.  

O melodrama de Nelson Luiz de Carvalho estrutura-se em torno do outing dos 

protagonistas e do consequente choque entre a sociedade heterossexual e os 

indivíduos não-heterossexuais. Contudo, as aspirações do casal de protagonistas 

são de tolerância exclusivamente familiar. Assim, eles aceitam manter-se em 

silêncio para o resto da sociedade, ao mesmo tempo em que a narrativa valoriza 

                                                           
82 Ver “São Paulo tem primeira editoria para homossexuais”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff29039817.htm>. Acesso em: 14 de mar. 2021. 
83 Segundo dados fornecidos pelo próprio autor à Maia (2015). 
84 A editora executiva Soraia Bini Cury concedeu entrevista via e-mail em 23 de outubro de 2019. O questionário pode 

ser consultado no apêndice 1. 
85 As publicações da Edições GLS estão no catálogo do Grupo Editorial Summus. Disponível em 

<https://issuu.com/summus/docs/grupo_summus_catalogo2019>. Acesso em: 14 de mar. 2021. 
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a normalidade dos mesmos através de uma performatividade heterossexual; 

estabelecendo-se, assim, uma hierarquia em que a masculinidade é valorizada, 

enquanto a afetação é vista negativamente. (MAIA, 2015, p. 189, itálico do autor) 

 

  Outro título de destaque da Edições GLS é o romance “No presente” (2008), do 

jornalista, escritor e tradutor brasileiro Márcio El-Jaick. A obra, que foi selecionada pelo 

Governo Federal em 2010 para abastecer bibliotecas de todo o Brasil, traz o relato de um 

pré-adolescente que tenta entender a própria sexualidade, e é indicada a pais e educadores. 

 

Figura 25 – Livros publicados pela Edições GLS: “Tornar-se gay: o caminho da auto-aceitação” (1998), 

“O terceiro travesseiro” (1998) e “No presente” (2008)  

   

Fonte: Edições GLS – Grupo Summus 

 

 Embora a sigla GLS esteja em desuso, a editora mantém o nome original do selo. 

À época, quando reinava enorme preconceito contra essas pessoas, fazia todo 

sentido, por exemplo, falar em simpatizantes, expressando assim apoio àqueles 

que lutavam pelo simples direito de existir. Hoje, depois de tantas conquistas – 

embora ainda haja muito que mudar –, o mercado editorial tem valorizado cada 

vez mais relatos e experiências dessa população, bem como trabalhos voltados 

para o combate ao preconceito. A GLS tem orgulho de ter aberto essa primeira 

porta, e por isso mantém seu nome antigo, com a certeza de que seu pioneirismo 

contribuiu de alguma forma para uma sociedade mais plural e reflexiva. (GRUPO 

EDITORIAL SUMMUS, 2019) 

 

Atualmente, o catálogo do selo conta com 53 títulos que abordam assuntos da 

comunidade LGBTQIAP+, seja nos gêneros de ficção e não-ficção. A lista de obras, 

segundo a editora executiva Soraia, é composta “por romances, livros de humor, teses 

acadêmicas que versam sobre a temática, obras que explicam a homo, a bi e a 

transexualidade e buscam combater o preconceito”. Há também traduções, como “As 

lésbicas” (2009), de Stéphanie Arc; “Adeus, maridos” (1998), de Ellen Farmer e Deborah 
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Abbot; “Assustando os unicórnios” (1999), de Lawrence Schimel; “Meu primeiro amor 

– a paixão entre mulheres” (1998), de Lindsey Elder; e “O que a Bíblia realmente diz 

sobre a homossexualidade” (1998), de Daniel A. Helminiak. 

 O selo Edições GLS continua em atividade dentro do Grupo Editorial Summus, 

que tem 20 funcionários, e atua na publicação de livros impressos e digitais, com catálogo 

disponível em livrarias físicas e virtuais e, também para o mercado de audiolivros. 

 

4.3. Editora Brejeira Malagueta (2008-2015) 

 

 Um intervalo de dez anos separou a fundação do primeiro selo editorial brasileiro 

voltado ao público homossexual, a Edições GLS, da estreia da Editora Brejeira Malagueta 

(anteriormente Editora Malagueta) em 2008. A sede era na alameda Lorena, 1304, CEP 

01424-001, no Jardim Paulista, São Paulo (SP) 86. O projeto foi realizado por um grupo 

de mulheres liderado por Laura Bacellar, no mercado editorial desde 1983 e ativa na 

comunidade homossexual, e a advogada e produtora Hanna Korich. O nome Malagueta 

refletiu o desejo das fundadoras em publicar histórias lésbicas mais apimentadas. Assim, 

tornou-se a primeira editora brasileira com foco no público de lésbicas e, segundo o site 

oficial87, a primeira editora especializada em literatura lésbica da América Latina.  

A ideia era dar voz às lésbicas, que em geral não encontram muitas editoras 

interessadas em publicar obras com esta temática específica. Em 2007, por 

exemplo, ano anterior à nossa vinda ao mundo, nenhum único título que 

abordasse o lesbianismo foi publicado no Brasil, traduzido ou nacional, entre os 

mais de vinte mil novos títulos lançados aquele ano. Há apenas uma centena de 

títulos em catálogo que falam de mulheres homossexuais, entre mais de quatro 

milhões de obras disponíveis no mercado. (BREJEIRA MALAGUETA, 2015) 

 

Segundo Holanda (2015, p. 18), “a maioria das autoras publicadas pela Brejeira 

Malagueta disponibilizavam seus textos de forma gratuita em blogs na internet”. Assim, 

a editora encontrou uma maneira de materializar os escritos e atender a rede de leitoras 

que tinham interesse pela publicação impressa das autoras favoritas. Com isso, trouxe 

para o mercado editorial brasileiro o conceito L2L, que vem do inglês e significa “de 

lésbicas para lésbicas”, ou seja, publicar textos feitos e editados por e para mulheres 

lésbicas, seguimento presente na produção de livros na Europa e nos Estados Unidos. 

                                                           
86 Endereço disponível no Google Maps. 
87 Site da editora Brejeira Malagueta. Disponível em: <https://editoramalagueta.com.br/>. Acesso em 11 de mar. 2021. 
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Segundo Holanda, Paiva e Lima (2013, p. 5), a Brejeira Malagueta também 

procurou atender “à demanda de leitoras que buscavam em sites de autoras independentes 

livros” sobre a realidade de mulheres bissexuais. As pesquisadoras reforçam que a editora 

quis atingir um público formado por mulheres de sexualidade resolvida e que convivem 

bem com a própria realidade, além de recusar histórias pornográficas e que pudessem 

apenas despertar desejo sexual. Os livros podiam conter narrativas quentes entre 

mulheres, mas que fossem marcadas pelo erotismo refletido de relacionamentos reais. 

 Brejeira Malagueta publicou dez livros88, com tiragem de mil exemplares cada 

(DIAS, 2013). Foram obras de autoras brasileiras e lésbicas declaradas, como Adriana 

Agostini, Drikka Silva, Fátima Mesquita, Karina Dias, Lara Orlow, Lúcia Facco, Marina 

Porteclis e Rafaella Vieira. No catálogo são dois livros de não-ficção, e oito ficcionais 

com histórias de amor que terminam com final feliz. Entre eles está o sucesso “Aquele 

dia junto ao mar” (2009), da blogueira carioca Karina Dias, que conta a história de uma 

estudante universitária e a descoberta da paixão por uma garota de programa. O título 

vendeu cerca de três mil exemplares (SILVA, 2016). 

 A editora ainda publicou títulos com temas homossexuais voltados ao público 

infanto-juvenil feminino, como “Depois daquele beijo” (2011), da pernambucana 

Rafaella Vieira. O livro se passa em Recife (PE) e conta a história de duas amigas, que 

descobrem o amor durante o período escolar e as turbulências da vida adolescente. A obra 

tem apresentação da roteirista Adriana Falcão, do filme “O auto da compadecida” (2000). 

 Em 29 de agosto de 2011, no Dia da Visibilidade Lésbica, a editora comemorou 

três anos com o lançamento de “Frente e verso – visões da lesbianidade”, livro escrito por 

Lúcia Facco, Laura Bacellar e Hanna Korich. Na obra, as autoras compartilham reflexões 

a partir de experiências pessoais e notícias, histórias bem-humoradas e textos intimistas. 

De acordo com o site da editora, ao longo de sete anos, a Brejeira Malagueta 

promoveu diversos saraus – com espaço para outras editoras e selos dedicados à temática 

homossexual –; 60 programas de entrevistas no canal de vídeos “As brejeiras”, no 

YouTube; participou duas vezes da Off Flip, após tentar incluir o debate sobre a literatura 

de tema homossexual no evento89 oficial Feira Literária Internacional de Paraty (Flip); 

além de encabeçar um festival de literatura lésbica por dois anos em Gonçalves (MG). 

 

                                                           
88 De acordo com o catálogo disponível em <https://editoramalagueta.com.br/os-livros-da-malagueta/>. Acesso em: 11 

de mar. 2021. 
89 Ver mais em “Editora gay tenta tirar a Flip do armário”. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/meus-

livros/editora-gay-tenta-tirar-a-flip-do-armario/>. Acesso em 11 de mar. 2021. 

https://editoramalagueta.com.br/os-livros-da-malagueta/
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Figura 26 – Livros da editora Brejeira Malagueta: “Aquele dia junto ao mar” (2009), “Depois daquele 

beijo” (2011) e “Frente e verso – visões da lesbianidade” (2011) 

  

Fonte: Site da editora Brejeira Malagueta 

 

Porém, o ativismo das fundadoras, as ações e lançamentos literários não foram 

suficientes para manter a Brejeira Malagueta ativa. Sem garantias financeiras, a editora 

encerrou as atividades em 2015, após sete anos de intenso trabalho pela divulgação da 

literatura lésbica e bissexual. O evento de despedida, realizado na Casa das Rosas, em 

São Paulo, reuniu as escritoras Karina Dias, Karla Lima, Neusa Doretto e Rita Moreira. 

Só que querer que uma editora de literatura lésbica dê retorno suficiente para se 

manter talvez seja uma ideia romântica demais para este momento. Não 

conseguimos sustentar a editora, ainda que tivéssemos fãs e amigas que muito 

nos ajudaram. Assim, vamos dar uma pausa em nossas atividades, na esperança 

de que as mudanças que estão em curso no Brasil continuem e que venhamos a 

ter uma cultura diversa e inclusiva, que acolha e sustente artistas e escritores lgbt. 

Temos fé que muita gente vai fazer coisas lindas também! As lésbicas, afinal de 

contas, têm fogo nas veias e coragem de montão, a começar por Cassandra Rios, 

que apostou a vida em histórias de grande visibilidade para nós todos. 

(BREJEIRA MALAGUETA, 2015) 

 

Hallewell (2017) ajuda-nos a compreender as transformações pelas quais as 

editoras passam na tentativa de manter-se dentro do mercado do livro. 

[...] a ideia de publicar literatura é o que atrai comumente a maior parte 

dos que se iniciam no ramo editorial, embora muitos sejam obrigados, 

pela implacável realidade econômica, a desenvolver programas de 

publicações em outras áreas e muitos outros simplesmente não consigam 

sobreviver.” (HALLEWELL, 2017, p. 795) 

 

 Em 2021, a Brejeira Malagueta participou da Festa Literária Pirata das Editoras 

Independentes (Flipei) e da Festa Literária da Diversidade Sexual (Flids). Além disso, 

mantém um canal de compras dos livros do próprio catálogo via e-mail e redes socais.  
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4.4. Metanoia Editora (2009-atual) 

 

 De acordo com Silva (2016), a Brejeira Malagueta serviu de inspiração para outra 

editora pela diversidade sexual. Em 2009, quatro sócios fundaram a Metanoia Editora, 

com sede rua Santiago, 319 / 102, CEP 21020-400, na Penha, Rio de Janeiro (RJ) 90. 

Segundo entrevista cedida a Dias (2013), as fundadoras Léa Carvalho e MaLu Santos, 

companheiras há mais de 20 anos, queriam aliar a fé cristã à causa LGBT e publicar 

artigos sobre gênero, sexualidade e religião.  

Ainda na entrevista ao pesquisador Dias (2013), as fundadoras afirmaram ter o 

interesse inicial de produzir uma literatura cristã que deixasse claro como Deus não fazia 

distinção entre pessoas, além de contrapor o discurso religioso contra a comunidade de 

gays, lésbicas e travestis. Tal aproximação sugere a intenção por trás do nome da empresa. 

De origem grega, “metanoia” significa mudar o próprio pensamento e os sentimentos. 

 Quando os outros dois sócios, Jessé Mourão e Roberval Rubens, foram morar fora 

do país, Léa e MaLu seguiram com os trabalhos da editora e construíram a dinâmica 

editorial que as levou a ter média de 30 livros publicados por ano. Metanoia é uma editora 

de pequeno porte, e quem seleciona os títulos a serem publicados é Lea, que usa critérios 

como a linha editorial (gênero, sexualidade e diversidade religiosa), relevância de 

conteúdo e currículo da autora ou autor. A empresa não tem funcionários. 

Em entrevista a esta dissertação91, Léa conta que além de editora, é produtora 

editorial, preparadora de textos e auxilia na gestão da empresa. Cabe então à MaLu, que 

é designer gráfica, o trabalho de diagramação e produção gráfica, além da parte 

administrativa, gestão financeira e comercial da editora. As sócias terceirizam serviços 

dos quais não têm domínio, como revisão ortográfica, tradução, ilustração e impressão. 

Com a ideia inicial de publicar somente livros de segmento LGBT, as sócias da 

Metanoia, por questão de sobrevivência, abriram selos editoriais e incluíram ao portfólio 

da editora a produção de livros técnico-científicos e infantis, além da publicação paga por 

autoras e autores independentes. De acordo com o Dimambro (2016, p. 30), o segmento 

da “autopublicação ou self-publishing tem crescido nos últimos anos”. 

Assim, além de atuar com livros dedicados a assuntos sobre gênero, diversidade 

sexual e religiosa, a editora Metanoia passou a trabalhar com os selos Mundo 

                                                           
90 Endereço disponibilizado no site da editora. 
91 A editora Léa Carvalho concedeu entrevista via e-mail em 23 de outubro de 2019. O questionário pode ser consultado 

no apêndice 1. 
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Contemporâneo, que publica obras com temas técnico-científicos; Estudos Americanos, 

que cobre temas acadêmicos sobre as Américas do Norte e Sul; Crianças Diversas, com 

literatura voltada ao infanto-juvenil; Autorale, voltado a autoras e autores independentes; 

e Namastê, para publicações sobre bem viver, harmonia com a natureza, reciprocidade e 

solidariedade entre pessoas e comunidades. 

A editora está em atividade, e os meios de divulgação e marketing são as redes 

sociais (Facebook e Instagram), além do WhatsApp e o disparo de e-mail marketing, que 

levam à loja virtual ou às livrarias parceiras, como Travessa, Cultura, Saraiva, Blooks, 

Curitiba, Leitura, Nobel, Galileu, Martins Fontes, entre outras. A editora também realiza 

vendas via marketplaces, como Amazon, Lojas Americanas e Magazine Luiza. 

 Segundo Léa, entre os títulos com temas LGBTQIAP+ que se destacam no 

catálogo da Metanoia estão o infanto-juvenil “A princesa e a costureira” (2015), de 

Janaína Leslão e ilustração de Júnior Caramez, que conta a história de uma princesa que 

descobre-se apaixonada pela costureira do vestido à beira do casamento; “All Star azul” 

(2012), romance gay de Ricardo Mesquita sobre as dúvidas de um adolescente em relação 

ao que sente pelo melhor amigo; e o livro acadêmico “Transfeminismo – teorias e 

práticas” (2014), organizado pela psicóloga e presidente da Associação Brasileira de 

Estudos da Homocultura (Abeh), Jaqueline Gomes de Jesus. 

  No catálogo da Metanoia92, subdividido em 10 categorias, encontram-se 133 

títulos LGBTQIAP+. O maior número de publicações é o de romances, com 38 obras. 

 

Figura 27 – Livros publicados pela Metanoia Editora: “A princesa e a costureira” (2015), “All Star azul” 

(2012) e “Transfeminisno – teorias e práticas” (2014) 

   

Fonte: Loja virtual da Metanoia Editora 

                                                           
92 O catálogo da Metanoia Editora está disponível em <https://www.metanoiaeditora.com/publicacoes/categoria-1>. 

Acesso em: 18 de mar. 2021. 
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A Metanoia Editora publicou as traduções “Nossa tribo - gays, Deus, Jesus e a 

Bíblia” (2012), de Nancy Wilson; “Deus nos fez livres - re-examinando a evidência 

bíblica nas relações homoafetivas” (2014), de Jeff Miner e John Tyler; e “Deus Queer” 

(2019), de Marcela Althaus-Reid. Percebe-se a escolha dos títulos alinhada à proposta 

editorial de promover reflexões sobre fé e sexualidade, no sentido da teologia inclusiva, 

uma aproximação impensada durante anos, como vimos nos capítulos anteriores. 

 

4.5. Editora Escândalo (2011-2015) 

 

 As conversas sobre a realidade da literatura de temática LGBT no mercado 

editorial brasileiro nos anos 2010 giravam em torno de inúmeras inquietações, entre elas 

as dificuldades desse tipo de escritura entrar para o catálogo de grandes editoras, a falta 

de investimento em novos e jovens escritores, além do fato de, muitas vezes, a publicação 

só ser possível se o autor financiasse toda a produção com o próprio dinheiro. 

 A partir do debate sobre essas questões, surgiu em 2011 a Editora Escândalo, com 

sede em Porto Alegre (RS). Os fundadores foram a jornalista, cineasta e escritora Giselle 

Jacques e o professor, romancista, dramaturgo e mestre em Literatura pela Universidade 

de Brasília (UNB), Roberto Muniz Dias. 

 Segundo o site oficial93, a Escândalo tinha como linha editorial dedicação 

exclusiva a publicações que tivessem como mote a homoafetividade, a homossexualidade 

e a inclusão, manifestada nos gêneros de ficção (contos, ensaios, poesia e literatura 

infantil) e não-ficção (produções acadêmicas, autoajuda, ciência, direito, política, 

psicologia e religião). A editora atuou na divulgação da literatura de tema LGBT no país, 

na promoção de novos autores e na tentativa de romper as barreiras que impediam esse 

tipo de escritura ser projetada no Brasil. Outro diferencial no foco da Escândalo era a 

busca por uma literatura de alta qualidade, informativa e sem pornografia para atingir não 

só o público LGBT, mas também leitores não homossexuais94. 

 As publicações eram feitas a partir da seleção de originais. Uma vez aprovada a 

obra, a editora investia 80% do orçamento da publicação, e os outros 20% ficavam a cargo 

do autor. De acordo com informações do site, a Escândalo era responsável por toda a 

                                                           
93 Site oficial da editora Escândalo. Disponível em: <https://editoraescandalo.wordpress.com/>. Acesso em: 26 de mar. 

2021. 
94 Ver a sessão “A Editora”, do site da editora. Disponível em <https://editoraescandalo.wordpress.com/about/>. 

Acesso em: 26 de mar. 2021. 
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produção editorial até a distribuição do título, seja físico ou e-book, e o autor recebia 10% 

de direitos autorais95. A publicadora prestava serviços a autores independentes. 

Em entrevista concedida à revista Junior em julho de 2012, Giselle comentou que 

o primeiro livro da editora, o “Homossilábicas – seleta de autores LGBT” (2011) foi a 

prova de que a Escândalo tinha um público direcionado (gay), mas atingiu também o 

leitor geral, tanto que o título ganhou segunda tiragem após dois meses do lançamento. 

 “Homossilábicas” foi um livro de contos que reuniu sete autores, entre veteranos 

e estreantes, de diversas regiões do país: Giselle Jacques, Marli Porto, Moa Sipriano, 

Paulo D’Bram, Ricardo Feitosa, Roberto Muniz Dias e Thiago Thomazini. O projeto foi 

um dos maiores sucessos da editora e teve continuidade em “Homossilábicas Vol. 2” 

(2012), com textos de Alexandre Willer Melo, Bruna Borges, Cacá Moraes, Estevan Von 

Claus, Madson Milhome, Rodrigo Machado e Valdeck Almeida de Jesus. 

 Em junho de 2013, a Escândalo deu sequência ao projeto, dessa vez com o 

“Concurso de Contos – Homossilábicas Vol. 3”. O regulamento, voltado a escritoras e 

escritores estreantes ou veteranos, pedia contos inéditos e de tema livre. Os textos 

selecionados por um júri de autoras e autores publicados pela Escândalo fizeram parte da 

nova edição, “Homossilábicas Vol. 3” (2014), com onze narrativas curtas de Alexandre 

Calladinni, Anita Costa Prado, Ben Oliveira, Cícero Edinaldo, Daniel Manzoni, Felipe 

Moreira, Miguel Vicentim, Rodrigo Machado, Sergio Viula e Tales Gubes. 

 

Figura 28 – Livros da coleção “Homossilábicas”, publicados pela Editora Escândalo 

 

Fonte: Skoob 

 

                                                           
95 A dinâmica proposta pela Editora Escândalo se encaixa na tradição do mercado editorial brasileiro de pagar ao autor 

entre 5% e 10% de direitos autorais sobre o preço de capa, aquele que é vendido às livrarias (DIMAMBRO, 2016). As 

livrarias, por sua vez, costumam acrescentar outros 10%, que são repassados no preço para o público final. 
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 O lançamento do livro aconteceu dentro da festa “Escandaliza”, evento promovido 

pela editora desde 2013 como estratégia para apresentar autoras e autores ao público, 

além dos novos títulos do catálogo. Em entrevista publicada pelo site Lado Bi, em maio 

de 2014, o editor da Escândalo, Alexandre Willer Melo, explicou que em dois anos no 

mercado editorial, a editora tinha quase 30 autores e 20 livros publicados. 

O objetivo da Escândalo, além de promover a boa literatura LGBT, com 

qualidade e consideração pelo leitor, é tratar o autor com o respeito que ele 

merece. [...] Acho que estamos conseguindo conquistar nosso espaço, e a 

recepção tem sido muito boa, tanto entre autores como leitores. O público 

LGBT é uma fatia do mercado extremamente carente de literatura de 

qualidade. As grandes editoras fazem vista grossa para o assunto, não querem ter 

seus nomes associados a homossexualidade. (CAPARICA, 2014) 

 

 Segundo Dias (2013) além do concurso de contos “Homossilábicas”, a Editora 

Escândalo promoveu também o Concurso Cultural Loveless96. Foram essas 

oportunidades de encontrar novos autores que possibilitaram a escritora Bruna Borges, 

que publicava contos e crônicas em um blog, a ter texto publicado pela editora gaúcha. 

Entre os livros da Escândalo, destacam-se “A casa da montanha” (2012), romance 

de estreia de Giselle Jacques; “Variáveis via do desejo”, de Thiago Thomazini; 

“Liberdade para Clarice” (2012), de Marli Porto; “Arco-íris revisitado” (2013), 

organizado pelos professores Adaílson Moreira, Carlos Eduardo Bezerra e Telma Maciel 

da Silva; “O sexo de Judas” (2012), de José Valdemar de Oliveira; “O conhecimento 

liberta” (2012), de Rita de Cássia; e “Cidade do anjo” (2013), de Rafael Nova. 

Silva (2016) lembra que em 6 de fevereiro de 2015, a então editora-chefe Giselle 

Jacques, comunicou o fim das atividades da Editora Escândalo, no mesmo período em 

que também foi anunciado o fim da Brejeira Malagueta. O “Blog do Ben Oliveira”, 

mantido por um dos autores publicados pela editora, publicou o pronunciamento oficial: 

É com muito pesar que venho anunciar o encerramento oficial das atividades da 

Editora Escândalo no formato com o qual trabalhamos até esse momento. Foi um 

caminho trabalhoso, mas altamente gratificante. Lançamos, desde 2011, 21 obras 

LGBT de grande valor, muitas das quais foram fortemente aceitas pelo público. 

Tivemos o privilégio de lançar autores que hoje alcançaram seu merecido lugar 

na literatura nacional. 

Pessoalmente, a Escândalo era um sonho, uma vontade de ver essa temática 

tomando forma no mercado literário. Era a vontade de poder fazer parte dessa 

corrente que tanto tem a dizer. E, nesse intuito, a Escândalo deu certo. Fomos 

capazes de fazer a diferença durante certo tempo. Prova disso são os mais de 15 

autores inéditos que tivemos o privilégio de publicar individualmente e nas 

coletâneas e concursos de contos.  

                                                           
96 O concurso resultou no livro “Loveless” (2013), com os autores Eduardo Bravo, Rodrigo Adriano Machado, Felipe 

Moreira, Luciano Cilindro de Souza, Daniel Manzoni, Ítalo Damasceno, Cícero Edinaldo, Ben Oliveira, Sergio Viula, 

Tales Gubes, Roberto Maty e Marcio Lima.  

http://www.benoliveira.com/p/autor.html
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Além disso, a Escândalo me trouxe amigos. Amizades que, eu espero, sejam para 

toda a vida. Cada um dos autores que publicamos tem lugar marcado no meu 

coração. Cada um deles me deu muito mais do que um pedaço seu em forma de 

manuscrito, eles todos dividiram comigo ideias, ideais e o sonho da literatura 

autoral. 

Mas sobreviver no mercado literário é tarefa árdua no Brasil. Infelizmente, chega 

o momento de fechar as portas. Todavia, a Editora Escândalo não vai desaparecer, 

cair no esquecimento. Surge a oportunidade de integração com a Editora Senda 

Literária para que sobrevivamos, mesmo que seja em um cantinho da memória. 

Aos meus amados autores, eu deixo meu agradecimento mais que sincero, meu 

absoluto respeito pelo talento e pela força pessoal de cada um, e meu beijo de 

despedida. Foi um imenso prazer cruzar canetas com vocês! (OLIVEIRA, 2015) 

  

 Entre 2016 e 2017, a editora Giselle continuou publicando os próprios títulos por 

meio da Editora Escândalo, como “Lucca”, “O mestre”, “Quarto crescente”, “Jardim 

d’líros negros”, “Catarticamente vol. 1”, “Catarticamente vol. 2”, “Lágrima para 

Michelangelo”, “Blefe” e “Números primos”. Em 2018, a escritora inaugurou a editora 

ScribaClub. Em 2021, a nova empresa retomou o projeto de maior sucesso da antiga 

publicadora, a série “Homossilábicas”, e lançou concurso literário para a edição nº 4. 

Com inscrições entre fevereiro e março, o edital abriu oportunidade para contos 

de temática LGBTQIAP+ escritos por brasileiros maiores de 18 anos, e informou que os 

selecionados precisariam colaborar com taxa de R$ 55 na assinatura do contrato. Os 

aprovados teriam direito a livro digital (e-book), livro físico, marcadores e divulgação. 

Havia também um perfil para financiamento coletivo aberto via plataforma Catarse. O 

lançamento do e-book estava programado para abril, e do livro impresso em maio. Porém, 

em março, na página do Facebook da editora, foi anunciado o cancelamento do projeto. 

 

4.6. Editora Orgástica / Bons Livros Editora Digital (2013-atual) 

   

 Uma editora nasce, por vezes, a partir do sucesso de um autor independente e a 

respectiva obra. Foi assim com a Editora Orgástica, fundada em 2013, em São Paulo (SP). 

Por trás da empresa está Fabrício Viana, escritor, jornalista, formado em Psicologia. 

 Em 2002, por causa de um projeto virtual em que debatia o preconceito aos 

homossexuais, Viana passou a responder questionamentos sobre o tema e usou os 

conhecimentos em Psicologia para tal abordagem. Os relatos e dúvidas sobre a 

homossexualidade foram tantos, que o escritor, na impossibilidade de dar respostas 

individuais, pensou em uma alternativa para tratar do assunto de forma direta (SILVA, 

2016). O autor empreendeu então o livro “O armário: vida e pensamento do desejo 
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proibido” (Edição do autor, 2006), concebido de maneira independente97, ou seja, o 

próprio idealizador escreveu, editou, diagramou, procurou por gráficas, criou site e 

sistema de divulgação, montou o evento de lançamento e tornou-se responsável pela 

postagem dos exemplares via Correios (VIANA, 2007).  

Fabrício Viana é um empreendedor de seu trabalho como escritor, assume as 

funções de autor e comercializador de sua própria obra. O Armário consiste numa 

exitosa tentativa de dividir com a sociedade toda a problemática que envolve o 

assumir-se gay. O blogue que serve como forma de divulgação e vendas também 

é um ótimo amplificador da obra do autor, que está em constante diálogo com seu 

leitor. A importância do trabalho de Viana vai além do puro registro, ele auxilia 

muitos a se expurgar da culpa de serem gays e ajuda famílias e a sociedade para 

que enfrentem a homofobia presente hoje em dia. (DIAS, 2013, p. 67)   

 

Ao abordar os efeitos psicológicos da entrada e saída do armário, o que no 

universo LGBTQIAP+ representa esconder e declarar a própria sexualidade, 

respectivamente, “O armário” atingiu um público carente desse tipo de abordagem, seja 

dentro ou fora da comunidade gay. Na estrutura, o livro trata primeiro das descobertas do 

autor sobre a própria sexualidade para, depois, apresentar estudos que debatem assuntos 

como religião, família, homofobia internalizada, pessimismo homossexual e a crise de 

identidade do masculino, que desvenda algumas das causas do preconceito com os não-

heteronormativos (DIAS, 2013). Tal abordagem fez do livro um sucesso de vendas, e 

Viana chegou a participar de diversos programas de TV, divulgando a obra que rompia 

com a ocupação de espaços tradicionais de consumo por não ser vendida em livrarias 

convencionais, apenas via contato direto com o autor. 

 Com a fundação da Editora Orgástica em 2013, Viana pôde trazer a experiência 

de sucesso com “O armário” para novos empreendimentos. Já em 2014, a editora 

trabalhou com três lançamentos. O primeiro deles foi “Ursos perversos – uma coletânea 

de contos pesados”, com pretensão de adentrar a literatura homoerótica, em especial 

aquela pensada para a comunidade ursina (os bears) 98. Os 14 contos com relatos de sexo 

e erotismo foram organizados por Viana e reúnem autores estreantes e veteranos, como 

Alberto de Avyz, Paulo Sérgio Moraes, Roberto Maty, Sérgio Viula, Tony Goes e Vitor 

Paulino. A noite de autógrafos foi realizada no Soda Pop Bar, na rua Doutor Vieira de 

Carvalho, 43, na República, em São Paulo (SP), frequentado por gays ursos. 

                                                           
97 Segundo Muniz Jr (2016), autores independentes percebem e são percebidos de maneira simbólica dentro do mercado 

editorial. No caso, na edição de autor, o autoeditar-se poder ser um ato libertário do escritor, uma bravura intelectual, 

e/ou também pode ser fuga, medo ou aversão aos julgamentos do cânone editorial. 
98 De acordo com a sinopse do livro “Ursos perversos”, dentro da comunidade gay, os ursos são identificados como 

homens grandes, peludos, fortes, robustos e barbados.  
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 O segundo lançamento de 2014 foi “Orgias Literárias da Tribo”, outra coletânea, 

dessa vez com textos sobre cotidiano, desejos e sentimentos de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transgêneros. O livro teve apoio da Coordenação de Políticas Públicas para a 

Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura e do 

Governo do Estado de São Paulo, na época sob a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). 

 Participaram da coletânea os escritores Ben Oliveira, Caio Gomez, Evertton 

Henrique, Heller de Paula, Karina Dias, Laris Neal, Marina Rodrigues, Meggie M., Oliver 

Lebruter, Paula Guedes e Rapahel Pagotto. O livro foi dedicado à Associação da Parada 

do Orgulho LGBT de São Paulo (APOGLBT) e ONGs que lutam pelos direitos da 

comunidade, tendo lançamento na tradicional Feira Cultural LGBT, que acontecia dias 

antes da Parada do Orgulho LGBT. Na ocasião, em 2014, os autores Alex Francisco, 

Fabrício Viana e Paulo Sérgio Moraes organizaram a tenda Literatura GLS, que 

comercializou livros da Editora Orgástica e “A visita” e “Condicional”, publicados de 

maneira independente, em 2013, pelos autores Francisco e Moraes, via All Print Editora. 

  No final de maio de 2014, a Editora Orgástica lançou o primeiro livro de uma 

autora solo no próprio catálogo. O título escolhido foi o infanto-juvenil “Bem-te-vi”, de 

Marli Porto, escritora que havia publicado outros títulos pela Scortecci Editora e Editora 

Escândalo. A obra conta a história de um garoto de 13 anos que enfrenta a família e o 

ambiente escolar em meios às descobertas da sexualidade e a paixão por um rapaz. 

 

Figura 29 – Os livros da Editora Orgástica “O armário – vida e pensamento do desejo proibido” (2006), 

“Ursos perversos – uma coletânea de contos pesados” (2014) e “Bem-te-vi” (2014)  

 

Fonte: Índice de Livros Editora Orgástica 

 

 Em 2015, outros três títulos foram lançados pela Orgástica: “Theus: do fogo à 

busca de si mesmo”, primeiro romance homoerótico de Fabrício Viana; e os contos “Julia 
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& Sara: amor entre mulheres”, de Karina Dias, e “Amores estranhos, corpos ardentes”, 

de Evertton Henrique, que fizeram parte da coletânea “Orgias Literárias da Tribo”. 

No ano de 2016, a editora fundada por Viana, com catálogo composto por sete 

títulos, passou por mudanças. Um anúncio feito no site oficial99 informou aos leitores e 

fãs que, devido ao bloqueio de conteúdos sobre sexo e sexualidade na internet, muitos 

usuários haviam relatado não conseguirem acessar a página da empresa para adquirir 

livros. Assim, por decisão dos sócios, a Editora Orgástica mudou de nome e domínio. O 

site foi deletado dando lugar a um novo empreendimento, a Bons Livros Editora Digital, 

autodeclarada microeditora de livros impressos e digitais e realizadora de sonhos. 

Já na página da nova editora100, outros aspectos da mudança ficaram claros. Foi 

oferecido o serviço de publicação paga por autoras e autores independentes, sejam 

trabalhos de conclusão de curso (TCC), contos, poesia, romance e não ficção, como temas 

religiosos e sexualidade, em uma parceria com a Criando Livros. Ou seja, a Bons Livros 

Editora Digital passou a prestar consultoria para escritoras e escritores. O portfólio de 

livros também começou a apostar nos formatos e-book da Amazon, e a temática foi 

ampliada, deixando de focar apenas em livros de assuntos LGBTQIAP+. 

 A Bons Livros Editora Digital, mantida pelos sócios e amigos da Editora 

Orgástica, publicou até o momento os livros “Mentiras & farsas: diário de um garoto de 

programa” (2016), com relatos reais do escritor baiano Alan Souza; “Na brotheragem: 

contos homoeróticos” (2019), coletânea organizada por Fabrício Viana com textos de, 

F.co Roque M.N., Hugo Luminato, Rodrigo Dantas, Oscar Borges, Sérgio Viula, Cedric 

Constance, Ton Cordeiro, Pastorelli, Guilherme Junqueira, @MeuViadoFavorito, Isaac 

de São Borja, Nato Paixão Matos, Alberto de Avyz, Ton Cordeiro e Luke Marceel; e 

“OnlyFans: como criar conta grátis e ganhar dinheiro” e “No labirinto de Dédalos”, 

ambos escritos por Fabrício Viana e publicados em 2020. 

 

4.7. Editora Vira Letra (2014-atual) 

 

 No início de 2014 surgiu a Editora Vira Letra, com sede em Franca (SP). A 

fundadora, Manuela Neves, havia se formado em Editoração pela ECA-USP e voltara à 

                                                           
99 Ver o comunicado disponível em: <http://bonslivroseditoradigital.com.br/tag/editora-orgastica/>. Acesso em: 28 de 

mar. 2021.  
100 Ver a linha editorial da Bons Livros Editora Digital, disponível em: <http://bonslivroseditoradigital.com.br/quem-

somos/> e <https://www.facebook.com/editoraorgastica/photos/a.447500295359026/947250478717336/>. Acesso 

em: 28 de mar. 2021.   
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cidade do interior paulista, onde nasceu, para trabalhar como freelancer, quando teve o 

despertar para abrir a própria editora e publicar livros com temas lésbicos. 

 O que motivou Manuela a tirar a ideia do papel foi o TCC em Psicologia da mãe, 

Raquel Gomes, que contava o processo de aceitação de uma mãe em relação à sexualidade 

da filha. Com o texto em mãos, Manuela realizou todo o processo de materialização de 

“Simplesmente mãe” (2014), livro que inaugurou o catálogo da Vira Letra. 

 A publicação de tiragem pequena, entre 100 e 300 exemplares, foi feita com 

impressão artesanal. Como havia estudado diversos processos gráficos e enquanto 

aguardava as questões legais de abertura da editora, Manuela desenvolveu um método de 

fazer cópias e de encadernação manuais, uma vez que não tinha capital para investir em 

máquinas impressoras ou fechar contrato com gráficas. 

 Durante o primeiro ano de atividade, a Vira Letra publicou cinco livros com 

tiragens artesanais pequenas, mas o sistema tornou-se incompatível com a realidade da 

editora, que cresceu no período. Três dos livros publicados tiveram pedidos para uma 

segunda edição, o que demandou maior tiragem e impressão em gráfica industrial. 

 Em entrevista a esta dissertação101, Manuela explica que a ideia inicial da Vira 

Letra era publicar literatura de tema lésbico, com o conceito L2L usado pela Brejeira 

Malagueta, como abordado neste capítulo, e também escritoras regionais. 

Microempreendedor individual (MEI), a editora não tem funcionários, e Manuela é 

responsável por toda a produção, da edição, da venda e contato direto com as leitoras. 

 Com uma média de seis títulos publicados por ano, todas de autoras brasileiras, a 

Vira Letra tem entre as obras mais vendidas até o momento “Simplesmente mãe” e o 

“Amor a qualquer preço” (2016), romance da escritora, diretora teatral e atriz Diedra 

Roiz, parte da “Coleção Arco-Íris”, que também tem livros da escritora, cientista social e 

pedagoga Wind Rose. A maior repercussão do catálogo é a coletânea de contos 

“[in]contadas” (2017), organizada por Diedra Roiz e Manuela Neves. O livro reúne 15 

textos de temática lésbica, escritos por 15 mulheres lésbicas, para mostrar a pluralidade 

do ser mulher e homossexual. São elas Ana Paula Enes, Bel Mazzanti, Carla Gentil, 

Cidinha da Silva, Daniele Hautequest, Hanna K., Inaê Diana, Jackie Rodrigues, Lis 

Selwyn, Márcia Rocha, Marina Porteclis, Priscila Cruz e Wind Rose. O projeto foi 

financiado pelo Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (Proac-SP), promovido pela 

                                                           
101 A editora Manuela Neves concedeu entrevista via email em 28 de outubro de 2019. O questionário pode ser 

consultado no apêndice 1. 
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Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, na época sob gestão de Geraldo 

Alckimin (PSDB). A tiragem do livro foi de 2 mil exemplares, com distribuição gratuita. 

 

Figura 30 – Os livros da Editora Vira Letra “Simplesmente mãe” (2014), “Amor a qualquer preço” (2016) 

e “[in]contadas” (2017)  

 

  Fonte: Site da Editora Vira Letra 

 

 De acordo com Manuela, as autoras da Vira Letra são partes importantes no 

sucesso dos livros, pois é preciso que elas se dediquem à divulgação e a propagação da 

ideia da editora. “Gosto de pensar que, apesar de oficialmente a editora ser minha, nós 

somos uma equipe, um conjunto - e isso funciona. Cada autora incentiva a outra, mesmo 

quando não tem nada a ver com o livro sendo lançado. Somos uma equipe mesmo”, 

explica a editora. Na Vira Letra, os livros são publicados em parceria com as autoras, e 

há divisão em partes iguais no investimento e nos lucros de cada obra. Além disso, 

Manuela preza por trabalhar com autoras que gostem do trabalho realizado pela empresa. 

Por ser a única funcionária da editora, Manuela tem a dinâmica de se dedicar à 

edição de um livro por vez, e na seleção dos títulos a serem publicados costuma dar 

preferência às autoras que já publicaram na Vira Letra. De acordo com a editora, os 

originais são selecionados tendo como base a qualidade e a compatibilidade com os ideais 

da publicadora, que são a representatividade positiva, o reconhecimento de lugar de fala 

e a ausência de discriminação. Em sete anos, a Vira Letra publicou 31 livros com temas 

lésbicos, e segue em atividade. Tem realizado vendas pela internet para todo o Brasil e 

exterior, além de participar de eventos e feiras. Os principais canais de comunicação da 

editora são as redes sociais, todas sob a administração direta de Manuela. 

 

4.8 – Grupo HPM (2015-atual) 
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 Em 2012, a publicitária Desirée Lourenço colocou em prática o desejo de mudar 

o mundo através das palavras (SARAIVA, 2020). Ao assumir a escrita como um processo 

natural e com intensa produção e criatividade, ela passou a compartilhar as próprias 

histórias nas diversas plataformas do projeto que fundou no Rio de Janeiro, o Grupo 

Histórias para Meninas (HPM). A partir do site oficial102, com notícias do universo 

LGBT, e blog, que projetavam para serviços como Amazon, WattPad, e outras redes 

sociais, a escritora alimentou as leitoras com narrativas como “E agora?” (2012), “Meu 

teto cor de rosa” (2012), e “O amor, simplesmente” (2012), este último com divulgação 

capítulo a capítulo no blog do Grupo HPM. Na época, a autora assinava como De Lo. 

 Em 2013, Desirée adotou o pseudônimo Mari Veiga e deu continuidade à intensa 

produção de romances e poemas sobre o amor entre mulheres. Nessa época, iniciaram 

projetos paralelos, como “50 tons da vida”, “Brincadeiras do destino”, lançou o e-book 

“Descobertas do amor”, e ainda produziu podcast. A primeira coletânea de poesias 

assinada por Mari, a “Histórias para meninas”, foi lançada em 2014 no ambiente virtual. 

Naquele ano, os lançamentos em e-book “Caminhos cruzados” e “Na beira do 

mar”, ambos de Mari Veiga, foram títulos que impulsionaram o lançamento do primeiro 

livro físico do grupo, “Sob as luzes lá de fora” (2015). A obra, que contou com 

financiamento coletivo, traz a história de uma mulher que sonha em ser atriz de TV, mas 

ainda não resolveu um amor do passado. Com o primeiro livro, veio a fundação da editora 

Grupo HPM, que existe sem um endereço físico, pois as atividades são todas no ambiente 

digital, segundo a fundadora. Porém, há registro na web de que a editora tem sede na 

avenida Flamboyants da Península, s/n.º, CEP 22776-070, na Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro (RJ) 103. Para essa empreitada, Desirée conta104 que fez sociedade com a escritora 

Isabella Salgueiro, um apoio para a criação e crescimento da editora.  

Em 2016, após a abrir seletiva, o Grupo HPM lançou a primeira coletânea de 

contos lésbicos, “Sobre mulheres”. Mari Veiga foi a organizadora do livro, que reuniu 

textos assinados por Deisy Boscaratto, Mariane Luiz, Biazetto, Lu Faria, Andreylla Brito, 

Ana de Olivera, Lis Swelyn e Monique Porto. A essa altura, o projeto já havia aberto 

oportunidade para outras autoras publicarem histórias pela internet, como Bruna Costa, 

autora de “Caminhos do amor” (2015), e também em formatos físicos. 

                                                           
102 Disponível em: <https://grupohpm.lgbt/>. Acesso em 11 de abr. 2021. 
103 Endereço disponível no Google Maps. 
104 A fundadora Desirée Ribeiro concedeu entrevista via e-mail em 22 de outubro de 2019. O questionário pode ser 

consultadas no apêndice 1. 



132 
 

 

 

Desirée explica que a escolha dos textos publicados pelo Grupo HPM usa critérios 

como o texto ser literatura de tema lésbico, preferencialmente escrito por uma autora 

lésbica e, por fim, ter enredo bom e original, que atenda ao público da editora. Com esse 

sistema, a editora publica em média cinco livros por ano, entre físicos e digitais. 

Até o momento, as obras mais vendidas da editora são “The Last Coffee” (2017), 

romance de Brenda Neves sobre Lauren e Camila, que tiveram um encontro inesperado 

em uma noite fria e terão os caminhos cruzados seis anos depois; e o livro digital “A 

secretária” (2018), de C. Mills e D. Morisson, sobre duas mulheres que precisam trabalhar 

juntas e acabam envolvidas em um romance proibido. 

Embora os nomes das autoras possam remeter às criadoras estrangeiras, tratam-se 

de escritoras nacionais. A editora ainda não publicou traduções, mas tem interesse de 

entrar nesse mercado, segundo Desirée, que em 2018 deixou de usar o pseudônimo Mari 

Veiga. Outras autoras estão na lista de publicadas pela editora, como Mau de Rosas, N. 

Rewany, K. S. Arcanjo, Ana Santos e Mariana Mamede. 

 

Figura 31 – Os livros “The last coffee” (2017), “A secretária” (2018) e a nova edição de “Sob as luzes lá 

de fora” (2021), da editora Grupo HPM 

 

Fonte: Página livros do Grupo HPM 

   

Em atividade e com um catálogo de 25 títulos105, o Grupo LPM não tem 

funcionários, e cabe à Desirée, com a assistência de Brenda, desenvolver o trabalho de 

edição, produção e divulgação dos livros. Alguns dos títulos lançados pela publicadora 

nos anos 2010 ganharam edição atualizada com novo projeto gráfico, como “Sob as luzes 

lá de fora”, “Histórias para meninas”, “Sobre mulheres” e “A moça do táxi”. 

                                                           
105 O catálogo da editora Grupo HPM está disponível em: <https://grupohpm.lgbt/literatura-lesbica-livros/>. Acesso 

em 11 de abr. 2021. 
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Os principais canais de divulgação da editora têm sido redes sociais e o e-mail 

marketing. As versões digitais das obras estão em lojas virtuais, e os livros físicos podem 

ser adquiridos pelo site da editora. O prazo para o envio do impresso é de até 30 dias. 

 

4.9 – Padê Editorial (2015-atual) 

 

Em outubro de 2015 surgiu a Padê Editorial, com sede em Brasília (DF). A editora 

publica livros cartoneros106 e artesanais, escritos por autoras negras, periféricas e 

Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (LBT). Trata-se de um coletivo editorial formado pela 

brasiliense Tatiana Nascimento e a paulistana Bárbara Esmenia, que editam e montam os 

exemplares em casa. Em entrevista a esta dissertação107, Tatiana explica que idealizou o 

projeto e, após convidar Bárbara a integrá-lo, a editora independente passou a atuar com 

duas editoras-chefes, uma em Brasília e outra em São Paulo. 

 Para o portal Metrópoles108, Tatiana contou que gosta de escrever desde criança e 

produz fanzines. A ideia de editar livros artesanais veio após conhecer a editora argentina 

Eloísa Cartonera109, cooperativa fundada em 2003 por escritores argentinos e que produz 

livros com miolo feito em impressora caseira e capas de papelão. Além da Padê, a 

iniciativa inspirou a criação da editora paulista Dulcinéia Catadora110, liderada pelos 

artistas plásticos Lúcia Rosa e Peterson Emboava. O coletivo foi fundado em 2007, atua 

junto a catadores de papel e publica poesia e prosa de autores latino-americanos. 

 Com processo de edição e produção de livros diferentes do realizado por grandes 

casas editoriais111, a Padê imprime miolo com papel reciclado e as capas de papelão 

recebem uma a uma ilustração de diversos artistas e técnicas de produção. A primeira 

publicação fabricada pela editora foi “{Penetra-fresta}” (2016), com poesias de Bárbara 

Esmenia e capa produzida pela autora com desenho feito em estêncil. A obra deu início à 

                                                           
106 Segundo Pimentel (2021), os livros cartoneros reúnem folhas reunidas em cadernos montados, costurados ou 

colados com capa de papelão. Como esses elementos, menos a encadernação, existiam antes da técnica cartonera, há, 

de acordo com ao autor, uma continuidade entre o livro moderno e o artesanal com capa de papelão. 
107A fundadora, editora-chefe e escritora Tatiana Nascimento concedeu entrevista via e-mail em 12 de março de 2020. 

O questionário pode ser consultado no apêndice 1. 
108Disponível em: <https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/feitos-a-mao-pade-editorial-cria-e-vende-

livros-feitos-artesanalmente?amp>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
109 Saiba mais sobre a Eloísa Cartonera em: < http://www.eloisacartonera.com.ar/>. Acesso em: 18 mar. 2021.  
110 Saiba mais sobre a Dulcinéia Catadora em: <http://www.dulcineiacatadora.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
111 Pimentel (2020, p. 6, itálico do autor) aponta: “O modelo cartonero se sobrepõe ao modelo tradicional de edição e 

distribuição de livros, mas introduz técnicas e práticas muitas vezes já abolidas no mundo editorial. É comum, por 

exemplo, o recurso a técnicas mais artesanais de multiplicação, como a xilografia, o stencil, a serigrafia ou o carimbo, 

permitindo que se possa imprimir sobre o papel ou o papelão e produzindo exemplares únicos, que não se repetem. Ao 

contrário da grande diversidade de formatos encontrada na indústria editorial, os cartoneros têm preferência pelas 

soluções mais econômicas”. 
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Cole-sã Odoyá, que além de poesias também faz homenagem a Iemanjá, orixá feminino 

das religiões de matriz africana Candomblé e Umbanda, divindade considerada rainha do 

mar. Outro livro lançado em 2016 pela Padê foi “Esboço”, de Tatiana Nascimento. 

 Um dos mais vendidos do catálogo é “Lundu,” (2017), que reúne poesias de 

Tatiana Nascimento e tem capa ilustrada com xilogravura de Leonardo Freitas. A 

coletânea traz versos escritos pela autora entre 2009 e 2015. Para Santos (2019, p. 1), os 

versos do livro clamam atitude pela luta ancestral do povo negro. “A coluna dorsal do 

livro é a inconsistência “sensório-sentimental” humana. A autora brinca com a estética 

do livro colocando os poemas na vertical, na horizontal e até mesmo do avesso.” 

o peito do pé do pedro é preto! 

e é por isso que tododia ele morre mais cedo 

mesmo se for 

no meio da tarde 

no coração da cidade ou num buraco 

no gueto 

[a polícia alega alegre: “suspeito”] 

(NASCIMENTO, 2017, p. 46) 

 

 Com dinâmica de produção artesanal, a Padê publica tiragem média de 300 a 500 

exemplares por livro112. Em atividade há cinco anos no mercado editorial, editou também 

o selo Zami, e as coleções “Laroyê” e “Escrevivências”, onde publicou poesias de autoras 

como Kati Souto, Cleudes Pessoa, Piera Schnaider, Vandia Leal e Maryellen Cruz. 

A maior parte das autoras da “Cole-sã Escrevivências” foi selecionada após 

convocação e edital divulgados pela Padê Editorial. A coleção teve apoio do ELAS - 

Fundo de Investimento Social, fundo brasileiro voltado com exclusividade para a 

promoção do protagonismo feminino113, em 2018. A iniciativa aprovou o projeto 

“Escreviventes: autopublicação artesanal de narrativas LBTs”, proposto pela editora para 

publicar pequenas tiragens de 60 livros artesanais de autoras lésbicas, bissexuais e 

transexuais. Foram mais de 300 inscrições de autores LGBTQIAP+. Entre os títulos 

selecionados e lançados pelo financiamento estão “Pérola Marrom” (2018), de Nina 

Ferreira, que teve tiragem inicial de 44 exemplares, e “Escura.noite” (2018), de Kati 

Souto, onde os versos misturam rap, funk e as escolas tradicionais da poesia brasileira. 

inspirada nas escrevivências elaboradas/teorizadas por conceição evaristo, a cole-

sã escrevivências, da padê editorial, é dedicada a textos maravilhantes de 

                                                           
112 Pimentel (2020) explica que alguns editores cartoneros seguem a filosofia do Creative Commuons, sem restrições 

ao compartilhamento das obras, e/ou trabalham com direitos autorais cedidos gratuitamente por autores ou que estejam 

em domínio público. Na maioria dos casos, os livros não têm código de barras ou International Standard Book Number 

(ISBN), o sistema internacional de identificação de livro. Este não é o caso da Padê Editorial, cujos livros são 

catalogados na Biblioteca Nacional e têm ISBN. 
113 Saiba mais em <http://www.fundosocialelas.org/institucional.asp>. Acesso em: 20 mar. 2021. 
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literatura lgbtqi+ (majoritariamente) negra contemporânea. são mais de 60 títulos 

de autorxs sapatonas, travestis, mulheres y homens trans, gente não-binária, povo 

preto sexual-dissidente de um monte de lugares num brasil que insiste em nos 

matar, nos impedir de sonhar, de falar com nossa própria voz. mas mesmo assim: 

aqui estamos, falamos, escrevemos. sonhamos! (NASCIMENTO, 2018, p. 5) 

 

O projeto ganhou notoriedade internacional. A Padê Editorial participou em 2016 

de um evento do Bodies of Knowledge, na Áustria, com poetas que versam sobre a 

diáspora negra. Depois, em novembro daquele ano, as editoras Tatiana e Bárbara 

estabeleceram parcerias para lançar uma coletânea com 12 poetas da África, América, 

Caribe e Europa, na feira Queeres Verlegen, na Alemanha. 

 

Figura 32 – Os livros “Lundu,” (2017) e “Escura.noite” (2017), da Padê Editorial, e a nova edição de 

“Leve sua culpa branca pra terapia” (2020), pela N-1 Edições 

 

Fontes: Nascimento, 2017; Souto, 2017; e Site oficial da N-1 Edições  

 

No quesito tradução, a Padê Editorial tem publicado apenas um título com edição 

trilíngue: “Leve sua culpa branca pra terapia” (2019), de Tatiana Nascimento. A obra está 

disponível em português, espanhol e inglês. Em 2020, a autora incluiu a obra na Série 

Pandemia (n-1 Edições), da qual foi curadora. A caixa reúne nove cordéis, com capas 

confeccionadas em processos manuais, e reúne textos de Abigail Campos Leal, Anne 

Caroline Quiangala, Cidinha da Silva, Jaqueline Gomes de Jesus, Linn da Quebrada, 

Pedra Homem e Yuderkys Espinosa sobre aspectos teóricos, políticos, ecológicos e 

filosóficos contra a onda conservadora e o pensamento colonial. 
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O catálogo114 tem 34 livros disponíveis. O canal de divulgação e marketing tem 

sido o Instagram, bem como as vendas, que também ocorrem via site oficial, Facebook, 

e-mail, além de feiras, eventos literários e algumas livrarias.   

 

4.10 – Hoo Editora (2015-atual) 

 

 Após quase uma década no mercado editorial, a jornalista Juliana Albuquerque e 

o marido, Marcio Coelho, decidiram montar uma editora dedicada a publicar livros de 

ficção sobre e para a comunidade LGBT. Em setembro de 2015, incomodado com o 

machismo, a homofobia e com os poucos títulos voltado ao público homossexual no 

mercado editorial brasileiro, o casal fundou a Hoo Editora, com sede na rua Visconde do 

Rio Branco, 886, CEP 18044-000, Vila Jardini, Sorocaba (SP) 115. 

 A necessidade de um espaço para que leitores pudessem encontrar novas histórias 

homoeróticas e/ou homoafetivas, e autores realizassem a publicação das próprias 

narrativas, foi comprovada. Segundo reportagem do site Publishnews, poucos dias após 

anunciar a nova editora no perfil pessoal, Juliana recebeu oito originais via e-mail. O 

número aumentou para 15 em uma semana, com textos de diversos estados do país. A boa 

qualidade dos textos animou os fundadores da Hoo Editora, que, na época, haviam 

divulgado a publicação de um livro por mês até junho de 2016. 

 Ainda no final de 2015, a recém-fundada editora lançou os dois primeiros títulos: 

“Nicotina zero”, romance de Alexandre Rabelo, que narra os dilemas de um DJ de 27 

anos e as reflexões sobre o futuro durante uma caminhada noturna pelo Centro de São 

Paulo; e “Torta de climão”, com os quadrinhos do ilustrador Kris Barz, que mostra o 

cotidiano de 11 personagens LGBT e dilemas como amizades, família e relacionamentos. 

Os títulos tiveram lançamento na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, na avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 2.232, CEP 01489-900, Jardim Paulistano, São Paulo (SP). 

 Um diferencial da Hoo Editora é que a venda das primeiras edições já contou com 

distribuição em grandes redes, além da própria loja virtual. Os fundadores tinham uma 

expectativa alta e investiram em tiragens de 3 mil exemplares para cada título. Também 

chegou no ambiente digital com distribuição pela empresa de tecnologia Bookwire. 

                                                           
114 O catálogo da Padê Editorial está disponível em <http://www.bit.ly/pade2021>. Acesso em: 18 de abr. 2021. 
115 Endereço disponível no Google Maps. 
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Os dois primeiros livros da editora foram premiados no 5º Prêmio PapoMix de 

Diversidade. A obra de Rabelo venceu na categoria Melhor Livro LGBT, enquanto as 

tirinhas de Barz renderam ao autor o prêmio de Revelação 2015. 

 O terceiro livro lançado pela Hoo Editora chegou ao público em janeiro de 2016. 

“Volto quando puder”, primeiro título em conjunto das autoras Isa Prospero e Márcia 

Oliveira, conta a história de um adolescente que perdeu a mãe e tem conflitos com o pai. 

Na obra, as escritoras trataram de assuntos como dilemas da juventude, orientação sexual 

e preconceitos de gênero. Mais uma vez, o evento de lançamento ocupou local 

privilegiado do mercado livreiro: a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na avenida 

Paulista, 2.073, CEP 01311-940, Bela Vista, São Paulo (SP). 

 Nos meses seguintes a editora cumpriu a tarefa de publicar um livro por mês. Em 

março, editou “Canto negro”, de Ivan V. Levy, que se passa na Itália renascentista e 

mostra a história de um rapaz que fica entre o bem e o mal após se afastar da igreja. Já 

em abril, “O livro das coisas que nunca aconteceram”, de Ana Luiza Savioli, abordou 

temas como religião, violência, machismo e homofobia ao narrar a história de um garoto 

que descobre que a pessoa que o salvou da morte foi encontrada morta no dia seguinte. 

 Em maio foi a vez da estreia de Nyna Simões, com “Descobertas: a culpa é sempre 

das outras”, que conta a história de um casal de lésbicas e o relacionamento de oito anos 

que caiu na rotina. Uma viagem será a tentativa de elas resgatarem a relação. No mês de 

junho, a editora estreou um livro de temática queer. Os estudos sobre as pessoas que não 

seguem o padrão heterossexual ou o binarismo de gênero foi o mote para os 17 contos de 

“Terezinha e outros contos da literatura queer”, escrito por Josué de Souza. 

 Ativa na comunidade e nas escrituras LGBT, a Hoo Editora também organizou 

eventos, como o debate “Representatividade na literatura young adult”, entre outros, na 

Livraria Blooks do Shopping Frei Caneca, local frequentado por homossexuais e lésbicas 

na rua Frei Caneca, 569, CEP 01307-001, Bela Vista, São Paulo (SP). 

 Em julho daquele ano, a Hoo Editora seguiu a tendência do mercado e lançou o 

“Hoo em casa”, um serviço de assinaturas de livros, com planos que variavam de R$ 

29,90 a R$ 34,90. O leitor recebia por mês um livro, um presente-surpresa e um encarte 

com curiosidades sobre a obra do mês. Um dos objetivos da editora era fazer com que os 

livros chegassem aos lugares mais distantes do país e que não tinham livraria. 

 O primeiro grande sucesso da editora foi lançado em agosto de 2016. “E se eu 

fosse puta” marcou a estreia de Amara Moira, travesti, feminista e doutora em Teoria e 

Crítica Literária pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) como escritora. A 
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autora ficou conhecida pela luta por condições de trabalho e remuneração mais dignas às 

prostitutas, além do fim do preconceito e da violência. 

Na obra, a autora traz memórias do período de prostituição, com relatos do 

tratamento dado pelos clientes antes e depois do programa, as promessas, os abusos e 

preconceitos, além de reflexões sobre padrões sociais, sexo e amor. Ao longo da narrativa, 

Amara fala direto ao leitor com o uso do termo “você”, além de usar gírias e linguagem 

comuns aos membros da comunidade LGBTQIAP+. “E se eu fosse puta” tem tirinhas da 

quadrinista Laerte Coutinho, prefácio da ativista transgênero Indianara Siqueira, e 

posfácio da escritora, ativista e prostituta Monique Prada. No ano seguinte ao lançamento, 

o livro entrou para a bibliografia de uma das disciplinas do doutorado em Portuguese and 

Brazilian Studies da Universidade Brown, em Rhode Island (EUA). 

Em 2016, a Hoo Editora lançou o selo Unicórnia com a proposta de atender 

autoras e autores da temática LGBT interessados em pagar pela edição do próprio livro. 

Ao longo de um ano e meio de atividade, a Hoo Editora lançou outros escritores, 

como Rodrigo Belato, com o primeiro volume de “Décio: Crime” (2016); a musicista e 

youtuber Paula Landucci, com o livro “Diário de P. Landucci” (2016); e as ilustrações 

picantes e repletas de libertinagem de Nerone Prandi, no livro “Les Funkytoon” (2016). 

Os livros de Amara Moira e Paula Landucci estiveram entre os mais vendidos. 

Em abril de 2017, com dez livros publicados, a Hoo Editora foi comprada pela 

Universo dos Livros, grupo editorial fundado em 2006 e, na época, com mais de 1.200 

títulos publicados. A empresa fundada em Sorocaba passou a ser um selo editorial dentro 

da nova casa, com sede na avenida Ordem e Progresso, 157, conj. 803, CEP 01141-030, 

Várzea da Barra Funda, São Paulo (SP) 116. A publisher Juliana Albuquerque tornou-se 

diretora do selo após a aquisição, e Marcelo Coelho deixou a editora para prestar 

consultoria a outras empresas do mercado editorial. 

Com a mudança, a linha editorial de publicar livros de ficção com temática LGBT 

foi mantida, mas houve um ajuste no público-alvo e no perfil das publicações. O selo 

passou a investir mais em romances young adult (ficção para jovens adultos) e incluiu 

traduções no catálogo, que até então privilegiava a literatura escrita por nomes nacionais. 

O primeiro título da nova fase da Hoo Editora foi “Não conte nosso segredo” 

(2017), do original “Keeping You a Secret” (2003), da escritora estadunidense Julie Anne 

Peters, A trama mostra como uma jovem descobre a sexualidade e enfrenta a homofobia. 

                                                           
116 Endereço disponível no Google Maps. 

https://www.facebook.com/BrownUniversity/?__tn__=kK*F
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Figura 33 – “E se eu fosse puta” (2016), “Não conte nosso segredo” (2017) e “Vozes transcendentes – os 

novos gêneros na música brasileira” (2018), da Hoo Editora  

 

Fonte: Loja virtual da Hoo Editora - Universo dos Livros 

 

Outras traduções incorporaram o catálogo do selo Hoo Editora, como “Minha 

versão de você” (2017), da autora best-seller do The New York Times Christina Lauren; 

“De mal a pior” (2017), de Simon James Green; “História é tudo o que me deixou” (2017), 

de Adam Silvera; “Milhas de distância” (2018), de A. B. Rutledge; e “E se acontece?” 

(2018), escrito por Melanie Harlow e David Romanov. 

Em 2018, o selo volta publicar títulos de autores nacionais, mas no gênero não 

ficção. O primeiro deles é “Vozes transcendentes – os novos gêneros na música 

brasileira”, em que a historiadora Larissa Moreira reúne entrevistas com novos talentos 

da música nacional, como Liniker, Johnny Hooker, Linn da Quebrada e Assucena, que 

desafiam os padrões de gênero e sexualidade com canções e performances que lutam pelo 

respeito à comunidade LGBTQIAP+. O segundo título foi uma aposta no sucesso da 

youtuber Pietra de Pinho, com a publicação de “Jeito de moça”. 

O selo Hoo Editora segue em atividade, mas sem lançamento desde 2018. Com as 

duas fases do projeto, o catálogo conta com 16 títulos publicados. 

 

4.11 – Literatrans (2015-2018) 

 

Em 2015, após o trabalho de conclusão de curso (TCC) que resultou em um livro, 

o jornalista, empresário e homem trans Bruno Gabriel Caldeira quis lançar a própria obra, 

mas imaginou que seria difícil encontrar editora interessada no tema transexualidade. 

Após conversa com um amigo e pesquisas sobre como abrir a própria editora, em 
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novembro de 2016, Bruno fundou a Literatrans, a primeira editora focada na publicação 

de escritoras e escritores e de obras de tema trans. O empreendimento é de Atibaia (SP). 

A iniciativa nasceu no ano em que no Brasil foi autorizado o uso do nome social 

e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais, por meio do 

Decreto nº 8.727. Naquele ano, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB), 144 

travestis e transexuais foram assassinados no Brasil; o número representa 42% dos 343 

LGBTs mortos vítimas da intolerância e da homofobia no país117. 

A transexualidade estava em evidência tanto pelos dados alarmantes quanto pela 

aparição de personagens em produções audiovisuais, personalidades em destaque e na 

produção literária pulverizada nas grandes editoras, que publicavam travestis ou 

transexuais famosos ou com histórias de destaque, e nas editoras pequenas ou de nicho, 

que abraçavam a literatura LGBT como um todo, sem foco específico em trans. 

Então, a Literatrans nasceu com o objetivo de dar visibilidade a autoras e autores 

transexuais, não-binários e travestis, que não encontraram destaque na mídia ou nas 

editoras. Segundo publicação nas plataformas de financiamento coletivo Catarse118 e 

Vakinha119, o projeto trabalharia de acordo com a dinâmica editorial tradicional: 

escritoras e escritores submeteriam textos para avaliação. Uma vez o texto aceito, a 

criadora ou o criador assinaria contrato com a editora e receberia porcentagem sobre o 

preço da capa. Cadastradas no ISBN, as obras teriam versão impressa e digital. 

Caldeira contou ao blog de Jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto 

(Unaerp) que pediu apoio coletivo na web: “[...], mas nenhum deu certo. O financiamento 

que fez com que a editora realmente saísse do meu campo de ideias veio de pessoas que 

acreditavam no potencial e doaram” (IJANC’, 2017). Na página do Catarse, com pedido 

lançado em setembro de 2016, a Editora Literatrans estipulou meta de R$ 15 mil, mas 

alcançou R$ 190. No Vakinha, com meta de R$ 10 mil, não registrou financiadores. 

Na entrevista concedida ao site O Ciclorama120, Caldeira conta que a editora teve 

começo tímido, com uma primeira publicação discreta. O livro era “O divino leviatã – a 

lenda da princesa dilacerada” (2016), de Sharon Cardoso, que se passa no Brasil Imperial 

de 2034, quando Vitória resolve desafiar o imperador e é banida para o submundo. 

                                                           
117 O “Relatório 2016 – assassinatos de LGBT no Brasil”, do GGB, está disponível em: 

<https://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2017/01/relatc3b3rio-20162.pdf>. Acesso em: 20 de abr. 2021. 
118 O perfil do Catarse está disponível em: <https://www.catarse.me/editora_literatrans#about>. Acesso em: 20 de abr. 

2021. 
119 O perfil da Vakinha está disponível em: <https://www.vakinha.com.br/vaquinha/financie-a-editora-literatrans>. 

Acesso em: 20 de abr. 2021. 
120 Reportagem disponível em: <https://ociclorama.com/literatura-trans-visibilidade-trans/>. Acesso em: 23 de abr. 

2021. 
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Já com o segundo título, “Nós, trans – escrevivências de resistência” (2017), 

trabalho do grupo Transcritas Coletivas e organizado por Maria Léo Araruna, deu maior 

visibilidade à editora. O livro reúne textos de mais de 40 autoras e autores, como a 

quadrinista Laerte Coutinho, Anyky Lima e Bernardo Mota, MC Xuxu, Beatriz 

Pagliarini, Tito Carvalhal, Jaqueline Gomes de Jesus e Jef Cardoli. Os textos de “Nós, 

trans” são relatos que mostram como autoras e autores convivem com a transfobia e a 

marginalização em meio à sociedade cis-heteronormativa. 

Também em 2017, a editora apostou no gênero autobiográfico com tema trans e 

publicou “Trinta anos de reclusão e as memórias de Porcina D'Alessandro”, de Porcina 

D’Alessandro, reconhecida pelo ativismo de mulheres travestis nos anos 1990, em Belo 

Horizonte (MG), e fundadora da Associação das Transexuais, Travestis e Transgêneros 

do Estado de Minas (Asstrav). Segundo Soares (2020, p. 139-140), os relatos da vida de 

Porcina entram para a lista de livros publicados entre 2012 e 2018 com escrituras sobre 

travestis e transgêneros. O pesquisador afirma que autoras e autores têm produzido ficção 

ou material teórico para “arrojar novas epistemologias e imagens” diante do discurso cis-

heteronormativo, no qual o cânone literário nacional é baseado. Essas escrituras também 

mostram que a construção literária desses personagens “é um campo de tensão, não 

apenas porque produz um saber sobre os corpos que atravessam as fronteiras do gênero, 

mas porque toda reflexão sobre uma “realidade” é também a sua criação”. 

 

Figura 34 – Os livros da Editora Literatrans: “O divino leviatã – a lenda da princesa dilacerada” (2016), 

“Nós, Trans – escrevivências de resistência” (2017) e “Trinta anos de reclusão e as memórias de Porcina 

D’alessandro” (2017) 

Fontes: Scribd, Good Reads e Facebook Porcina Dalessandro 
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O livro de Porcina D’Alessandro é o último registro de publicação da Editora 

Literatrans. O site da empresa (literatrans.iluria.com) está fora do ar, e as rede sociais 

(Instagram e Twitter) datam última atividade em 21 de abril de 2018. 

 

4.12 - Editora Palavras, Expressões e Letras (2015-atual) 

 

Após ser impactada pela leitura de um texto de tema lésbico publicado no site 

XanaInBox (XiB, 2000-2009)121, em 2015, a publicitária Paula Curi apostou na literatura 

como maneira de propagar mensagens de esperança e amor plural e fundou a Editora 

Palavras, Expressões e Letras, conhecida como Editora PEL, em São Paulo (SP). 

Paula conta122 que desde o primeiro contato com a literatura de tema lésbico nos 

anos 2000 teve vontade de compartilhar a experiência com outras pessoas, independente 

da orientação sexual. Por isso, acredita que o primeiro livro publicado pela Editora PEL 

seja um agradecimento à literatura da internet. A editora ainda cita a importância de outros 

projetos de visibilidade à escritura sobre mulheres homossexuais na web, como o 

ABCLes (2008-2015), criado por Danielle Nava, e o Lettera (2015-atual), fundado por 

Cristiane Schwinden, onde começaram algumas das autoras publicadas pela PEL. 

“O relógio das flores” (2015) foi o primeiro lançamento da editora paulista. 

Escrito por Drey Damaso e Sara Lecter, o drama conta a história do reencontro de quatro 

amigas em uma festa de noivado e como essa reunião revela segredos do presente e do 

passado. A partir desse título, a PEL abriu um catálogo com intensa produção de literatura 

lésbica, com foco em um público leitor amplo e não apenas homossexual. Hoje, conta 

com 20 títulos, entre eles “Todo azul do mar” (2016), de Marina Porteclis; “A chave da 

casa” (2017), de Débora Gomes; “Diário de Julia” (2020), de Débora Mestre; e a trilogia 

“Dissolutas”, com “Dualidade” (2018), “Donatela” (2018) e “Dicotomia” (2019), de 

Adriana P. Silva (Drikka Silva), uma das autoras que iniciou no projeto XanaInBox. 

Em 2018, a PEL lançou a primeira antologia de contos de temas lésbicos e 

bissexuais do catálogo, “O lado obscuro da lei”. Com narrativa policial e de suspense, a 

coletânea foi organizada por Drikka Silva, com textos de Nay Rosário, Débora Mestre, 

Raquel Amorim, Cristiane Schwinden. R. Schmidt, Débora Gomes, Rose SaintClair, 

                                                           
121 Segundo Holanda (2016), o site XanaInBox era uma página dedicada à publicação de textos de autoras lésbicas e 

com narrativas de mulheres que amavam mulheres. Pertencia ao site GLSPlanet, que reunia blogs de temática 

homossexual dentro do portal Terra. XiB era colaborativo, ou seja, o usuário criava um perfil no site e podia publicar 

os próprios textos e fazer comentários. O site está desativado. 
122 A fundadora da Editora PEL, Paula Curi, concedeu entrevista via chamada de vídeo em 13 de abril de 2021. O 

questionário pode ser consultado no apêndice 2. 
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Lethicia Lovato e Marina Feijóo. Naquele ano, a editora publicou o primeiro livro de um 

autor gay. Foi “O viajante dos mares”, de Gustavo Alfa, que conta a história de um jovem 

pescador perseguido pela religião e orientação sexual e que se apaixona por outro rapaz. 

 

Figura 35 – Capas dos livros “O relógio das flores” (2015), “Todo azul do mar” (2016 – nova capa) e “O 

viajante dos mares” (2018), da Editora PEL 

 

Fonte: Loja Virtual da Editora PEL   

 

A PEL esteve presente na Feira Nacional do Livro do Agreste (Fenagreste), em 

Caruaru (PE), em 2016; na Feira Cultural da Parada LGBT de São Paulo, e na 11ª Bienal 

Internacional do Livro de Pernambuco, ambas em 2017; na 1ª Festa Literária da 

Diversidade Sexual (Flids), em Fortaleza (CE); e na Expo Pride de São Paulo, em 2019. 

Segundo Paula, participar desses eventos tem como objetivo levar a literatura de tema 

homossexual para um público além da comunidade. 

Editora sem funcionários, com todo o sistema de edição, produção, divulgação e 

distribuição centrado na fundadora, a PEL conta com colaboradores em serviços 

terceirizados, como revisão, capa e diagramação. A divulgação dos livros é feita via redes 

sociais, que direcionam para compra de livros na loja virtual ou em marketplaces, como 

a Amazon. Para a fundadora Paula, uma editora com foco na temática LGBTQIAP+ foge 

dos padrões editoriais convencionais. “Nossa verba é baixa e todos que fazem parte da 

equipe estão ali por acreditar que podemos mudar o mundo e acabar com certos 

preconceitos por meio de livros” 123. 

A PEL também publica versão e-pub dos livros físicos, e tem projeto de editar em 

e-book a versão em espanhol de “Aquários” (2016), de Marina Porteclis, em 2021. No 

                                                           
123 A fundadora da Editora PEL, Paula Curi concedeu entrevista via e-mail em 10 de março de 2020. O questionário 

pode ser consultado no apêndice 1. 
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mesmo ano, abriu convocação para escritores profissionais e amadores da comunidade 

LGBTQIAP+ enviarem textos para a antologia “Tomboy”. Segundo o site oficial da 

PEL124, a coletânea organizada pelas escritoras Danielle Aragão e Nay Rosário terá sete 

contos originais, e a publicação será nos formatos impresso e digital. 

 

4.13 – Aliança Cultural Edições (2016-atual) 

 

 O selo Aliança Cultural Edições foi criado em 2016, com o objetivo de publicar 

autores e obras de temática LGBTQI+. Essa era uma demanda que o jornalista e escritor 

Occello Oliver havia identificado entre os leitores da Cultura em Letras Edições, editora 

que fundou em 2014, com sede na rua Santa Clara, 205/404, CEP 22041-011, 

Copacabana, Rio de Janeiro (RJ) 125. O projeto da casa editorial independente, segundo o 

site oficial126, é renovar a literatura nacional com a divulgação de novos escritores. 

 Oliver, que é o gestor da marca Cultura em Letras Edições e atua como editor-

chefe, assessor de imprensa e administrador, trouxe a própria experiência em 

comunicação e literatura para o negócio do livro. Como jornalista, teve passagens pelas 

revistas Amiga e Manchete, nos anos 1990, além de ter atuado nas rádios Tupi e Nacional. 

A literatura entrou para o currículo dele em 2012, com o livro “Fora do armário”, 

publicado pela Metanoia Editora. Escreveu e editou a coletânea de contos “Censurado – 

sexo, taras e fetiches” (2013), pelo selo Lado B (Metanoia Editora), que reuniu Alexandre 

Calladinni, Cristian Petrizi, Davy Rodrigues, Léo Rossetti e Reynaldo Araújo; e publicou 

crônicas em “As 7 cores que amei” (2014), pelo selo Alma G Edições. 

 Desde a fundação, o selo Aliança Cultura Edições estimulou o público, por meio 

das redes sociais, a enviar originais de romances, contos, crônicas, biografia, poesias e 

ensaios com temática homossexual e de gênero. Em entrevista a esta pesquisa127, o editor-

chefe Oliver explica que o critério para a publicação é a obra ter uma história concisa, 

clara e objetiva. Precisa também comover e gerar expectativa no público e no mercado. 

Além disso, exige dos autores escrita valorizada, correta e coerente. 

 Com critérios estabelecidos, o primeiro livro do selo editorial foi definido ainda 

em 2016: “Nenhum segredo é eterno”, obra póstuma do escritor mineiro Gabriel 

                                                           
124 Convocação da antologia “Tomboy” disponível em: <http://www.editorapel.com.br/2021/08/04/antologia-tomboy-

mais-que-um-estilo/>. Acesso em: 26 de abr. 2021. 
125 Endereço disponibilizado pelo editor. 
126 Disponível em: <http://www.culturaemletrasedicoes.com.br/>. Acesso em: 24 de abr. 2021. 
127O fundador e editor-chefe Occello Oliver concedeu entrevista via e-mail em 15 de outubro de 2019. O questionário 

pode ser consultado no apêndice 1. 
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Myslinsky (1990-2015). O jovem autor foi descoberto pela editora Cultura em Letras 

Edições durante a seleção para a antologia “Cultura, letras e contos” (2015), e morreu 

pouco antes do lançamento do livro. Segundo informações do site oficial da editora, 

Myslinsky tinha participação confirmada na antologia “Contos dos deuses” (2016), e no 

espaço reservado a ele, a editora publicou homenagem. 

 A família de Myslinsky autorizou a editora carioca a lançar duas obras inéditas e 

póstumas do jovem autor, que deixou uma intensa produção escrita. Uma delas é 

“Nenhum segredo é eterno”. Embora os trabalhos de edição tenham começado em 2016, 

a capa do livro que inaugurou o selo editorial foi divulgada ao público em 2019, com 

promessa de lançamento em julho daquele ano, o que não ocorreu. 

 Em novembro de 2019, o Aliança Cultural Edições anunciou parceria com a 

revista de literatura Arca Literária para a realização da primeira antologia LGBTQIAP+ 

do selo, a “Elxs, toda forma de amar”, organizada por Ceiça de Carvalho e Francisco J. 

P. Silva. Na ocasião, foi aberto edital de convocação para escritoras e escritores. 

Ainda em dezembro de 2019, a nova versão da capa de “Nenhum segredo é 

eterno” foi divulgada, e em fevereiro de 2020 o livro foi impresso e lançado. Segundo a 

sinopse, trata-se das memórias do autor Myslinsky, as passagens da própria vida, a 

declaração da homossexualidade e a intensidade de sentimentos despertada pelo amor que 

sentiu por um vaqueiro da região em que morava. Como a antologia “Elxs” ainda não foi 

publicada, o livro é o primeiro e único título do catálogo do Aliança Cultural Edições. 

 

Figura 36 – Capa do livro “Nenhum segredo é eterno” (2020) e cartaz da antologia “Elxs, toda forma de 

amar” (2019), produções do selo Aliança Cultural Edições 

 

Fonte: Facebook Aliança Cultural Edições 
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Segundo Occello, a editora funciona com dois prestadores de serviços: um 

diagramador e um assistente de marketing. Os meios para divulgar os livros têm sido as 

redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) com anúncios pagos que, para o editor-

chefe, ajudam na repercussão de promoções e criam retorno de vendas e interesse de 

novos autores. Os canais de distribuição e comercialização são a própria loja virtual 

dentro do site da editora, além do sistema de consignação com o site da Livraria Cultura, 

e lojas físicas, como a Livraria da Travessa (SP) e a Livraria Copabooks (RJ). 

 

4.14 – O Sexo da Palavra (2016-atual) 

 

 Na segunda metade da década de 2010, pesquisadores sobre gênero e sexualidade 

ganharam espaço na academia e algumas iniciativas nascidas nesse período reverberaram 

nos conhecimentos científicos que adentraram os anos 2020. Uma delas é O Sexo da 

Palavra – Projetos Editoriais, que surgiu em 2016, resultado dos estudos sobre 

homoerotismo na prosa brasileira, feitos pelo professor Fábio Figueiredo, na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais. A editora, com sede na 

avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 466, CEP 380408-176, Santa Mônica, Uberlândia 

(MG) 128, foi fundada pelo designer Antonio K.valo, que também é o editor-chefe. 

 O objetivo inicial da editora mineira era resgatar contos, romances, poesias e 

demais literaturas de temática homossexual que foram invisibilizadas ao longo da 

história. Em entrevista a esta pesquisa129, K.valo conta que além de trazer à luz obras 

pilares da literatura com tema LGBTQIAP+, em paralelo, a editora O Sexo da Palavra 

publica livros de crítica literária e coletâneas de artigos, que abrangem as teorias queer, 

feminista, homoerótica e/ou homoafetiva, entre outras. 

 Primeiro projeto da editora, a coleção Sexo Raro resgata e reedita algumas das 

primeiras escrituras que abordam relações homossexuais para apresentá-las ao público 

atual. A proposta é que esses textos estimulem novas análises e debates sobre cultura, 

gênero e sexualidade, por isso cada publicação da coletânea traz prefácio escrito por um 

pesquisador da área. A reedição que abre a série é “O menino do Gouveia” (2017), escrito 

por Capadócio Maluco, em 1914. É considerado o primeiro conto homoerótico e 

pornográfico publicado no Brasil, e foi abordado no capítulo anterior desta dissertação. 

                                                           
128 Endereço disponível no site da editora. 
129O fundador e editor-chefe Antonio K.valo concedeu entrevista via e-mail em 27 de outubro de 2020. O questionário 

pode ser consultado no apêndice 1. 
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Depois, vieram “O elixir do pajé – e outros poemas” (2018), livro com poemas eróticos 

de Bernardo Guimarães (1825-1884), originalmente lançado em 1875; e “Impotência” 

(2018), conto escrito por Paulo Barreto (1881-1921), o João do Rio, e publicado em 1899. 

 Os títulos da coleção Sexo Raro são os de maior sucesso no catálogo da O Sexo 

da Palavra. “O menino do Gouveia” é o mais vendido e esgotou a 2ª edição, num total de 

500 exemplares comercializados. Para K.valo, três fatores contribuem para a boa 

repercussão das reedições: “a pesquisa sobre as obras, que se desdobra em prefácio crítico 

contido no volume, o design inovador que atualiza a obra para o leitor de hoje, e o valor 

do produto final, R$ 10, que faz com que estudantes da área tenham acesso aos livros”. 

A esta pesquisa, o editor-chefe adiantou que a editora deve lançar em breve a obra “Dança 

de centauras”, compilado de poesias eróticas escritas entre 1895 e 1903 pela paulista 

Francisca Júlia (1871-1920). 

 Outro projeto de reedições é a Coleção Decadentismo, criada para publicar 

romances brasileiros e portugueses dos séculos XIX e XX, e que registram as primeiras 

manifestações da homossexualidade na literatura. A pesquisa de títulos tem a consultoria 

do professor Mário César Lugarinho, da Universidade de São Paulo (USP). “Um homem 

gasto” (2019), também abordado no capítulo anterior desta dissertação, inaugura a série. 

O texto do médico Ferreira Leal foi publicado em 1885 e é considerado o primeiro 

romance brasileiro a abordar a homossexualidade e contrapõe o registro de ser “Bom- 

crioulo”, de Adolfo Caminha, o romance inaugural da temática no país. 

 A coleção também resgatou uma das primeiras narrativas sobre homossexualidade 

em Portugal. O livro “O barão de Lavos” (2020), de Abel Botelho (1854-1917), com 

primeira edição publicada em 1898. Trata-se da história de um barão que seduz um 

vendedor, apaixona-se pelo rapaz, e acaba sendo explorado financeiramente por ele. O 

jovem ainda entra no círculo social do nobre e envolve-se com a baronesa. 

 Além das coleções Sexo Raro e Decadentismo, a editora mantém a Na Literatura, 

idealizada pela professora Maria Elisa Rodrigues Moreira. Na série, cada volume trata de 

um aspecto dos estudos literários. Os seis volumes publicados até o momento estão 

disponíveis com acesso gratuito no site da editora130. 

 Títulos independentes também compõem o catálogo da O Sexo da Palavra. Do 

colóquio “Para sempre nosso, Caio F. – escrita de si e autoficção” surgiu o livro 

homônimo, publicado em 2017, com ensaios organizados por Fábio Figueiredo Camargo. 

                                                           
130 Ver a coleção Na Literatura, disponível em: <https://www.osexodapalavra.com/naliteratura>. Acesso em: 4 de mai. 

2021. 
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“Herdeiros de Sísifo” (2019), do professor titular aposentado de Literatura Portuguesa e 

Comparada, na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), José Luiz Foureaux de Souza 

Júnior, apresenta o homoerotismo com embasamento e como ferramenta teórica. 

Destacam-se ainda obras que versam sobre os estudos queer, como “Intersexualidades / 

interseccionalidades: saberes e sentidos do corpo” (2019), organizado pelos professores 

Paulo César García e Emerson Inácio; “Do texto ao filme: a temática queer na literatura 

e no cinema” (2021), organizado por Fábio Figueiredo Camargo, da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU) e Luciene Guimarães, doutoranda no programa de Littérature et 

arts de la scène et de l’écran, pela Université Laval, no Canadá. 

 A editora também publica poesia, como em “Escuiresendo – ontografias poéticas” 

(2020), de Abigail Campos Leal; romance, como em “Meu coração pertence ao pai” 

(2021), de Luiz Carlos Góes; pesquisas independentes, como em “Enverga mas não 

quebra – Cintura Fina em Belo Horizonte” (2020), memória LGBTQIAP+ resgatada pelo 

pesquisador Luiz Morando; e obras geradas a partir de teses de doutorado, como em 

“Fazendo programa – configurações do corpo-prostituto em Gasparino Damata, Marco 

Lacerda e Marcelino Freire Leal” (2021), do pesquisador Dorinaldo dos Santos 

Nascimento, e que abriu uma nova coleção, a Corpus Desviantes. 

 

Figura 37 – Capa de “Enverga, mas não quebra – Cintura Fina em Belo Horizonte” (2020), “Impotência” 

(2018) e “Fazendo programa – configurações do corpo-prostituto em Gasparino Damata, Marco Lacerda 

e Marcelino Freire Leal” (2021), da editora O Sexo da Palavra 

 

Fonte: O Sexo da Palavra – Site Oficial 

 

 Em julho de 2020, a O Sexo da Palavra abriu chamada para a publicação de 

autoras e autores LGBTQIAP+. A ideia era lançar no primeiro semestre de 2021 a 

primeira antologia de contos da editora. De acordo com as informações do edital, o livro 



149 
 

 

 

seria 100% custeado pela publicadora, e as escritoras e escritores selecionados receberiam 

dois exemplares. Parte do lucro das vendas (20%) seria doado a instituições de apoio à 

comunidade. Após receber mais de 200 contos, a editora selecionou 37 e divulgou os 

escolhidos em abril de 2021. Até o momento, não houve a publicação da obra. 

 K.valo explica que as coleções mantidas na editora estão sob a responsabilidade 

de curadores acadêmicos, que fazem a seleção dos títulos de acordo com a temática de 

cada coletânea. A curadoria tem total independência na escolha dos textos e dos 

pesquisadores convidados a escreverem os prefácios críticos. Já os livros que não fazem 

parte de coleções passam por outro processo de seleção. “São enviados para o conselho 

editorial131, formado por doutores de diversas universidades brasileiras nas áreas de 

Letras e Literatura, que dão o parecer, tendo sempre o cuidado de nortear a publicação”. 

 De acordo com o editor-chefe, o fator mais importante para que haja as edições 

de livros é a pesquisa e a investigação de textos que sofreram apagamento. Por isso, a 

empresa não trabalha com meta de publicações. Em comparação com os anos anteriores, 

a O Sexo da Palavra publicou média de três reedições e dois livros críticos, além de livros 

encomendados pelo próprio autor. Todo o trabalho de produção dos livros é realizado 

pelo designer K.valo e com consultoria de Fábio Figueiredo Camargo. O Conselho 

Editorial atua de acordo com a demanda de trabalhos. A editora não tem funcionários 

contratados, e terceiriza o processo de revisão e impressão. 

 Com 34 livros no catálogo132, a O Sexo da Palavra tem estratégia de marketing 

focada nas redes sociais, uma vez que a comercialização e distribuição dos livros é feita 

apenas no ambiente virtual. K.valo ressalta que o maior trabalho de divulgação da editora 

é feito pelo Conselho Editorial e por professores universitários, que levam os títulos para 

alunos e pesquisadores nas universidades. A editora também tem um histórico de 

participação em eventos acadêmicos e feiras pelo Brasil e no exterior. A publicadora 

também mantém o selo editorial Vórtex, onde publica títulos que não abordam gênero e 

sexualidade, como “Escrever o pai é escrever-se” (2021), de Fábio Figueiredo Camargo. 

 

4.15 – Editora Devires (2017-atual) 

                                                           
131 De acordo com o site da editora, o Conselho Editorial de O Sexo da Palavra é formado por Alex Fabiano Jardim, 

Ana Maria Colling, André Luiz Mitidieri, Andréa Sirihal Werkema, Antonio Fernandes Jr., Cíntia Camargo Vianna, 

Claudia Maia, Cleudemar Fernandes, Davi Pinho, Djalma Thurler, Eliane Robert de Moraes, Eneida Maria de Souza, 

Flavia Teixeira, Flávio Pereira Camargo, Joana Muylaert, Larissa Pelúcio, Leandro Colling, Leonardo Mendes, Luciana 

Borges, Luiz Morando, Maria Elisa Moreira, Nádia Batella Gotlib, Patricia Goulart Tondinelli, Paulo Cesar Garcia, 

Renata Pimentel, Ruth Silviano Brandão, Telma Borges e Vinícius Lopes. 
132 O catálogo da editora O Sexo da Palavra está disponível em: <https://www.osexodapalavra.com/livros>. Acesso 

em: 4 de mai. 2021. 
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 Em janeiro de 2017, mais uma editora independente com foco na divulgação de 

pesquisas e estudos acadêmicos sobre gênero e sexualidade chega ao mercado editorial 

brasileiro: a Editora Devires. Fundada pelo psicólogo e mestre em Cultura e Sociedade 

Gilmaro Nogueira, a empresa tem sede na avenida Rui Barbosa, 231, sala 104, CEP 

43700-000, Centro, Simões Filho (BA) 133. 

Segundo o site oficial134, além das sexualidades, a linha editorial da Devires 

abarca temas de raça e classe na busca de diálogos com os estudos queer, pós-coloniais e 

transfeministas, entre outros, e com um papel político em favor de sujeitos socialmente 

estigmatizados. Por isso, entre os objetivos da publicadora está a inclusão de pessoas em 

desvantagem social, que são objetificadas e subalternizadas no mercado editorial. 

Para atender a demanda de publicações de interesse social e político, Nogueira 

conta a esta pesquisa135 que os títulos submetidos à Editora Devires são avaliados por um 

Conselho Editorial composto por doutores de diversos estados e do exterior136, que avalia 

aspectos como originalidade, contribuição científica e política e rigor científico. São 

então valores essenciais para a empresa a contribuição das obras para os estudos sobre 

gênero, sexualidade, raça e classe; a inovação nas discussões e métodos de pesquisa; e a 

capacidade de os textos publicados desconstruírem preconceitos e estigmas. 

A Editoras Devires não tem selos editoriais e publica em média oito títulos 

individuais por ano. Entre os mais vendidos até o momento está “Interseccionalidade e 

psicologia feminina” (2017), da doutora em Psicologia Social pela Universidade do 

Minho, em Portugal, Conceição Nogueira. Na obra, a pesquisadora resgata a história de 

luta das feministas, com um panorama da primeira onda até os dias atuais. Segundo 

Gilmaro, a obra de maior repercussão do catálogo é “Lesbianidades plurais: abordagens 

e epistemologias sapatonas” (2019), iniciativa que surge em parceira com mulheres 

                                                           
133 Endereço disponibilizado pelo editor. 
134 Ver “Quem Somos” da Editora Devires, disponível em: <https://editoradevires.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 

10 de mai. 2021. 
135 O fundador Gilmaro Nogueira concedeu entrevista via e-mail em 8 de março de 2020. O questionário pode ser 

consultado no apêndice 1. 
136 De acordo com o site oficial, o Conselho Editorial da Editora Devires é formado por Carlos Henrique de Lucas, 

Djalma Thürler, Fran Demétrio, Helder Thiago Maia, Hilan Bensusan, Jaqueline Gomes de Jesus, Joana Azevedo Lima 

Devry Brasil, João Manuel de Oliveira, Jussara Carneiro Costa, Leandro Colling, Luma Nogueira de Andrade, 

Guilherme Silva de Almeida, Marcio Caetano, Maria de Fatima Lima Santos, Pablo Pérez Navarro e Sergio Luiz 

Baptista da Silva. Segundo informações da editora, os membros do Conselho devem ter produção acadêmica 

reconhecida, estarem vinculados a instituições e grupos de pesquisa e prezarem por uma composição que atenda a 

diversidade de gênero. 
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lésbicas vinculadas à linha de pesquisa Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos 

(LIF), do Núcleo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia 

(NuCus/UFBA). Mayara Rochas Soares, Thaís Faria e Simone Brandão organizaram os 

textos que promovem debates sobre a visibilidade teórica e política dos estudos sobre as 

lesbianidades no Brasil. 

Destacam-se no catálogo da Editora Devires obras como “Cine[mão] – espaços e 

subjetividades darkroom” (2018), do doutor em Literatura Comparada pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF) Helder Thiago Maia, que aborda a criação literária e a 

produção de espaços e subjetividades dissidentes como questionadores de aspectos como 

a cis-heteronormatividade; e “LGBT como pauta do jornalismo” (2018), de Eder Luis 

Santana, que analisa o conteúdo de dois jornais de grande circulação para identificar o 

modo como gays, lésbicas, bissexuais e a comunidade T são retratados no aspecto 

político, na luta por direitos, diante de padrões normativos de gênero e sexualidade e em 

reportagens com foco na criminalidade. 

 

Figura 38 – Capas de “Lesbianidades plurais: abordagens e epistemologias sapatonas” (2019), “LGBT 

como pauta do jornalismo” (2018), e “Traduzindo a África queer II – figuras da dissidência sexual e de 

gênero em contextos africanos” (2020), da Editora Devires 

 

Fonte: Editora Devires - Catálogo 

 

A Editora Devires publicou as traduções “Traduzindo a África queer” (2018), com 

uma coletânea de textos do “Queer African Reader”, publicado originalmente em 2013. 

O trabalho é o resultado dos estudos de ativistas, acadêmicos e políticos de países da 

África, que debateram aspectos culturais, sociais e políticos sobre as dissidências sexuais. 

No Brasil, a obra foi organizada por Caterina Rea, Clarisse Goulart Paradis e Izzie 

Madalena Santos Amancio. Em 2020, a editora brasileira publicou “Traduzindo a África 
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queer II – figuras da dissidência sexual e de gênero em contextos africanos”, continuidade 

do projeto, dessa vez organizado por Caterina Rea, João Bosco Soares da Fonseca, e Ana 

Catarina Benfica Barbosa Silva. 

Desde 2019, a Editora Devires tem divulgado e realizado chamadas para 

publicação de estudos nas mais diversas temáticas, como nos editais “Estudos de tradução 

& questões LGBTQI+”, “Textos sobre lugar de fala”, “Gêneros e sexualidades na 

educação básica: uma perspectiva interseccional” e “Psicologia e dissidências sexuais e 

de gênero: fundamentos teóricos e práticas emancipatórias”. 

Assim como algumas editoras apresentadas neste capítulo, a Devires não tem 

funcionários contratados. Gilmaro atua como editor-chefe, e serviços como diagramação, 

capa e revisão são terceirizados. Os 34 títulos do catálogo da editora137 estão disponíveis 

para compra na própria loja virtual ou em marketplaces, como Amazon, Americanas, 

Shoptime e Magazine Luiza. A divulgação dos livros é feita por meio das redes sociais 

(Facebook e Instagram), com anúncios pagos e o disparo de newsletter para inscritos. 

 

4.16 – Editora Nua (2018-atual) 

 

 Ao longo de 18 anos como professora e trabalhando na formação de novas autoras 

e autores, a escritora e roteirista Sabine Mendes Moura sempre se incomodou com a visão 

elitizada do que é ser escritora e escritor no Brasil. Docente da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), ela identificou questões específicas, como 

embranquecimento da literatura, a falta de espaço para escrituras feitas por e para negros, 

além da invisibilidade de temas e criadores LGBTQIAP+. Por isso, em 2018, deixou o 

emprego estável para montar a Editora Nua, com endereço administrativo na rua Monte 

Paschoal, 16, casa 11/101, CEP 20780-270, em Cachambi, Rio de Janeiro (RJ) 138, e com 

operações de armazenamento e envio em Paquetá, também no Rio de Janeiro (RJ). 

 Na live realizada pelo perfil “BR-Sapatão” no Facebook139, Sabine contou que ao 

receber originais, identificou outras lacunas editoriais que ajudaram a compor o perfil da 

Editora Nua: publicar textos de neurodivergentes, pessoas com deficiência (PCD) e 

ativistas. Assim, a editora lançada na Casa Fantástica, projeto dedicado à ficção científica 

                                                           
137 O catálogo da Editora Devires está disponível em <https://editoradevires.com.br/pagina-de-taxonomia-de-grade-do-

mbm-nao-remova-esta-pagina-ou-a-edite-exceto-para-mudar-o-template-3/>. Acesso em: 10 de mai. 2021. 
138 Endereço disponibilizado pela editora. 
139 Ver “BR Sapatão – Editora Nua” disponível em: 

<https://www.facebook.com/RevistaAlternativaL/videos/1189768468112701>. Acesso em: 19 de jun. 2021. 
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na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), tem se dedicado a publicar livros de 

poesia, dramaturgia, ficção e não ficção em duas vertentes: relatos em primeira pessoa e 

pedagógicos/técnicos com base em relatos, formato experimental criado pela publicadora. 

Assim, a Editora Nua publica apenas livros de escritores negres, LGBTQIAP+, 

neurodivergentes e ativistas. A linha editorial busca obras experimentais, seja pelo estilo 

e trabalho de linguagem serem considerados não comerciais, seja pela abordagem 

temática ser nova ou pouco publicada. “A estratégia é não publicar coletâneas. Nossa 

missão é criar plataformas de lançamento para autores pouco visibilizados. A ideia de que 

tenham o livro solo em início de carreira é relevante nesse contexto”, conta Sabine140. 

A editora-chefe conta que, para aproveitar a força do grupo de novos autores, cada 

livro é publicado dentro de uma coleção, assim uma obra apoia a outra. Os títulos são 

organizados nas coleções Outra História (ficção), Palavra Crua (poesia), Viva Voz 

(relatos), Atos em Cena (dramaturgia) e Papo Reto (não ficção temático-pedagógica). 

A coleção Outra História foi contemplada como edital emergencial da Secretaria 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, e deu origem ao Projeto Conte Outra História, 

que distribuiu 80 boxes a escolas e coletivos da capital fluminense, gerou material 

pedagógico de apoio ao uso dos livros em sala de aula e uma série de webinários.  

A editora encabeça a missão de formar autores apagados da história, mas presentes 

em contexto de lutas. Também estabeleceu parceria com a Universidade Veiga de 

Almeida (UVA), no Rio de Janeiro (RJ), para a capacitação de alunos da Escola de 

Revisores do curso de Letras. Os discentes passam por formação com a equipe na Editora 

Nua e atuam como voluntários na edição, copidesque, revisão textual e técnica dos livros. 

O primeiro livro produzido pela Editora Nua foi “#Transvivo” (2018), obra de 

estreia de Juca Xavier, que reúne poemas escritos entre 2014 e 2017. Foram os anos em 

que o autor passou por crise de identidade que o fez entrar em um processo de 

reconhecimento da masculinidade e do corpo. Temas como amor, sexo, família e 

testosterona estão na publicação, que teve primeira tiragem de 30 exemplares. Segundo 

Sabine, em dois anos e meio, “#Transvivo”, que faz parte da coleção Palavra Crua, 

chegou a 1.500 exemplares, e é um dos títulos mais vendidos até o momento. Nessa lista, 

a editora-chefe também inclui “Não podemos esperar” (2020), de Israel Neto, e a primeira 

obra de poemas do catálogo, “Para o homem descansando ao meu lado” (2020), de Kaio 

Phelipe, que aborda afetos e memórias homoafetivos na cidade do Rio de Janeiro. 

                                                           
140 A editora-chefe Sabine Mendes Moura concedeu entrevista via e-mail em 28 de setembro de 2021. O questionário 

pode ser consultado no apêndice 1. 
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Sabine lembra que foram os livros publicados pela Nua que aproximaram Phelipe 

e a editora. É que, após adquirir um exemplar em uma feira, o autor disse que tinha um 

livro escrito e o submeteu à avaliação. Meses depois, ele teve a obra publicada. 

O processo de seleção dos originais considera lançar livros de coleções diferentes 

mês a mês e, assim, construir a diversidade do projeto editorial. Após aprovação, a editora 

entra em contato com o escritor, explica o funcionamento da publicação e, se ambos 

estiverem de acordo, é assinado um contrato. Após reuniões de edição de conteúdo, o 

texto vai para copidesque, revisão final, e é agendada a pré-venda. “Criamos a campanha 

de pré-venda, estabelecendo estratégia visual e de conteúdo e contactando 

bookstagrammers parceiros141 enquanto o texto vai para o design gráfico”, explica 

Sabine. A Editora Nua não cobra investimento financeiro dos autores. As tiragens iniciais 

são custeadas com pré-vendas mensais. 

 

Figura 39 – Capas de “Para o homem descansando ao meu lado” (2020), “#Transvivo” (2018) e “Não 

podemos esperar” (2020), publicadas pela Editora Nua 

   

Fonte: Editora Nua – Página Livros 

 

Os autores recebem opções de capa para aprovação dentro dos limites previstos 

em cada coleção. Cada pré-venda tem 15 dias e costuma contar com live para divulgação. 

Depois disso, a editora faz cálculos de quantos livros foram vendidos e envia para a 

gráfica. “Nossa meta é vender 50 exemplares e, com isso, garantimos uma tiragem inicial 

de 100 exemplares e a conversão do livro para o formato e-book”, conta a editora-chefe. 

                                                           
141 Segundo a editora, os atuais bookstagrammers parceiros são @encruzilhinhas, @leitoralbino, @pequenorobozinho 

e @espacosliterariosementes, todos selecionados em 2020. A editora também faz parceria com booktubers, que 

fomentam as campanhas de pré-venda. 
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Um mês após a pré-venda, os livros são enviados aos compradores e o restante é 

dividido com os autores, para que também possa vender. A obra entra no catálogo da 

Editora Nua e é distribuído para livrarias parceiras (Livraria Africanidades, Livraria Dona 

Plácida, Blooks Botafogo e Sebo Clepsidra) e marketplaces digitais via parceria com a 

Meta Solutions (livro físico/impressão sob demanda) e a Bookwire Brasil (e-book). 

“Também buscamos eventos onde nós e os autores possamos participar. Como pré-

vendemos aproximadamente um livro por mês, muitos desses processos ocorrem 

simultaneamente”, comenta Sabine, que divide a edição com outras duas profissionais. 

Com essa dinâmica, a Editora Nua publica em média nove livros por ano. Os livros 

“Pés na Terra e cabeça na Lua” (2019), de Jéssica Ferreira; “Filhos de fé - histórias da 

terreira de minha avó” (2019), de Fernanda Gabriela; e “Do feminismo para quem ao 

feminismo negro” (2021), de Rúbia Lisboa são as maiores repercussões do catálogo. 

Em 2020, a editora deu início a um projeto de tradução. O objetivo era fazer com 

que 10% do catálogo tivesse traduções e que seriam disponibilizadas gratuitamente no 

formato e-book. A editora traduziu “Café com Silo e a busca do sentido da vida” (2020), 

do ator, comediante e ativista inglês Tony Robinson. O livro é um relato LGBTQIAP+ 

pelo desarmamento nuclear. O e-book está disponível para download nas redes sociais da 

editora. O projeto de traduções está suspenso. 

A Nua é Microempreendedor Individual (MEI) e não tem funcionários, e funciona 

com colaboradores voluntários. Sabine exerce a função de diretora, editora-chefe e social 

media; Lídia Órphão é editora para projetos especiais em ficção; Laura Spíndola é a 

designer de mídias e editora para livros de poesia; Cecilia Leal é a designer responsável 

pelos projetos gráficos de cada livro e das coleções; Amanda Bougleux cuida da parte 

administrativa, responsável pelo contato com livrarias, gráficas, transporte e envios em 

geral; e Alan Santos é responsável pelas parcerias com booktubers e bookstagrammers. 

De acordo com Sabine, a Nua entende-se como editora de nicho, por publicar 

autores negres e LGBTQIAP+, mas não concorda com o rótulo. Também se entende 

como independente, por ser uma publicadora pequena, não pelo tamanho, mas por ser 

pouco lucrativa ou de catálogo reduzido. “A decisões editoriais independem das 

tendências do mercado hegemônico ou tradicional e se apoia na construção de parcerias 

com indivíduos, coletivos e outras editoras e editais”, explica a editora-chefe. 

 

4.17 – Se Liga Editorial (2018-atual) 
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Em 2017, a atriz, produtora cultural e escritora Janaina Rico fundou a Rico 

Editora, em Brasília (DF). O empreendimento aproveitou o boom literário causado por 

“Cinquenta Tons de Cinza” (Intrínseca, 2011), de E. L. James, e construiu um catálogo 

com contos e romances eróticos. A editora também criou o projeto “Eu Leio Brasil”, com 

antologias, concursos, eventos e premiações para divulgar livros e autores nacionais. 

Segundo o site oficial142, a justificativa do projeto é a de que, por vezes, “o mercado 

literário brasileiro trata de forma excludente as suas próprias produções”. 

Em 2018, a editora lançou o concurso literário “#Orgulhodeser”, em busca de 

autoras e autores para uma antologia de contos do gênero jovem adulto, com temas 

LGBT+. Em abril foram divulgados os três contos selecionados via edital e que se 

juntaram a outros textos organizados pela escritora Thati Machado para lançamento em 

agosto, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O livro “#Orgulhodeser” reúne 

Camila B. Marciano, Rafael Ribeiro, Leonardo Antan, Delson Neto, Mariana Jati e Luiz 

Gouveia em textos para representar a comunidade homossexual e a diversidade sexual. 

Com o sucesso do livro, em agosto de 2018, a Rico Editora fundou o selo Se Liga 

Editorial, dedicado à publicação de histórias sobre a diversidade sexual, étnica, de gênero, 

de PCD, entre outros. O selo está registrado com sede em Niterói (RJ). O projeto 

comandado por Thati Machado publica livros com personagens LGBT+, negros, 

deficientes, transgêneros, entre outros, com formato pensado para o público jovem. O 

selo faz publicação no formato tradicional, com recebimento e escolha de originais, e em 

coparticipação, com parte do investimento feito pela autora ou autor. 

Importante registrar que no ano de lançamento do selo Se Liga Editorial, outras 

dez editoras/selos estavam ativas na produção da literatura pela diversidade sexual: 

Edições GLS, Metanoia Editora, Vira Letra, Grupo HPM, Padê Editorial, Hoo Editora, 

Aliança Cultural Edições, O Sexo da Palavra, Editora Devires e Editora Nua. Registramos 

também que, para a comunidade LGBTQIAP+, o ano de 2018 foi marcado pelo 

assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), mulher negra e lésbica, e do 

motorista Anderson Gomes; pelo processo eleitoral polarizado, que culminou na eleição 

de Jair Bolsonaro (PSL/sem partido) para a Presidência da República; e pelos 40 anos do 

Movimento Homossexual Brasileiro, ameaçado por discursos conservadores e de ódio. 

Um ano depois, o texto que inaugura as atividades do Se Liga nas redes sociais 

reflete os objetivos do selo em meio à onda conservadora e intolerante instalada no país. 

                                                           
142 Ver “Eu Leio Brasil – O projeto”. Disponível em: <https://ricoproducoes.com.br/eu-leio-brasil/o-projeto/>. Acesso 

em: 12 de mai. 2021. 
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Seja com LGBT's orgulhosos de serem quem são, um escritor autista, uma mulher 

que levanta outras mulheres ou uma Cinderela trans, nossos livros têm a missão 

de serem singulares e plurais ao mesmo tempo. Inauguramos esse espaço com 

muita alegria e o objetivo de torná-lo democrático, sensível e repleto de amor. 

Aqui não há espaço para o ódio, a intolerância e o preconceito. Acreditamos que 

livros mudam pessoas e esperamos que as pessoas que nos leem se tornem mais 

empáticas e dispostas a mudar o mundo. (SE LIGA EDITORIAL, 2019) 

 

  “#Orgulhodeser” passou a ser considerado o livro inaugural do Se Liga Editorial, 

que tem 35 títulos publicados. Entre eles, destaques como “Sangue azul” (2019), de 

Renato Jardim, primeiro livro de fantasia LGBTQIAP+ do selo, que conta a história de 

um jovem que descobre poderes de encantamento e desencantamento, enquanto se 

envolve com um colega estudante; “Resilientes: um manifesto contra a LGBTfobia” 

(2019), com contos de nove escritores homossexuais e reflexões sobre o ato de resistir ao 

preconceito; e “Transderella” (2019), de Lino, que faz uma releitura do conto de fadas, 

em que a protagonista é Cindy, uma mulher transexual. O selo ainda publicou as séries 

“Amor entre garotas” (2020), de Maria Freitas, Thati Machado e Mariana Mortani, e 

“Clichês em rosa, roxo e azul” (2021), de Maria Freitas. 

 

Figura 40 – Capas de “#Orgulhodeser” (2018), “Resilientes: um manifesto contra a LGBTfobia” (2019) e 

“Transderella” (2019), da Se Liga Editorial 

   

Fonte: Se Liga Editorial – Página de Livros 

 

 Em 2019, o Se Liga Editorial ganhou visibilidade durante a Bienal Internacional 

do Livro do Rio de Janeiro, após o episódio de censura do então prefeito Marcelo Crivella 
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(PRB). Na época, a publicadora liberou obras digitais gratuitas pela Amazon e, segundo 

reportagem do site Gaúcha ZH143, registrou mais de 65 mil downloads em uma semana. 

 

4.18 – Dita Livros (2019-atual) 

 

 O desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e menos 

desigual, por meio da não ficção crítica, engajada e com abordagem que faça refletir sobre 

temas que impactam mulheres e pessoas LGBT+ foi o mote para a criação da Dita Livros. 

A editora de pequeno porte foi fundada em 2019, pela jornalista e editora Luciana Benatti, 

e tem sede na rua Alcântara, 857, CEP 02110-011, Vila Maria, São Paulo (SP) 144. 

 Antes de se tornar editora, Luciana teve experiência como escritora. Em parceria 

com o marido, o fotojornalista Marcelo Min (1968-2015), publicou “Parto com amor” 

(Panda Books, 2011), livro que reúne histórias de nove mães e a experiência do parto 

humanizado. Os relatos garimpados com precisão jornalística e fotos das horas que 

antecedem o parto e os primeiros momentos de vida do bebê, constroem uma perspectiva 

real sobre a maternidade e serviram de informativo para mães e profissionais da saúde. 

 Foi nesse lugar de retratar temas que impactam o cotidiano que a Dita Livros 

encontrou, segundo Luciana145, um perfil: publicar livros com causa. Para isso, a editora 

tem como critério a escolha de textos escritos por mulheres, que represente uma causa, 

que traga um ponto de vista não hegemônico, que a obra seja de não ficção e que as 

autoras estejam engajadas em alguma forma de ativismo, com vivências específicas 

relativas ao tema em questão, além do lugar de fala. 

 No primeiro ano de atividade, a Dita Livros publicou dois títulos. A estreia foi 

com “Mama: um relato da maternidade homoafetiva”, da escritora e ativista Marcela 

Tiboni. Na obra, a autora compartilha experiências pessoais sobre o amor lésbico e a 

decisão de ter filhos. A gravidez entre mulheres é abordada de maneira aberta e inclusiva, 

sendo contraponto para visões preconceituosas e intolerantes. O livro, segundo Luciana, 

tem sido o mais vendido e o de maior repercussão da editora até o momento. 

                                                           
143 Reportagem “Em alerta após Bienal do Livro do Rio, editoras ampliam catálogo de livros LGBT+ disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2019/09/em-alerta-apos-a-bienal-do-rio-editoras-

ampliam-catalogo-de-livros-lgbt-ck0mzh4ti06j901tgeej4ddgw.html>. Acesso em: 24 de abr. 2021. 
 

 
144 Endereço publicado nos livros da editora. 
145O jornalista e editora Luciana Benatti concedeu entrevista via e-mail em 1º de julho de 2020. O questionário pode 

ser consultado no apêndice 1. 
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 O segundo título do catálogo é “Vem cá: vamos conversar sobre a saúde sexual 

de lésbicas e bissexuais” (2019), primeiro livro da jornalista Larissa Darc. De olho nos 

sistemas de saúde público e privado, que invisibilizam ou não estão preparados para dar 

assistência a pessoas LBTs, a autora busca refletir sobre os tabus sexuais impostos a esse 

público por causa da cultura cis-heteronormativa. 

 A editora Luciana conta que em 2020, ano assolado pela pandemia da Covid-19, 

a Dita Livros não publicou obras em função da crise no mercado editorial, o que exigiu 

cautela nos investimentos. Como um pequeno negócio criado com recursos próprios, a 

Dita Livros tem a dinâmica de trabalhar a produção de um livro por vez, para que sejam 

remuneradas de maneira adequada todas as profissionais envolvidas no projeto. Isso 

porque a publicadora tem apenas uma funcionária, Luciana, e conta com prestadoras de 

serviço para revisão, capa, diagramação, produção gráfica e impressão. A Dita Livros 

prioriza que as colaboradoras para os trabalhos específicos sejam mulheres. 

 Em 2021, a publicadora lançou o título “Violência doméstica: histórias de 

opressão às mulheres”, da advogada Bianca Alves e da comunicadora Ticiana Oppel. As 

autoras, que são mães de meninas, apresentam no livro relatos de sobreviventes da 

violência doméstica, seja por agressão física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e 

refletem sobre oportunidades para acabar com a violência dentro de casa. 

 

Figura 41 – Obras da Dita Livros: “Mama: um relato da maternidade homoafetiva” (2019), “Vem cá: 

vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais” (2019) e “Violência doméstica: histórias 

de opressão às mulheres” (2021) 

 

Fonte: Dita Livros – Site Oficial 
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A Dita Livros também funciona como livraria on-line. Luciana conta que a 

escolha dos títulos de editoras parceiras e que estão disponíveis na loja virtual146 segue 

indicações de mulheres leitoras, e dá preferência a autoras independentes e/ou de 

pequenas editoras. A publicadora não tem loja física e tem maior concentração de venda 

pela internet e em feiras e eventos alinhados aos temas e causas do editorial. 

 O marketing da Dita Livros, sob o trabalho de Luciana, é feito pelo Instagram, 

Google Ads, Facebook e por newsletter. Os canais de distribuição e comercialização são 

a loja virtual própria, marketplaces (Amazon, Americanas, Submarino, Shoptime e 

Mercado Livre) e algumas livrarias independentes e de rua, pois a editora não trabalha 

com grandes redes. Nessa lista estão livrarias em São Paulo (SP): Gato sem Rabo, Livraria 

Mandarina, Martins Fontes Paulista, Livraria Simples, Livraria FiloCzar e Das Shop/Bas 

DAS; em Campos do Jordão (SP): Livraria Ufa Mulufa; e no estado de Goiás: Palavrear, 

O Jardim e Livraria Leodegária. Já os e-books são distribuídos pela Bookwire para 

diversas plataformas, como Amazon, Apple Book Store, Kobo e Google Play Livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 De acordo com o site da Dita Livros, as editoras parceiras são Dublinense, Editora Luas, Grua Livros, Lote 42, Nós, 

Pólen Livros, Quelônio e Quintal Edições. 
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 5. MULHERES À FRENTE DA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS COM 

TEMAS LGBTQIAP+ 

 

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a 

dominação, por reais que sejam, não bastam para contar a sua história. Elas 

estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras 

palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, elas têm outras práticas 

cotidianas, formas concretas de resistência - à hierarquia, à disciplina - que 

derrotam a racionalidade do poder, enxertadas sobre seu uso próprio do tempo 

e do espaço. Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar. Uma história 

outra. Uma outra história. (PERROT, 2020, p. 224) 

 

 A partir do levantamento que localizou 14 editoras e 4 selos editoriais em prol da 

diversidade sexual no país (veja a tabela 1), observamos que as atividades nesse segmento 

foram mais expressivas no final dos anos 2000, sendo aberto em média uma nova editora 

ou selo por ano até 2019. O ano de 2015, marcado pelo encerramento das editoras Brejeira 

Malagueta e Escândalo, também foi o ano com maior número de aberturas de 

empreendimentos no ramo: ao todo foram cinco novas casas editoras. Os dados ainda 

apontam que, em 2021, 77,8% dessas empresas, 14 ao todo, estão em atividade. 

 

Tabela 1 – Levantamento das editoras e selos editorais que publicam livros de temas LGBTQIAP+ 

Nome da editora 

e/ou selo 

editorial 

Ano de 

fundação / 

ano de 

encerramento 

Cidade / Estado Fundador e/ou 

Editor 

Em atividade / 

inativa 

Esquina Editora 1978-1981 Rio de Janeiro – RJ Aguinaldo Silva Inativa 

Edições GLS 

(selo do Grupo 

Editorial 

Summus) 

1998-atual São Paulo – SP Laura Bacellar 

(até 2006) e 

Soraia Bini Curi 

(2006-atual) 

Em atividade 

Editora Brejeira 

Malagueta 

2008-2015 São Paulo - SP Laura Bacellar e 

Hanna Korich 

Inativa 

Metanoia Editora 2009-atual Rio de Janeiro - RJ Léa Carvalho e 

MaLu Santos 

Em atividade 

Editora Escândalo 2011-2015 Porto Alegre - RS Giselle Jacques e 

Roberto Munis 

Dias 

Inativa 

Editora Orgástica 

/ Bons Livros 

Editora Digital 

2013-2016 / 

2016-atual 

São Paulo - SP Fabrício Viana Em atividade 

Editora Vira Letra 2014-atual Franca - SP Manuela Neves Em atividade 

Grupo HPM 2015-atual Rio de Janeiro - RJ Desirée Lourenço Em atividade 

Padê Editorial 2015-atual Brasília - DF Tatiana 

Nascimento e 

Bárbara Esmenia 

Em atividade 

Hoo Editora (selo 

do grupo Editorial 

Universo dos 

Livros) 

2015-2017 

(editora) / 

2017- atual 

(selo) 

Sorocaba – SP 

(editora) / São Paulo 

– SP (selo) 

Juliana 

Albuquerque 

(editora e selo) / 

Em atividade 
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Luis Matos (selo 

atual) 

Literatrans 2015-2018 Atibaia - SP Bruno Gabriel 

Caldeira 

Inativa 

Editora Palavra, 

Expressões e 

Letras - PEL 

2015-atual São Paulo - SP Paula Curi Em atividade 

Aliança Cultural 

Edições (selo da 

Cultura em letras 

Edições) 

2016-atual Rio de Janeiro - SP Occello Oliver Em atividade 

O Sexo da 

Palavra 

2016-atual Uberlândia - MG Antonio K.valo Em atividade 

Editora Devires 2017-atual Simões Filho - BA Gilmaro Nogueira Em atividade 

Editora Nua 2018-atual Rio de Janeiro - RJ Sabine Mendes 

Moura 

Em atividade 

Se Liga Editorial 

(selo da Rico 

Editora) 

2018-atual Niterói – RJ (selo) e 

Brasília – DF 

(editora) 

Thati Machado 

(selo) e Janaina 

Rico (editora) 

Em atividade 

Dita Livros 2019-atual São Paulo - SP Luciana Benatti Em atividade 

 

 Sobre essa lista geral, aplicamos categorias eliminatórias, que chamamos 

livremente de “filtros”, para atingir um recorte mais preciso do objeto de pesquisa. São 

eles: manter as editoras, e descartar os selos editoriais147 (filtro 1); manter editoras cujas 

publicações seguissem sendo a de temas LGBTQIAP+, questões de gênero e 

sexualidade148 (filtro 2); manter editoras que estivessem em atividade, e descartar as 

inativas (filtro 3); e manter aquelas cuja sede fosse registrada no estado de São Paulo 

(filtro 4). Após aplicados os filtros, o resultado do corpus desta dissertação direcionou o 

foco para três casas publicadoras: Editora Vira Letra, Editora PEL e Dita Livros. 

Além do perfil comum, ou seja, de editoras fixadas no estado de São Paulo, em 

funcionamento, autodeclaradas de pequeno porte / de nicho / independentes e que 

publicam livros com temas de diversidade sexual e de gênero, identificamos que todas as 

publicadoras do recorte atingido foram fundadas e são lideradas por mulheres. Voltamos 

à lista geral das editoras (tabela 1), e uma nova análise nos mostrou que as mulheres são 

a maioria no ofício de editar e publicar livros com temas LGBTQIAP+ em pequenas casas 

editoriais independentes. As profissionais do sexo feminino encabeçaram ou encabeçam 

12 das 18 editoras e selos identificados, ou seja, são responsáveis por 66,7% das decisões 

de publicação de obras do segmento, via editora, no mercado do livro independente. 

                                                           
147 Os selos editoriais do levantamento se apresentaram como partes de empresas que não têm foco na publicação de 

livros com temática LGBTQIAP+ na gênese. Assim, de maneira subjetiva, consideramos que o selo possa utilizar uma 

estrutura compartilhada com outros selos temáticos e/ou profissionais da casa editorial e que, não necessariamente, 

sejam simpáticos à causa pela diversidade sexual e de gênero. 
148 Consideramos editoras que surgiram com o objetivo de publicar apenas obras com temática LGBTQIAP+, mas que 

ao logo dos anos e por questão de sobrevivência precisaram ampliar a outros temas. 
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Essa presença das mulheres no comando de editoras na contemporaneidade 

conflita com os registros de profissionais do sexo feminino à frente dos empreendimentos 

na história do livro no Brasil. Segundo Ribeiro e Karam (2020), editoras, fundadoras e 

editoras-chefes podem ter sido omitidas das narrativas oficiais ou tornaram-se 

desconhecidas por falta de registros e/ou dedicado mapeamento. Por isso, há poucas 

histórias e consideráveis lacunas que dificultam a constituição sobre a atuação delas à 

frente da edição e da publicação de livros. Os pesquisadores criticam, por exemplo, o fato 

de a obra “O livro no Brasil: sua história”, de Laurence Hallewell, referência nos estudos 

do livro, dedicar ligeira citação à editora Zahidé Muzart (1939-2015). 

Em 1995, a professora recém-aposentada da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) juntou-se a duas outras parceiras aposentadas, Elvira Sponholz e Susana 

Bornéo Funck, para fundar a Editora Mulheres. O projeto publicou autoras nacionais, 

traduziu e fez circular ensaios feministas e de gênero, e atuou como publicadora de 

pequeno porte em Santa Catarina. De acordo com o levantamento de Ribeiro e Karam 

(2020, p. 5), em 20 anos de atividade, o catálogo da editora teve mais de 100 livros, entre 

eles reedições de romances de escritoras entre os séculos XIX e XX, com “obras que se 

tornaram referência na formação de gerações de pesquisadoras/es e mesmo de escritoras 

brasileiras”. Zahidé morreu em 2015, e os herdeiros venderam a editora após a morte. 

A partir da experiência de tentar ampliar conhecimentos sobre as mulheres 

editoras no Brasil, os pesquisadores observaram que a história editorial brasileira é 

contada por homens sobre a presença do sexo masculino nos mais importantes 

empreendimentos da história do livro no país e, por isso clamam por uma cartografia mais 

justa dos acontecimentos para rasurar tal narrativa hegemônica e incluir as mulheres. 

Tais lacunas dizem respeito à narrativa sobre mulheres que ocuparam e 

ocupam posições relevantes e mesmo pioneiras na publicação, em 

especial, de literatura na cena nacional e, por extensão, latino-americana. 

As mulheres editoras, embora sejam plenamente narráveis, permanecem 

em grande parte inenarradas, sendo o interesse por elas e mesmo por 

escritoras algo relativamente recente no Brasil (da década de 1980 em 

diante). (RIBEIRO; KARAM, 2020, p. 18) 

  

Diante desse cenário e da escassez de estudos comunicacionais sobre o segmento 

LGBTQIAP+ na produção editorial brasileira, seja por parte da academia ou pelas 

entidades que regulam a indústria do livro no país, este capítulo busca apresentar como 

mulheres que lideram editoras independentes pela diversidade sexual e de gênero atuam 

com estruturas que divergem dos modos tradicionais de produção e distribuição do livro. 



164 
 

 

 

É também objetivo identificar as tensões a que elas se submetem ou são submetidas no 

mercado em que estão inseridas e mapear as disposições e estratégias no jogo intrínseco 

do querer se comunicar e como se comunicar, entre a literatura e o ativismo, para oferecer 

ao leitor obras que inspiram posturas e argumentos contra a homo-lesbo-transfobia. 

As tensões aqui apresentadas podem ser compreendidas dentro das regras as quais 

estão submetidas as casas editoriais e as respectivas editoras-chefes, no que Bourdieu 

(2018) define como campo editorial, ou seja, um espaço autônomo em que estão fundadas 

as estratégias editoriais. Esses sistemas se apresentam quando retraduzem forças externas, 

como questões políticas e econômicas, segundo o próprio raciocínio. O campo é o espaço 

onde ocorrem lutas simbólicas entre os agentes sociais, no caso desta pesquisa, as 

mulheres editoras, que são classificadas de acordo com o próprio poder de capital, nas 

relações de cooperação, competição e interdependência. Para Thompson (2013), com 

base em Bourdieu, o campo editorial é composto por diversos outros campos que estão 

interligados pelas relações sociais, econômicas e de poder, e onde as ações das editoras, 

organizadas de acordo com a quantidade de capital adquirido, reverberam no sistema. 

Thompson (2013) define então a existência de cinco capitais vitais dentro do 

campo editorial: a) capital econômico, que são os recursos financeiros, o que inclui 

estoque, instalações e reserva direta ou indireta de capital; b) capital humano, que consiste 

nos funcionários da editora e seus conhecimentos; c) capital social, que são as redes de 

contatos que a editora constituiu ao longo do tempo; d) capital intelectual, que é o que a 

editora possui ou controla, cerificada pela qualidade nas escolha dos autores e outros 

agentes; e e) capital simbólico, o valor ou prestígio acumulado ou associado à editora. 

Segundo o autor, os capitais econômico e simbólico são os responsáveis por manterem a 

editora no mercado, e as quantidades relativas de todos os demais capitais é que vão 

definir qual a posição da editora no espaço social, que “tende a funcionar como um espaço 

simbólico, um espaço de estilos de vida e de grupos de estatuto, caracterizados por 

diferentes estilos de vida” (BOURDIEU, 2004, p. 161). 

Ao pensarmos na relação dos capitais econômicos e simbólico, e partindo do 

macro para o micro, direcionamos nosso olhar para a figura da profissional editora, que 

entende o livro como mercadoria e significação: 

...o editor também é um personagem duplo, condenado a conciliar a arte 

e o dinheiro, o amor à literatura e a meta de lucro por meio de estratégias 

que se situam em algum lugar entre dois extremos: a submissão cínica 

aos critérios comerciais e a indiferença heroica ou desatinada das 

necessidades econômica. (BOURDIEU, 2018, p. 198) 
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Por se tratar de um estudo que visa entender questões subjetivas das relações entre 

sujeito e sociedade, baseamo-nos também nas formulações de Bourdieu sobre habitus, 

que encontra raiz na noção aristotélica de hexis sobre a virtude, ou seja, “um conjunto de 

desejos, vontades e habilidades, socialmente constituídas, que são ao mesmo tempo 

cognitivas, emotivas, estéticas e éticas” (WACQUANT, 2002, p. 100-102), e que é 

tensionado por um feixe de relações com o campo, o que nos ajuda a desnaturalizar e 

desfatalizar o mundo social “por meio da descoberta das causas objetivas e das razões 

subjetivas que fazem as pessoas fazerem o que fazem, serem quem são, e sentirem da 

maneira como sentem”. 

Nesse sentido, esta pesquisa realizou entrevistas com as mulheres editoras 

responsáveis pela Editora Vira Letra, Editora PEL e Dita Livros para investigar o habitus 

e levantar material que apresente as estratégias usadas por elas dentro do subcampo das 

editoras independentes de temática LGBTQIAP+, que é submetido ao campo das editoras 

independentes e, por sua vez, ao campo das editoras. Também é possível observar como 

os capitais econômico e cultural estão relacionados dentro do espaço social. Podemos, a 

partir dessa apresentação, compreender o poder simbólico das editoras/agentes sociais. 

Nessa etapa, seguimos a proposta de Boni e Quaresma (2005) e utilizamos como 

instrumento de pesquisa a entrevista em profundidade do tipo tópica, aquela que busca 

retratar determinadas etapas ou setor das experiências vividas pelos entrevistados. Por 

isso, as conversas com as mulheres editoras foram um híbrido de duas técnicas: a da 

entrevista aberta, em que elas tiveram a liberdade para falar sobre o tema e as perguntas 

exploratórias foram respondidas em uma conversa informal, com mínima interferência 

do entrevistador; e a da entrevista semiestruturada, que combina perguntas abertas e 

fechadas definidas previamente pelo entrevistador (ver apêndice 2), que precisou estar 

atento para dirigir a discussão para o assunto que lhe interessa ser explorado e onde foi 

possível adicionar ou reformular questões para recompor o contexto da entrevista. 

De acordo com Boni e Quaresma (2005, p. 75), entre as vantagens do uso dessas 

técnicas estão a elasticidade quanto à duração, que permite uma cobertura maior do 

assunto e uma aproximação entre entrevistador e entrevistado; e as respostas espontâneas, 

com a possibilidade de abordar assuntos mais delicados ou complexos, uma vez 

estabelecida a troca entre as partes. Assim, “estes tipos de entrevistas colaboram muito 

na investigação de aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam 

significados pessoais de suas atitudes e comportamento”. 
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As entrevistas com as editoras Manuela Neves (Editora Vira Letra), Paula Curi 

(Editora PEL) e Luciana Benatti (Dita Livros)149 foram realizadas por meio de 

videochamadas gravadas pelo site Google Meet. O distanciamento foi necessário devido 

os protocolos sanitários contra a pandemia de Covid-19. As conversas foram semanais e 

ocorreram entre os meses de março e junho de 2021. O intervalo de uma semana entre os 

encontros foi adotado para evitar o cansaço das entrevistadas. O material gravado resultou 

em 17 vídeos, com um total de 26 horas, 25 minutos e 32 segundos de conteúdo.  

  

5.1. Manuela Neves, editora responsável e fundadora da Vira Letra150 

 

5.1.1. “A literatura de temática lésbica salvou a minha vida” 

 

 Na casa de Manuela Neves, editora responsável pela Vira Letra, nunca faltou 

livros. A mãe, Raquel Gomes, era professora do ensino infantil e, embora não fosse leitora 

de ficção, ficava imersa nos títulos didáticos e técnicos. Manuela lembra de, ainda criança, 

correr pela casa com um livro e espalhar para todos, com alegria e orgulho, ter conseguido 

ler as primeiras páginas sozinha. Porém, a menina logo perdeu o interesse pela leitura. 

 Aos 10 anos, Manuela ganhou da mãe um exemplar de “Harry Potter e a Pedra 

Filosofal” (1997), primeiro livro da série de J. K. Rowling, e também não quis ler. Julgou 

o livro pelo título, supôs que teria alguma relação com filosofia e deixou-o de lado. Em 

um momento de tédio, tomou-o para si e não largou mais. Leu em sequência toda a 

narrativa do menino bruxo e retomou o interesse pela leitura. Manuela faz parte da 

geração impactada pelos conflitos infanto-juvenis que agitavam Hogwarts. 

 Antes da saga do bruxo, Manuela não teve boa relação com a literatura clássica. 

Na época, o professor de Literatura da escola em que estudava havia lido em sala “Um 

certo capitão Rodrigo” (1970), de Érico Veríssimo (1905-1975), e chocou os alunos, que 

escutavam descrições de cenas eróticas, enquanto aprendiam a lidar com os hormônios 

pré-adolescentes em ebulição. Também naquele período, incentivada pelo docente, a 

jovem leu “Vidas Secas” (1938), de Graciliano Ramos (1892-1953), mas não conseguia 

entender a obra que, anos depois, adulta, elegeu como o clássico brasileiro favorito. “[o 

                                                           
149 Optamos por realizar entrevistas na ordem de fundação das editoras, com o objetivo de compreender contextos, 

tomadas de decisão e a realidade das mulheres. Assim sendo, fica estabelecida também a ordem de apresentação no 

capítulo: Editora Vira Letra (2014), Editora PEL (2015) e Dita Livros (2019). 
150 A editora Manuela Neves concedeu entrevista via chamada de vídeo em 2021, nos dias 16 e 23 de março; 13, 20 e 

27 de abril; e 4 de maio. Foram 8 horas, 20 minutos e 2 segundos de gravação.  O questionário pode ser consultado no 

apêndice 2. 
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livro] Harry Potter tinha personagens da minha idade, que viviam conflitos adolescentes, 

e eu me via ali. Talvez essa leitura leve tenha me atraído para o hábito de ler”, acredita. 

Um ano depois, por influência de Manuela e outros três colegas que haviam lido a saga 

fantástica, o professor deixou de lado os clássicos e trouxe Harry Potter para a aula. “Eram 

30 adolescentes lendo, apaixonados por aquelas histórias. Acho que os clássicos precisam 

ser lidos sim, mas no tempo certo. ‘Vidas secas’, aos 10 anos, creio que não seja ideal.” 

Manuela nasceu em Franca, interior de São Paulo, e mora Santa Adélia, bairro da 

infância. A casa em que mora atualmente faz muro com a residência da mãe. A escolha 

de morar perto se deu quando o filho de Manuela, Caetano, nasceu. A editora de 31 anos 

tem outros dois irmãos mais novos. Embora os livros habitassem o lar, o pai, morto há 

seis anos, não tinha o hábito de ler; o irmão, formando engenheiro mecatrônico, lê com 

frequência; e a irmã caçula, de 16 anos, recusava qualquer livro, até que, em meio à 

pandemia de Covid-19, em quarentena, fez dele a principal companhia. 

 Manuela conta que sempre incentivou a irmã a ler e indicava livros da saga Harry 

Potter. Mas percebeu que a abordagem estava errada, pois a jovem foi cativada pelos 

textos de John Green, autor de “A culpa é das estrelas” (Intrínseca, 2012). Daí em diante, 

a caçula passou a ler ficção e diversas sagas de fantasia. “Mimo ela demais quando o 

assunto é livro. Eu e meu irmão nos juntamos para comprar um Kindle pra ela. Foi a 

válvula de escape dela no isolamento. Não nego livros quando ela pede”. 

 Os pedidos da caçula lembram a Manuela adolescente, que pedia livros aos pais, 

principalmente no aniversário e Natal. Quando eles não tinham dinheiro para comprar, 

ela esperava ou recorria à avó. Mais do que tornar a irmã uma consumidora de livros, 

Manuela acredita que o mimo literário é uma maneira de compartilhar com a caçula os 

benefícios que a leitura lhe trouxe. “A literatura de temática lésbica salvou a minha vida. 

Aqui no interior, eu não tinha referências, não sabia o que acontecia comigo. Se eu não 

tivesse contato com essa literatura, talvez teria me trancado num armário para sempre”, 

revela. Manuela acredita que o livro tem salvo a irmã, que há seis anos está em tratamento. 

A adolescente desenvolveu transtorno pós-traumático após ver o pai morrer, aos 10 anos. 

 O pai não media esforços para que Manuela colecionasse livros. O problema, às 

vezes, era ter dinheiro para tal empreitada. Na época, a única livraria de Franca (SP) era, 

de acordo com Manuela, um lugar imponente, com diversos títulos e objetos de arte 

expostos. Suspeitavam que era a propriedade de um homossexual, que nunca viveu a 

própria sexualidade. Nas prateleiras, Manuela recorda de pegar “Morangos mofados” 
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(1982), de Caio Fernando Abreu (1948-1996), jornalista e escritor brasileiro. Aquele foi 

o primeiro livro que a jovem comprou com o próprio dinheiro. 

 Outro marco da independência financeira de Manuela foi quando viajou pela 

primeira vez a São Paulo com os amigos. Na Livraria Cultura, referência na época, a 

jovem encontrou uma “estante minúscula” de literatura LGBT. Comprou quatro livros de 

uma só vez. Quando morou na capital para cursar graduação, ela precisava ir da 

Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste, para a vila Mariana, no centro-

sul, para trabalhar. Trocava de ônibus na avenida Paulista, na Bela Vista, região central. 

“Tinha 20 minutos de intervalo. Ia para a Cultura, voltava, e pegava outro ônibus para 

chegar no trabalho. Dia sim, dia não, saía da livraria com um livro na mão. Estava 

trabalhando, o salário era meu. Então, eu fazia o que quisesse”, recorda. 

Manuela teve a adolescência marcada por descobertas inspiradas pela literatura. 

No período em que personagens lésbicas e gays apareciam na TV em um contexto de 

mortes, assassinatos e suicídio, ou se “trancavam no armário” e viviam relacionamentos 

heterossexuais de fachada, ou ainda as conversas de família tratavam com desdém o fato 

de alguém ter ido embora da cidade, pois “não podia viver aquela vida ali”, a jovem 

encontrou refúgio em histórias positivas narradas na web. “Não tinha com quem 

conversar e estava perdida, procurando respostas. Pensava que para ser feliz precisaria ir 

embora de Franca [SP], e que eu não podia gostar de mulheres”, lembra. 

 Assim como toda a geração de mulheres lésbicas dos anos 2000, Manuela, aos 13 

anos, chegou ao site XanaInBox (2006-2009), um espaço aberto a autoras que publicavam 

narrativas de amor entre mulheres como em um folhetim, ou seja, um capítulo por 

semana. Eram histórias de mulheres adultas, que casavam ou moravam com outras 

mulheres, que tinham relacionamentos e eram felizes neles, tinham empregos de sucesso 

e eram bem-sucedidas. Manuela aproveitava a internet discada, da 0h às 6h, para devorar 

essas histórias. “Aquilo foi a revelação de um mundo, da vida que eu poderia ter, de quem 

eu poderia ser. Ali eu vi que não estava fadada ao sofrimento. Vi pessoas como eu naquela 

literatura”, recorda emocionada. Com as narrativas lésbicas, os livros deixaram de ser um 

passatempo e transformaram a vida da adolescente, que passou a considerá-los essenciais. 

“Encontrei respostas em forma de ficção. As mulheres que escreviam aquelas histórias e 

as personagens que elas criavam eram como eu. Ou seja, mulheres podiam se relacionar. 

Então, ali, compreendi meus sentimentos e comecei a pensar que tudo ficaria bem.”  

 Fato é que Manuela leu textos impróprios para adolescentes, uma vez que as 

histórias tinham narrativas de sexo, entre outros. Na época não haviam muitos títulos de 
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temática homossexual voltados ao público jovem adulto. Anos depois, com a Editora Vira 

Letra, Manuela conta que teve o privilégio de publicar algumas das autoras que iniciaram 

na escrita com o XanaInBox, como Diedra Roiz, Wind Rose, Hanna K. e Karina Dias. 

“Pessoas que leem literatura lésbica há pelo menos 15 anos, começaram no XanaInBox. 

Todas elas se conheceram naquela época também. A Hanna K. foi a que mais marcou 

minha adolescência”, recorda Manuela, que editou e publicou a obra que marcou a fase 

dos 15 anos: “Espelhos e miragens” (Vira Letra, 2017). “Quando a Hanna ligou querendo 

publicar o livro, a Manuela adolescente vibrou. Publicar as autoras que li naquela época 

é a prova de que dei certo na vida, pois dei orgulho para o meu eu de 15 anos”. 

 A editora explica que, na época do XanaInBox, as autoras sonhavam em ter livros 

publicados. A empreitada era difícil, seja pelo alto preço para publicação à época ou pelo 

descaso com a temática e o público homossexual – por isso, a página foi um sucesso. Sem 

desconsiderar a escritora Cassandra Rios (1932-2002), Manuela acredita que o site foi um 

marco para a retomada da literatura de tema lésbico no Brasil. 

 Aos 15 anos, Manuela declarou a orientação sexual à mãe. Foi preciso terapia para 

que a adolescente pudesse ter certeza dos próprios desejos. Foram três meses sofridos, 

com brigas e desentendimentos, que, hoje, a editora avalia como importantes para que 

mãe e filha pudessem se entender. Anos depois, a mãe, Raquel, cursou Psicologia e o 

trabalho de conclusão de curso (TCC) abordou o processo real de descoberta e aceitação 

da homossexualidade da filha. A psicóloga ressignificou partes do texto que pudessem 

ajudar outros pais e filhos, e em 2014, a monografia tornou-se “Simplesmente mãe”, o 

primeiro livro publicado pela Editora Vira Letra. “Na época foi prático. Eu tinha acabado 

de me formar, não tinha emprego em Franca, queria montar minha editora e precisava de 

um start. O trabalho da minha mãe era o incentivo que eu precisava”, conta. 

 Antes de montar a editora, Manuela inscreveu o livro na lei de incentivo Programa 

de Ação Cultural de São Paulo (Proac-SP). Preencheu errado o formulário e indicou a 

obra para concorrer a aporte de R$ 100 mil, sendo que com R$ 20 mil já conseguiria a 

tiragem ideal para distribuir “Simplesmente mãe”. O resultado do edital colocou o projeto 

como suplente do 1º lugar do maior subsídio, e Manuela acredita que teria ganhado o 

edital de menor investimento, não fosse o erro. Determinada, decidiu que não precisaria 

do dinheiro do Proac para publicar o livro da mãe e que abriria a própria editora. 

Não estava nos planos de Manuela ser uma profissional do livro. Na fase pré-

vestibular, ela estava determinada a passar em uma faculdade pública, pois os pais não 

tinham condições de pagar por uma instituição privada. Por isso, dedicava-se a estudar 
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quase que 18 horas por dia. O primeiro objetivo era o curso de Medicina. Manuela revela 

que a opção pelo ensino público, de preferência longe de Franca, também era uma forma 

dela se “libertar”, sair do “interior retrógrado e conservador”, sair da casa dos pais, estar 

sozinha e ter a própria vida, tomar as próprias decisões, embora aos 18 anos a vida 

estivesse tranquila no ambiente familiar, com todos entendendo a orientação sexual da 

primogênita. “Aquela fala de ‘só ser feliz se for morar em São Paulo’ ficou martelando 

na minha cabeça. Creio que essa vontade de ir embora tinha um pouco do resquício da 

época em que fiquei no armário”, reflete. 

Com a ficha da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) em mãos, 

Manuela percebeu que havia se dedicado mais aos estudos do que à escolha do que cursar; 

Medicina fora descartado. Foi o pai que a lembrou do contato com os livros, a leitura e 

escrita, e a incentivou a prestar prova para o curso de Letras. Foi o que Manuela fez. 

Passou no vestibular, mudou de cidade, começou a graduação e, um ano depois, desistiu. 

“Odiei aquela faculdade. Me incomodava o julgamento que faziam do que era ou não 

literatura, que eram apenas os clássicos, o cânone. Falaram que Harry Potter e literatura 

lésbica não eram literatura, e aquilo me ofendeu. Eu estava infeliz”, recorda ela, que 

decidiu se transferir para o curso de Jornalismo. No dia em que esteve na Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) para realizar a 

transferência, leu no quadro de avisos que havia vaga para o curso de Editoração. 

 

5.1.2. “A diversidade é essencial no papel social de tornar algo público” 

 

 Envolvida com os livros sob a ótica do leitor, Manuela acreditava que 

profissionais do livro, como revisor, designer e editor, tinham formações específicas, 

como Letras, Design e Literatura, respectivamente, e não tinha conhecimento de um curso 

voltado para formação mais abrangente, da preparação e revisão de originais até a 

definição de capa, produção gráfica e distribuição. Aos 20 anos, entrou para o curso de 

Comunicação Social - Editoração da ECA-USP. “Foi amor à primeira vista. Era aquilo 

que eu queria o tempo todo e não sabia que existia”, conta saudosista. 

Na faculdade, Manuela tomou gosto por diversas disciplinas, entre elas as que 

envolviam Literatura e História da Editoração. Mas o que a fascinou foram as práticas na 

editora-laboratório Com-Arte, em que pôde trabalhar o processo de edição de livros, até 

o projeto de venda e distribuição, em parceria com a Editora da Universidade de São 

Paulo (Edusp). Foi na academia que Manuela se aproximou das reflexões sobre o papel 
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do editor. “É selecionar o que o público vai ler. Antes, se um livro não passasse pelo crivo 

de um editor, o público não poderia ler. Mas da minha formação para cá, o papel do editor 

mudou, a publicação e os modos de publicar foram democratizados”. 

 Entre as mudanças apontadas por Manuela está o fato da quantidade mínima de 

exemplares a serem rodados pelas gráficas cair de 500 para 10 – trabalho realizado por 

algumas gráficas digitais; a Amazon disponibilizar recursos editoriais para que o próprio 

autor publique e-book ou impressão sob demanda; e a atuação das editoras independentes. 

Segundo Manuela, em grandes casas editoriais, como a Companhia das Letras, há um 

corpo com até dezenas de editores responsáveis pela verticalização do trabalho de edição 

e publicação, que é custeado pela empresa. Nas editoras pequenas, a realidade é diferente: 

há uma relação de parceria entre autor e editor, e as dinâmicas de trabalho são horizontais. 

 A editora conta que a faculdade de Editoração da ECA-USP tinha como foco a 

produção de livros e os diversos cargos profissionais dentro do setor. Por isso havia 

disciplinas sobre processos como a preparação do texto, seleção de originais e design 

editorial, entre outros. Na percepção de Manuela, cumprir créditos em todas as etapas da 

produção editorial influenciaram o modo como ela atua hoje na Vira Letra, ou seja, estar 

presente e tomar decisões em todo o sistema de publicação da obra. Dentro da área que 

envolve diversos profissionais, Manuela foi levada pelas experiências a tornar-se editora. 

 Durante a graduação, a universitária deu aulas em uma escola de inglês, onde teve 

a primeira chance de atuar com publicações. Saiu da sala de aula e passou para o setor 

administrativo para se dedicar à edição do livro do dono da instituição. Manuela se 

aventurou na edição antes concluir as aulas laboratoriais da faculdade. Segundo ela, o 

livro foi publicado, mas é problemático. “A publicação teve tiragem de três mil 

exemplares. Não selecionei aquele original, mas coordenei todo o projeto editorial com 

pouco conhecimento. Mesmo caótico, tive a certeza que gostava de fazer aquilo”. 

Manuela saiu da escola de inglês para prestar serviços às editoras de pequeno porte 

no mesmo sistema: não selecionar o que seria publicado, mas coordenar o processo de 

edição, o que a ajudou a se especializar em todos os demais processos. Entre os clientes 

estavam autores independentes de Franca (SP) e editoras de nicho em São Paulo (SP). 

 O trabalho extra com editoras pequenas na capital paulista continua, mas Manuela 

prefere não associar o próprio nome às empresas, uma vez que tem foco na construção de 

uma identidade forte para a Editora Vira Letra. É que as publicadoras que atendem no 

sistema freelancer publicam mais e tem maior visibilidade, e o nome dela poderia crescer 

em um propósito contrário. “Estou lutando tanto para fazer meu nome dentro da literatura 
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lésbica. Quero atrelar meu nome ao propósito da minha editora. Trabalho para outras, 

pois, infelizmente, a Vira Letra não paga minhas contas. Um dia pagará”, explica. 

 As primeiras experiências de Manuela como editora ainda contaram com 

indicações, como a da ex-namorada, e de autores que se aproximaram por conhecer o 

trabalho que ela desenvolvia. Com isso, aos poucos, formou portfólio e não precisou 

enviar currículo para grandes casas editoriais. Chegou a passar em entrevista para uma 

empresa de médio porte, mas ao analisar salário, gastos com transporte e alimentação, 

desistiu da oportunidade. O freelancer valia mais à pena. Manuela não conheceu o 

funcionamento de uma editora de grande porte, e acredita que isso fez falta na carreira, 

uma vez que aprendeu o dia a dia do mercado de modo autodidata. “Aprendi na marra, 

sozinha. Acredito que, com os profissionais das editoras grandes, eu teria sido melhor 

orientada, poderiam ter encurtado caminhos que foram mais tortuosos”, analisa. 

 Hoje, Manuela afirma não sentir falta do trabalho feito em uma grande editora no 

próprio portfólio e que, com as publicações da Editora Vira Letra, talvez, pudesse 

conseguir boa colocação em uma publicadora, o que não seria possível no passado. Ela 

recorda que, após um ano com a própria editora, tentou uma vaga, mas não apresentou a 

coleção de trabalhos satisfatória. No currículo haviam trabalhos feitos para autores 

independentes, onde foi difícil elaborar produção com cuidado editorial mais assertivo, 

do próprio ponto de vista, uma vez que a publicação era paga pelo escritor. “Cheguei a 

me arrepender de ter aceito determinados trabalhos, não gostar de alguns resultados finais 

e achar errado o que um livro abordava, mas estava sendo paga para realizar a edição”, 

lembra ela, que se opõe à ideia que de que se o autor precisa pagar pela publicação, é 

porque o original dele não é bom o suficiente para ser publicado. 

 Na análise de Manuela, o caminho para um autor ser publicado em médias e 

grandes editoras é árduo, uma vez que o investimento precisar ser assertivo e obter lucros 

esperados, é um trabalho que envolve diversos profissionais e que precisa de alta tiragem 

e distribuição para cobrir custos. Para o escritor que busca publicar em pequenas editoras, 

a jornada também é complexa, uma vez que as empresas de nicho não conseguem custear 

a publicação de todos os originais que recebem e recusam inúmeros títulos. O autor que 

não quer esperar, seja pelo motivo que for, pode recorrer à autopublicação e pagar os 

profissionais ou editoras para produzir o livro. Há os que também decidem fazer por conta 

própria a publicação, de maneira artesanal, sem pagar a alguém, como foi o caso do poeta 

Mailson Furtado com “À cidade” (Edição do autor, 2017), primeira obra independente a 

vencer na categoria Livro do Ano, do prêmio Jabuti 2018. 
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 Segundo a editora da Vira Letra, há autores que apostam na autopublicação ou na 

parceria com editoras independentes como estratégia para formar público leitor e 

despertar a atenção de grandes publicadoras; assim como também há autores que 

preferem o sistema independente pela liberdade de opinar na produção do livro e pelo 

retorno financeiro que, para iniciantes, pode ser mais rentável. Nessa reflexão, Manuela 

afirma que qualquer pessoa pode publicar um livro. “Mas isso não significa que a edição 

possa ser feita de qualquer jeito, sozinha e/ou sem gastar um centavo. Acredito muito na 

autopublicação, na parceria entre o autor e o editor. O editor não pode ser o único a ter o 

controle do que virá ou não a público”, afirma ela, que tem editado livros em home office 

e vibra por romper com a ideia romantizada da editora que fica trancada em um escritório 

chique, escolhendo o que deve ou não ser publicado. “É importante essa popularização 

do editor, e já que ele determina o que será publicado, quanto mais editores existirem, 

mais livros e uma diversidade maior de pensamentos vão circular. A diversidade é 

essencial no papel social de tornar algo público”, complementa.  

 É nesse sentido que o quesito qualidade entra em campo. Manuela conta que o 

impasse para a publicação de um livro é quase sempre financeiro. É possível pensar 

alternativas para viabilizar o projeto, como pré-venda, financiamento coletivo, inscrição 

em editais, entre outros. O autor que busca pequenas editoras ou autopublicação pensa 

que é uma regra publicar grandes tiragens e que o custo será sempre alto. Na análise da 

editora da Vira Letra, é possível sim que o escritor publique o livro tão logo o termine de 

escrever, ainda mais se for via plataforma virtual, mas ele corre o risco de a obra não estar 

boa o suficiente para ser lida e/ou vendida, uma vez que não passou pela edição. 

Assim, a falta de uma diagramação assertiva e boa escolha da tipografia podem 

prejudicar a experiência de leitura; a capa mal elaborada, sem o conceito que desperta a 

atenção para o livro, pode afugentar o comprador; o texto de quarta capa e/ou a sinopse 

mal redigidas deixam de traduzir mensagens que captem o leitor; livros impressos sem 

International Standard Book Number (IBSN) não são aceitos em livrarias; e, por mais 

que o autor tenha uma excelente escrita, ela não garante que o livro tenha qualidade. O 

trabalho em conjunto entre o editor e o revisor podem influenciar esses aspectos. 

Há pouco tempo, Manuela anunciou às autoras da Editora Vira Letra a contratação 

de uma profissional com quem dividirá a revisão dos livros. As escritoras expressaram 

preocupação quanto aos cuidados com a revisão, que vão além da gramática correta. “Elas 

questionaram se eu continuaria a ler os livros, pois acreditam que consigo apontar 

preconceitos e violências, que podem passar despercebidas em uma palavra, em um 
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trecho problemático”, conta Manuela, que também é elogiada pela produção de capas que 

traduzem o sentido das histórias. Única “funcionária” da editora ela também acumula a 

função de diagramadora. “Tem um diferencial o editor que põe a mão na massa, que tem 

conexão com o autor, e que tem essa visão geral do livro, que atua com cuidado. Esse 

bom resultado aparece no produto final”, complementa ela, que tem Laura Bacellar e 

Hannah Korich, da Brejeira Malagueta (2008-2015) como referências na edição de livros. 

Enquanto cursava Editoração, em 2011, Manuela entrou no programa de 

intercâmbio da USP e viajou para a Espanha, onde fez cursos rápidos em Publicidade e 

Design Editorial. Em 2013, conclui a graduação. Antes de fundar a Vira Letra em 2014, 

a recém-formada em editoração havia editado e publicado livros de temática lésbica. É 

que na época da graduação em Letras, Manuela matinha um blog em que publicava textos 

próprios sobre temas LGBT. Por meio de uma amiga, foi apresentada à escritora Diedra 

Roiz, que na época divulgava o primeiro livro e procurava espaços na web para 

entrevistas. Feito o primeiro contato, após formada, Manuela começou a trabalhar na 

produção editorial dos livros da autora, que publicava de maneira independente. 

Chegaram a planejar a criação de um selo editorial, mas a ideia não foi adiante. 

O primeiro livro da Editora Vira Letra foi produzido de maneira artesanal, assim 

como nos títulos de Diedra. Manuela havia estudado todo o processo manual de produção 

de livros e pediu ao pai que executasse o projeto de uma prensa de madeira. Um tempo 

depois, foi ao irmão engenheiro a quem ela recorreu para a montagem de uma prensa de 

metal. A editora também investiu na compra de uma impressora, que parcelou em 24 

vezes, e contou com o apoio da esposa, Renata Prado, para a compra de uma guilhotina. 

A primeira edição de “Simplesmente mãe” teve mil exemplares, todos artesanais. Cada 

livro demorava em média 30 minutos para ficar pronto. Com demanda alta, tiragens 

esgotadas, prejuízos por causa do acabamento artesanal e de olho em outros títulos a 

serem publicados, Manuela precisou abandonar a ideia dos livros feitos à mão e contratou 

gráficas, que, na época, começavam a imprimir tiragens com orçamento mais acessível. 

Nos dois primeiros anos da Editora Vira Letra, Manuela publicou apenas títulos 

de Diedra Roiz, que aproveitou a abertura da nova publicadora para lançar outros títulos 

próprios, e Wind Rose. A fundadora conta que não recebe originais, pois prefere convidar 

autoras, sendo a seleção de parcerias critério mais importante que a análise de originais. 

Quem é a escritora, quais os valores e posicionamentos, são os critérios relevantes. “A 

Vira Letra não é um hobby. Estou nela enquanto me faz bem; se um dia me fizer mal, vou 

fechar. Por isso, preciso ter pessoas boas ao meu lado, que tenhamos os mesmos valores. 
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Criamos uma comunidade entre nós”, comenta. Assim, Manuela dá preferência a publicar 

escritoras do próprio catálogo e que estejam presentes em todo o processo do livro. 

O nome Vira Letra remete ao fato de ideias tornarem-se letras e palavras para 

serem expressas no livro, e também se associa à situação do cachorro vira-lata, que é 

marginalizado, pois Manuela acredita que a literatura de tema lésbico ainda é considerada 

marginal. O empreendimento trouxe à editora alguns desafios. O primeiro, foi abrir uma 

empresa como microempreendedor individual (MEI). Depois, lidar com o fato da 

referência Brejeira Malagueta dar sinais de que estava prestes a encerrar atividades. E, 

por fim, ser editora de uma pessoa só, ou seja, trabalhar sem funcionários. 

Quanto ao cenário de concorrência, Manuela afirma não existir. É que, segundo 

ela, a quantidade de livros com temas LGBT ou exclusivos para lésbicas não supre a 

necessidade do mercado. Por isso, em ações e eventos, é comum autores e editoras 

independentes atuarem como uma rede, que tenta atender a demanda carente de leitores. 

A própria Manuela prestou serviços de revisão e diagramação para os primeiros livros da 

Editora PEL, de São Paulo (SP), prova da não concorrência. 

Para a fundadora da Vira Letra, a maior dificuldade do mercado hoje é atingir 

novas leitoras. Segundo ela, o Google barra o uso do termo “lésbica” nas buscas por causa 

de pornografia, o que prejudica a visibilidade nas redes. Por isso, eventos presenciais, 

hoje suspensos por causa da pandemia de coronavírus (Covid-19), como a Feira da Parada 

do Orgulho, realizada em São Paulo (SP), e que ocorre em julho, considerado por 

Manuela o “Natal” da editora pelas altas vendas, são a oportunidade de estar frente a 

frente a um novo público de leitoras. “A gente não publica na mesma velocidade que as 

pessoas leem, por isso também não há concorrência. Por conta da necessidade, a leitora 

que chega até outra editora, acabará conhecendo a Vira Letra. E o contrário também”. 

O propósito da editora é dar visibilidade às narrativas sobre mulheres que amam 

mulheres, e essa postura lhe rendeu críticas. Segundo Manuela, a Vira Letra foi criticada 

por supostamente invisibilizar mulheres bissexuais. “Sou uma mulher lésbica, e estaria 

roubando o espaço de uma editora bissexual publicando literatura com esse foco. É valido, 

é essencial, mas não é o meu lugar. Meu lugar é falar com lésbicas”, diz ela, que sonha 

com um futuro em que a própria editora possa crescer, ter mais profissionais envolvidos 

para, então, poder abarcar, primeiramente, a literatura de tema bissexual, depois 

transexual; a escritura de assuntos gays seria em um terceiro momento. “Durante muito 

tempo, como retrato da sociedade machista que vivemos, a literatura gay teve mais espaço 
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que a literatura lésbica, que foi marginalizada. Isso sem falar na literatura bissexual e 

transexual, que é pouco expressiva”, complementa. 

Segundo Manuela, o público que consome literatura de temática LGBT divide-se 

naqueles que não se importam com a qualidade das histórias e os que são mais criteriosos. 

Para os que ignoram os problemas de gramática, enredo e incoerências, a editora credita 

que a aceitação se dá pela carência desse tipo de escritura no mercado e que as obras, 

geralmente publicadas na internet e sem a intervenção de um editor, ganham os leitores 

pelo viés da representação. Já os leitores mais exigentes, não aceitam qualquer erro, pois 

são leitores de assuntos em geral, antes ou além da preferência pela escrita sobre a 

diversidade sexual; usa-se aqui o acesso ao repertório cultural e a comparação. 

A editora afirma que pessoas LGBT leem na mesma proporção que leem 

literatura, e que nunca encontrou um gay ou uma lésbica que questionasse a existência do 

nicho; a compreensão se dá porque estão inseridos na comunidade. Com o trabalho 

voltado para o público lésbico, Manuela volta a creditar na carência a busca das leitoras 

por esse tipo de consumo. “Algumas delas esperaram uma vida inteira para se verem 

representadas em um livro. Observo isso nos comentários. Fomos por muito tempo 

abandonadas no campo da literatura”, diz ela, que tem como foco atingir leitoras que 

estejam vivendo momentos decisivos, como foi com a Manuela de 15 anos. “Quero 

chegar lá, dar a mão para essa leitora, dizer que ela não está sozinha, que todas as dúvidas 

e incertezas dela vão passar”, complementa a editora. 

Assim, a editora afirma que a Vira Letra dialoga com a mulher lésbica que sente 

ausência de representatividade positiva, que precisa ser vista. Por isso, o foco está apenas 

no movimento L da sigla aglutinadora das dissidências sexuais. 

 

5.1.3. “Do romance lésbico água com açúcar ao mais erótico, todos são ativistas” 

 

Na Vira Letra, o processo editorial começa com a boa relação entre editora e a 

autora, antes de assinar o contrato. Esse método evitou Manuela de dar continuidade a 

trabalhos cuja incompatibilidade entre as profissionais se fez presente. Isso ocorreu 

quando a busca foi por uma escritora nova, por isso a preferência na publicação de 

escritoras que já fazem parte do catálogo. “A partir do momento que eu publiquei a pessoa 

e deu certo, as portas estão abertas. A autora é convidada a enviar originais sempre que 

quiser continuar a publicar comigo”, explica a fundadora. 
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Nesse sistema, Manuela já tem como aprovados os originais enviados pelas 

parceiras. Caso haja problemas no texto, autora e editora resolvem em comum as 

divergências, sempre com abertura ao diálogo. Até o momento, nenhum dos 

apontamentos feitos pela editora responsável foram considerados empecilhos para as 

publicações. Manuela assume que publicar apenas os nomes do próprio grupo é estar em 

uma zona de conforto. Por isso, em 2021, abriu chamamento para publicar uma coletânea 

de contos apenas com escritoras não publicadas pela Vira Letra, e que também fossem 

iniciantes na literatura. Dos 100 textos inscritos, 15 foram selecionados. “Começar uma 

relação nova com uma autora é difícil para mim. Tem essa falha na Vira Letra, com 30 

livros publicados de seis autoras”, conta ela, que preparou este momento: reservou 

dinheiro para custear toda a publicação e não dividir orçamento com as novatas, além de 

contratar uma advogada para orientações jurídicas e contratuais. 

Na Editora Vira Letra, a assinatura do contrato não tem um momento fixo, o que 

Manuela considera uma falha. Muitas vezes, as autoras a alertam sobre a formalização do 

acordo para segurança de ambas as partes. Fica acordado que a escritora ficará na editora 

pelo período que desejar – embora a formalidade exija exclusividade de cinco anos. “Há 

o diálogo. A partir do momento em que a autora não deseja estar aqui, eu também não 

quero. Amizade continua, mas o trabalho dentro da editora não. Não quero ninguém 

presa”, conta Manuela, reforçando o caráter geral do contrato, que não é por obra. 

Na Vira Letra, autora e editora dividem em partes iguais o investimento financeiro 

para a publicação. A escritora entra com o texto, a empresa com a produção do livro, 

ficando a cargo do pagamento em comum a gráfica e o ISBN. Segundo Manuela, serviços 

como revisão, diagramação e capa, geralmente executados por ela, não são cobrados nesse 

modelo de negócio. Toda a venda também é dividida em 50% para autora, 50% para a 

editora. O sistema também é valido para a versão e-book. Com isso, acredita que as duas 

partes estarão envolvidas e engajadas para que o livro seja um sucesso. “A Vira Letra não 

tem renda fixa, então toda a produção fica sob minha responsabilidade. A contratação de 

terceiros é pontual. Com esse sistema, a editora se sustenta”, explica. Segundo Manuela, 

todo dia 30 é depositado o dinheiro dos diretos autorais na conta bancária das autoras. 

Se uma escritora, após o término do contrato, quiser publicar o livro em outra 

editora, é preciso mais uma vez o diálogo para chegar a um acordo. Capa, diagramação e 

revisão pertencem à Vira Letra, mas Manuela conta que, dependendo da conversa, é 

possível liberar o texto revisado para outra empresa, uma vez que a publicadora francana, 

por ser de pequeno porte, não funciona com a rigidez de um grande empreendimento. 
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“Relacionamentos profissionais podem ficar melhores se têm compreensão dos dois 

lados. É para ter lucro, mas antes disso, precisamos nos sentir bem. Tudo é negociável”. 

Toda preparação de envio dos livros vendidos também é responsabilidade de 

Manuela, que recebe as obras, faz os pacotes, leva até os Correios, mantém contato direto 

com as clientes, atende reclamações e ainda trabalha na divulgação dos livros nas redes 

sociais. Nesse planejamento são inclusos cronograma com as obras que serão lançadas, 

de acordo com uma estratégia que alterne autoras, temas e efemérides, além de ações de 

marketing, como eventos, lives, bate-papos e brindes para dar visibilidade aos títulos. 

Nesse sentido, Manuela afirma que o livro de tema lésbico está na intersecção 

entre o comércio e o ativismo. Ela revela que as autoras procuram pela Editora Vira Letra 

engajadas com a bandeira que levantam por meio de narrativas afetivas entre mulheres e 

que, muitas vezes, não se preocupam com o lucro, apenas com os comentários e a 

repercussão da obra, o que torna o negócio mais complexo. Cabe à editora chamar a 

atenção das escritoras para o fato da materialidade do livro exigir custos e que, para que 

o lucro seja interessante para ambas as partes, é preciso vender muitos exemplares. 

“Nossos livros são caros, por conta da pouca tiragem, então preciso convencê-las a dar 

preço à obra. Mas é uma conversa que temos apenas uma vez. Quando o lucro vem todo 

final do mês, elas passam a entender a lógica comercial desse negócio”. 

 

Figura 42 – Manuela Neves, editora e fundadora da editora Vira Letra, durante entrevista online 

 

Fonte: Frame da gravação via Google Meet, em 20 de abril de 2021 

 

Já sobre o ativismo, Manuela conta que está presente em todo e qualquer ato do 

círculo do livro. Das ações, que abrem espaço para debates sobre representatividade e 

visibilidade lésbica, até os tipos de textos publicados. Todos carregam o teor ativista. “Do 
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romance lésbico água com açúcar ao mais erótico, que beira à pornografia, todos são 

ativistas. Tirar o homem heterossexual do protagonismo do sexo que o satisfaz e 

centralizar a narrativa no desejo entre mulheres, é ativismo puro. A literatura faz isso”. 

Manuela explica que a publicadora também tem papel político, e que pensou ter 

deixado claro tal posicionamento, seja nas escolhas dos textos que abordam temas e 

debates sociais necessários, até os posts nas redes sociais. Foi uma surpresa para ela 

quando perdeu cerca de 200 seguidores após publicar apoio às editoras unidas contra o 

fascismo. “A Vira Letra é antifascista, antirracista, antimachista e anti-homofóbica. Me 

parecia óbvio, mas creio que as pessoas é que não sabem a importância de todas essas 

demandas, que também são pautas no debate sobre questões LGBT”, explica ela, que, ao 

participar de lives e eventos tem mostrado o lado mais ativista. 

Segundo Manuela, a Editora Vira Letra também se encaixa como uma publicadora 

da cena independente, um outro posicionamento político. Ela conta que depende do 

contato direto com as leitoras para vender, uma vez que o público não encontra as obras 

nas livrarias, nem em anúncios. Tudo é feito sem subsídios, e na maioria das vezes em 

parcerias. Além disso, a fundadora considera ter a liberdade de publicar pelo fato de ser 

ela a única responsável pela empresa. “Se fosse uma grande casa editorial teríamos sócios, 

e as decisões precisariam ser discutidas. No meu caso, posso publicar o que eu quiser, e 

faço isso hoje num sistema econômico que não dá prejuízos”, explica. 

O fator financeiro, como destacado, é outro diferencial nas estruturas 

independentes, que precisam adotar estratégias personalizadas e criativas para a própria 

existência. Pelos compromissos da ordem dos investimentos, Manuela acredita que uma 

editora de grande porte não tenha tamanha liberdade. “Elas pensam pela lógica do best-

seller, e é uma batalha para escolher um livro que vai tirar a empresa das dificuldades, 

uma vez que o investimento é alto. Do outro lado, publico o que gosto e a editora não 

depende de um grande lançamento para não falir”, compara a editora francana. 

Maior componente do orçamento de uma publicação, a impressão dos livros em 

gráfica sofreu alterações nos últimos quatro anos, o que alterou os custos para a Editora 

Vira Letra. A produção em offset obrigava tiragem mínima de 500 exemplares por livro, 

depois baixou para 300. Atualmente, a editora a passou a imprimir em gráfica digital, que 

permitiu tiragens de 50 livros. Fatores como o tipo de livro e o sucesso da autora 

contribuem para determinar quantos exemplares publicar. Manuela conta que chegou a 

ter quatro mil livros em estoque, quando a editora tinha um escritório. Uma chuva e a 

goteira próxima aos impressos foi o alerta para reduzir as tiragens e cuidar da manutenção 
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do local. “Juntei o útil ao agradável, uma vez que o preço da gráfica digital era bem mais 

acessível, e eu não queria mais ter um grande estoque em risco”, comenta. 

O escritório da Editora Vira Letra funcionou entre 2015 e 2017, na rua Augusto 

Marques, 1.718, CEP 14400-480, no Centro, em Franca (SP). Era um anexo de dois 

andares ao lado da escola de música Quintal do Poeta, da família de Renata, esposa de 

Manuela. No primeiro andar, foi aberta uma livraria, e no segundo a editora. “A livraria 

não deu retorno financeiro, tive muitos problemas com distribuidores e a imposição da 

compra com valor mínimo. Fechei a livraria quando abriu a Saraiva em um dos shoppings 

da cidade”, lembra a fundadora. A falta de coerência deixou Manuela sem paciência nesse 

negócio: como editora, ela entrava em contato com as distribuidoras, que culpavam as 

livrarias pelos problemas; como livraria, a resposta era que as editoras eram responsáveis 

pelos entraves da negociação. Segundo ela, havia uma errada isenção de culpa. 

Além dos livros de outras editoras, custeados com um empréstimo feito com o 

irmão de Manuela, os livros publicados pela Editora Vira Letra tinham local de destaque 

na livraria homônima. Segundo Manuela, as pessoas iam até a livraria para conhecer o 

espaço e como funcionava uma editora, mas poucos visitantes compravam livros. Por um 

tempo, o local funcionou para eventos culturais, como saraus, onde escritores liam obras 

que não eram da livraria-editora e acabavam por atrapalhar as atividades de edição. Foram 

poucos os lançamentos da Vira Letra no local, uma vez que as autoras não são de Franca 

(SP). A quantidade de livros que precisavam vender para cobrir a presença das escritoras, 

não justificavam os gastos do evento, além do baixo número de leitoras local. 

Embora estivesse em um ponto privilegiado e com divulgação em jornal e site da 

região, a primeira livraria-editora com tema lésbico da cidade sofreu com o descaso dos 

próprios francanos. Manuela acredita que, mesmo com todos os indícios de um 

empreendimento pró-LGBT, os frequentadores, na maioria artistas, ignoravam a bandeira 

para estarem no local apenas para mostrarem a própria arte e, assim, tentar convencê-la 

de publicá-los, mesmo que isso fosse contra a linha editorial da Editora Vira Letra. Isso 

também justificaria o fato das pessoas não comprarem os livros da publicadora local. “As 

coisas são complicadas aqui [em Franca] para a editora. As principais capitais do Brasil 

já leram a Vira Letra, já estive em diversos locais, mas em Franca não tenho grandes 

oportunidades. Também não as procuro, mas estou aqui”, conta ela, que não espera 

reconhecimento da terra natal, mas sente falta de eventos para falar de literatura na cidade. 

Manuela organizou para maio de 2020 a 2ª edição da Feira de Literatura Lésbica e 
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Bissexual (FLLésbi), dessa vez em Franca (SP). Mas, por causa da pandemia, o encontro 

presencial foi cancelado e deu espaço para o evento virtual, realizado em junho. 

Atualmente, a Vira Letra funciona em um escritório nos fundos da casa de 

Manuela. O empreendimento não tem mais gastos fixos, como aluguel, água, luz, telefone 

e internet, pois estão no orçamento da casa. O estoque foi reduzido para mil exemplares. 

Manuela não terceiriza tarefas da editora para evitar gastos. Embora prestadoras 

de serviços pudessem auxiliá-la a ter mais tempo para a edição, a fundadora não teria 

garantias de que mais livros produzidos cobririam os custos da mão-de-obra extra. “A 

Vira Letra tem crescido num ritmo lento, que é o suficiente pra mim e não dá prejuízos. 

Talvez daqui a alguns meses, precise terceirizar a administração das vendas”, conta ela, 

que lembra episódios que prejudicaram a saúde financeira da empresa. Em 2015, a 

primeira tiragem de “O suave tom do abismo”, de Diedra Roiz, esgotou e pagou a 

impressão. Uma lista de espera de 150 nomes motivou uma segunda tiragem de 500 

exemplares, mas o livro não vendeu. Autora e editora tiveram de pedir empréstimo ao 

banco para custear o pagamento da impressão. A dívida levou anos para ser quitada. 

Na dinâmica de produção da Editora Vira Letra, os critérios sobre a decisão de 

tiragem dos títulos são subjetivos; entre eles está a repercussão pelo nome da autora e a 

expetativa da obra. O sistema de pré-venda passou a ser a opção mais confortável do 

ponto de vista financeiro, uma vez que há a certeza do número de exemplares vendidos e 

que seriam pedidos à gráfica digital em uma primeira tiragem – mesmo que editora tivesse 

que arcar com a cobrança dos leitores, via atendimento ao cliente, sobre o envio dos 

livros. Pelo histórico de vendas, Manuela calcula que a tiragem inicial de 50 exemplares 

tem mais possibilidades de venda completa. “É um número de livros que normalmente 

vende na primeira semana. A partir do lucro desses 50 [exemplares] peço os próximos. 

Um livro da Karina Dias, por exemplo, vende 50 unidades em um dia”, explica a editora 

responsável, que, por essa experiência, afirma vender e pagar os livros, sem ter prejuízos. 

A complexidade está na definição do preço de capa. Manuela explica que precisa 

equilibrar a precificação de livros novos para não prejudicar aqueles que estão no estoque, 

uma vez que identificou que o público compara o preço e a quantidade de páginas: se dois 

livros custarem R$ 40 cada, a decisão de compra tem sido pelo exemplar que tiver o maior 

número de páginas; e se o livro tiver poucas páginas e for mais barato, também tem a 

preferência. Na editora, o preço de capa mínimo é R$ 25; o máximo R$ 45. “Trabalho os 

títulos de menos páginas como livros de entrada, pois são mais baratos e ajudam a trazer 
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novas leitoras para a Vira Letra. Numa feira ou evento, é mais fácil vender o de R$ 25 do 

que o de R$ 40. E não consigo baratear um livro de muitas páginas”. 

Manuela revela que houve um período em que a Vira Letra deu mais dor de cabeça 

do que prazer e lucro. “Eu ia fechar, tinha certeza disso. Na época, era meu único 

trabalho”, lembra. Houve queda nas vendas, problemas com os Correios, que perdiam 

exemplares postados, e muitas reclamações das clientes. As leitoras ligavam para a 

editora e imaginavam que havia uma grande estrutura por trás do empreendimento e não 

mediam palavras para reclamar, o que desmotivou a fundadora por um período. “Hoje eu 

sei que não estão xingando a Manuela. Explico que a editora não é gigantesca, que faço 

tudo sozinha, e aos poucos fui criando estratégias para resolver os problemas”, 

complementa. Ao perceber que o ponto fraco da empresa eram as vendas, Manuela 

decidiu cursar pós-graduação em Marketing, em Ensino a Distância (EAD), pela 

Faculdade Famart, instituição de ensino superior com sede em Itaúna (MG). 

Para atender novas leitoras, a Editora Vira Letra costuma pedir tiragens de 20 

exemplares tão logo haja poucas unidades da atual. Assim, trabalha com a disponibilidade 

do livro em estoque para futuras vendas, que costumam ser mais espaçadas após o furor 

do lançamento. Às vezes chega a ter livros esgotados, o que Manuela considera excelente 

para o marketing da empresa. “A pessoa entra no site e vê que o livro está esgotado, o 

interesse aumenta na hora. Não faço isso de mentira, esgota mesmo. E embora que demore 

para a nova impressão chegar, na volta, as leitoras acabam comprando”. 

Durante muito tempo, Manuela resistiu à ideia de publicar e comercializar livros 

digitais por acreditar que livro “mesmo” tinha quer ser impresso. Isso mudou após uma 

leitora cega pedir a versão e-book de um título, pois tinha um aplicativo no celular que 

reconhecia os textos digitais e os transformava em áudio, assim, ela conseguia ouvir o 

livro. Foi o suficiente para a editora incluir as produções digitais no catálogo. Manuela 

estudou e aprendeu a produzir as versões digitais, que, no primeiro momento teve poucas 

vendas. Com a chegada da Amazon no Brasil, a procura pelos e-books aumentou. 

Atualmente, a Editora Vira Letra publica a versão física junto a digital. “50% das nossas 

vendas vêm dos e-books, por isso, hoje, é um negócio que não abro mão. Não deixaremos 

de fazer o impresso, pois gostamos e as leitoras também”, conta. Os preços dos e-books 

do catálogo da publicadora francana variam entre R$ 15 e R$ 20. 

 Segundo Manuela, as autoras da Editora Vira Letra temem o protagonismo do e-

book sobre o livro impresso, tanto que não aceitaram a proposta de lançar o digital antes 

do físico, que tinha um viés financeiro. Na análise da fundadora, as escritoras agregam ao 
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impresso um valor sentimental, uma prova concreta da realização do trabalho delas na 

literatura. “Creio que não é só uma necessidade das autoras, que gostam da estante cheia 

com as próprias criações, mas também de leitoras, que colecionam os livros. Mas também 

há aquelas que querem praticidade e carregam a biblioteca toda no Kindle”, reflete. 

 Por trabalhar com gráficas digitais, que imprimem a partir do arquivo final do 

livro, Manuela não recebe o boneco para conferir detalhes da impressão, e essa condição, 

às vezes, causa problemas. A editora relata que já teve prejuízos com capas impressas 

sem os elementos diagramados e páginas faltantes. Esses defeitos costumam ser 

apontados pelas autoras ou leitoras, uma vez que Manuela evita folhear os títulos para 

não comprometer a lombada. Às leitoras prejudicadas, a editora oferece a oportunidade 

de receber um novo exemplar ou desconto para a compra de um outro livro do catálogo. 

A Editora Vira Letra rompe com a gráfica, caso uma solução viável não seja apresentada. 

Nos últimos anos, Manuela trocou de gráfica cinco vezes, e acredita que isso compromete 

a unicidade no acabamento final dos livros. 

Por isso, e apesar das dificuldades, é uma conquista para a editora responsável 

quando leitoras enviam mensagens com carga emocional, dizendo o quanto os livros 

atingiram ou superaram as expectativas. Manuela conta que lê as mensagens, imprime e 

as guarda com carinho. Ela sente que essa era a conquista que pensou ter, o próprio 

negócio com livros. Além disso, ela considera os convites para falar de edição ou 

literatura de tema lésbico outras importantes conquistas da Editora Vira Letra. A 

fundadora foi chamada para eventos na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 

Franca (SP), e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte 

(MG), onde teve todas as despesas para a participação pagas. “Fiquei surpresa. Pensei: 

‘Por que me procurar? O que eu tenho pra acrescentar?’ É autossabotagem, síndrome do 

impostor, pois se me acharam de alguma maneira, é o porquê estou fazendo o que me 

propus”, analisa. 

 

5.1.4. “Elas precisam dessas histórias de possibilidades” 

  

 Os títulos da Editora Vira Letra não estão disponíveis em livrarias físicas. 

Manuela conta que recebeu proposta da Livraria Cultura para consignação. A oferta pedia 

uma quantidade de livros que ela não dispunha, por um valor que ela não podia vender e 

com pagamento programado para 90 dias após as vendas. Uma vitrine importante, mas 

que não era viável para as condições financeiras da publicadora francana. Em outra 
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oportunidade com uma livraria do Rio de Janeiro, o impasse foi na emissão de nota fiscal 

de consignação, processo que seria oneroso para o orçamento da editora paulista. As 

ofertas de consignação garantiam de 30% a 70% para as livrarias.  

 Ao longo de seis anos, a editora construiu um catálogo que tem em comum 

romances lésbicos leves, com finais felizes. “A ideia é criar uma imagem positiva das 

pessoas em relação às mulheres homossexuais e da lésbica consigo. Leitoras novas 

perguntam se a história tem final feliz; se não, elas dizem que não vão ler”, explica 

Manuela. Assim, a editora acredita que as narrativas mostram possibilidades de as 

lésbicas serem felizes, plenas no exercício da sexualidade, por mais que a realidade seja 

oposta. A fundadora pensa que, ao logo dos anos, essa lista de publicações realizadas 

refletirá o propósito da editora. “Não estou produzindo um catálogo para o prêmio Jabuti, 

nem títulos com pretensão de serem os novos clássicos da literatura brasileira. Estou 

atendendo aos propósitos que criei para a editora”, diz Manuela, referindo-se ao uso da 

literatura como instrumento contra a violência e o preconceito, e para o reconhecimento 

de uma vida possível para as lésbicas, além das lutas sociais cotidianas. 

Esses propósitos estão nos romances publicados pela Vira Letra, entre eles o livro 

infantil “A família do Caetano” (2019), onde Manuela e a esposa, Renata, contam a 

própria história e de como prepararam a chegada do filho, Caetano. A obra é uma tentativa 

de naturalizar a gestação entre mulheres e mostrar que toda família tem particularidades. 

“Uma leitora me agradeceu por esse livro e disse que não conseguia se imaginar com uma 

esposa e filhos até então. Veja como elas precisam dessas histórias de possibilidades, 

ainda mais com a onda conservadora e retrógrada que vive o país”, reflete Manuela. 

Declarada tímida e reservada quando o assunto é a própria história e o convívio 

social, Manuela conta que precisa “encarnar” personas para realizar as atividades da Vira 

Letra. Uma delas é a Manuela editora, que está sozinha diante do computador e o texto, 

onde se desenvolve bem; a outra é a Manuela vendedora, a que abandona a timidez 

quando precisa lidar com as clientes, e que é mais simpática. Com a pandemia, as 

interações no ambiente virtual aumentaram, e a editora teve facilidade no contato com o 

público – o que seria diferente se fosse presencial. Durante muito tempo, as leitoras 

conheciam as escritoras da Vira Letra, e não a editora responsável, que fica nos bastidores. 

“Não gosto de aparecer, mas na pandemia foi impossível. Fiz um esforço, porque as 

interações nas redes eram prazerosas, assim como eram nos eventos presenciais”, lembra. 

 Manuela afirma conhecer bem os livros da própria editora e, por isso, na 

abordagem de novas leitoras tem propriedade para oferecer aquilo que elas procuram. 
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Acredita também que seria diferente se uma vendedora “fria” ou contratada vendesse as 

obras que editou. Tanto que, nas muitas vezes que foi à São Paulo para participar de 

eventos, viajou no ônibus da madrugada, que é mais barato, para estar cedo na feira, 

aguardar na rua o horário de abertura, participar da ação e voltar para casa no último 

transporte da noite. A ida e volta de Franca-São Paulo soma 12 horas, mais tempo do que 

ela fica nos eventos para prospectar e ganhar novas leitoras. “Embora goste do contato 

pessoal, ele é muito difícil para mim. Ele traz frutos bons, e consigo indicar o livro certo 

para a pessoa certa. Se fosse uma editora grande, poderia contratar alguém, pois 

certamente seria difícil dar conta de tudo”. 

 A Vira Letra não oferece suporte de comunicação nos padrões das editoras 

tradicionais. Páginas e perfis nas redes sociais são administrados por Manuela, com o 

apoio das autoras para ações específicas. As próprias escritoras, já conhecidas no meio 

literário de tema lésbico, como Diedra Roiz, Karina Dias e Hanna K., são sempre 

chamadas para participações em entrevistas e eventos, o que torna a visibilidade 

espontânea um reflexo do sucesso dessas criadoras. Manuela chegou a fazer parcerias 

com alguns influenciadores e blogs para divulgar os livros, mas sente que falta 

organização formal dessa estrutura dentro da editora. O que não é feito, segundo ela, por 

falta de tempo para se dedicar apenas à publicadora. “Adio esse momento para quando eu 

cuidar apenas da editora, pois ainda tenho o trabalho paralelo. É difícil, com filho 

pequeno, largar o que eu tenho para me arriscar tanto. As condições de divulgação que 

temos não são ideais, mas funcionam”, argumenta. 

 Manuela conta que uma das metas de 2021 é encerra o ano com a publicação de 

dez novos títulos, e afirma que está empenhada em fazer a editora crescer, a ponto de ser 

a única fonte de trabalho e renda dela. Para isso, entende que precisará substituir as oito 

horas diárias da prestação de serviços à outras editoras pelas atividades da Vira Letra, o 

que ainda não é possível. Motiva a editora francana receber mensagens de leitoras 

impactadas com os livros que editou, e das autoras, felizes com a parceria criada. 

 

5.2. Paula Curi, fundadora e diretora executiva da Editora Palavras, Expressões e 

Letras (PEL) 151 

  

5.2.1. “A PEL é o meu mundo plural, que compartilho com todos” 

                                                           
151 A editora Paula Curi concedeu entrevista via chamada de vídeo em 2021, nos dias 13 de abril; 4, 5 e 11 de maio; e 

9 de junho. Foram 6 horas, 16 minutos e 56 segundos de gravação. O questionário pode ser consultado no apêndice 2. 
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  Dona Alzira, brasileira com ascendência ítalo-portuguesa, entregou para a filha 

caçula, Paula, o livro “Fernão Capelo Gaivota” (1970), do escritor estadunidense Richard 

Bach. Na dedicatória, escreveu que a pequena tinha que ser como o protagonista e voar 

sem ter medo do que as pessoas pudessem falar. Hoje, aos 50 anos, Paula Curi é fundadora 

e diretora executiva da Editora Palavras, Expressões e Letras, a PEL. Um voo alto. 

 Quando criança, entre os anos 1970 e 1980, a menina nascida e crescida no bairro 

do Tatuapé, na zona leste de São Paulo (SP), vivia às voltas com o livro. No Colégio Mary 

Ward, administrado por freiras, era incentivada por professoras de Língua Portuguesa e 

Literatura à frente do tempo. A leitura era um hábito no semestre e nas férias. No retorno 

do recesso, prova ou redação estimulavam a interpretação de texto. “Era uma época em 

que se lia um livro inteiro em sala, que dizíamos com orgulho que havíamos lido livros 

nas férias, e que as provas levavam em consideração o aprendizado da gramática”, conta 

Paula, que na época foi impactada por “Meu pé de laranja lima” (1968), do brasileiro José 

Mauro de Vasconcelos (1920-1984), autor preferido de dona Alzira. 

 Os pais de Paula se conheceram em um bonde. O pai, de ascendência libanesa, 

disse à Alzira que tinha o nome de um escritor inglês famoso. Ela logo soltou 

“Shakespeare!”. Ele: “Não, Romeu”. E os dois caíram na gargalhada com a confusão 

literária. Levaram o hábito da leitura para os filhos: três rapazes e a menina caçula. Paula 

lembra que os livros faziam parte da rotina da casa, nada era imposto. O livro preferido 

do pai era “Médico de homens e de almas” (1958), de Taylor Caldwell (1900-1985). A 

família era espírita kardecista, doutrina seguida desde os bisavôs, e dona Alzira pedia para 

a filha se apresentar como cristã, pois os espíritas eram vistos com preconceito. 

 Paula conta que era uma menina muito quieta, pensativa. Os livros foram lhe 

desenvolvendo percepção de mundo e senso crítico. Na adolescência, leu “O veleiro de 

cristal” (1978), de José Mauro de Vasconcelos, e refletiu sobre as dificuldades da vida; 

“O velho e o mar” (1952), de Ernest Hemingway (1899-1961), comprou com o próprio 

dinheiro, por modismo, mas não aguentou ler; “O pequeno príncipe” (1943), de Antoine 

de Saint-Exupéry (1900-1944), leu, mas não achou sentido; e um romance da coleção 

Sabrina, incentivada pela mãe, considerou horrível. Lembra-se de uma vez, na escola, a 

leitura indicada ter sido “O Ateneu” (1888), de Raul Pompeia (1863-1895), com 

abordagem velada, poética e romântica sobre a relação homoafetiva entre rapazes. “Há 

uma cena em que um menino ganha flores do outro, e não sabe se podem se comportar 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&biw=951&bih=902&sxsrf=AOaemvL2jPmwjt0Yv5cwQrnLEq3IwD6s1Q:1634481448478&q=Antoine+de+Saint-Exup%C3%A9ry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwqMxKzjMpV-LQz9U3SI8vK9CSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKumYV5KfmZeqkJKqEJyYmVei61pRWnB4ZVHlDlZGAKHewWRYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiR_4Lx1dHzAhWpErkGHY5SB4UQmxMoAXoECEwQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&biw=951&bih=902&sxsrf=AOaemvL2jPmwjt0Yv5cwQrnLEq3IwD6s1Q:1634481448478&q=Antoine+de+Saint-Exup%C3%A9ry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwqMxKzjMpV-LQz9U3SI8vK9CSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKumYV5KfmZeqkJKqEJyYmVei61pRWnB4ZVHlDlZGAKHewWRYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiR_4Lx1dHzAhWpErkGHY5SB4UQmxMoAXoECEwQAw
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como namorados. Na época em que li o livro não se falava sobre o assunto. As crianças 

faziam perguntas, mas os adultos não sabiam o que responder”, lembra. 

 Já no ensino médio, alguns clássicos entraram no currículo preparatório para o 

vestibular. Paula conta ter lido “Dom Casmurro” (1899), de Machado de Assis (1839-

1908); contos de Monteiro Lobato (1882-1948), em que destaca “Bucólica” (1915); e em 

português arcaico “Tristão e Isolda” (1865), de Richard Wagner (1813-1883). 

 Aos 17 anos, quando ingressou em um curso superior, Paula teve o despertar para 

a própria sexualidade. Escolheu cursar Comunicação Social – Publicidade, Propaganda e 

Marketing na Fundação Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo (SP). Segundo ela, a 

tribo dos comunicadores, sempre descolada, combinava com a visão que tinha de si. Hoje, 

ela acredita que faz parte de uma geração de mulheres transgressoras: foi colocada em 

uma escola de freiras para virar professora, mas recusou; foi incentivada a cursar Direito, 

e repeliu a ideia; sempre levantou bandeiras e foi contestadora, inclusive dentro de casa; 

e na faculdade, cortou o cabelo bem curto, chocou a mãe, e desde então, nunca mais usou 

cabelos compridos. “Tive sorte, pois não dava dor de cabeça à minha mãe, ao contrário 

dos meus irmãos. Então, ela se ocupava com eles e não pegava no meu pé. Eu seguia meu 

caminho”, conta ela, que foi desenvolvendo a própria independência nesse período. 

 Estudava à noite, e trabalhava durante o dia. Teve oportunidades em emissora de 

rádio e agência de publicidade. Na época, como muitos universitários criativos, tinha o 

sonho de trabalhar com o publicitário paulistano Washington Olivetto, e fez parte de uma 

geração animada com a chegada do computador, CD, internet e tantos outros marcos dos 

anos 1990. O grupo de amigos que convivia era de pessoas “alternativas e descoladas”, 

que buscavam descobrir a própria identidade. “A gente achava que ia mudar o mundo, 

fazer algo novo, éramos do ‘chifre virado’. Tenho amigos que viraram crítico de cinema, 

escritor, repórter, maestro, chefe de cozinha. Temos orgulho uns dos outros”. 

 Com amizades que lhe proporcionavam ambiente para descobertas, percebeu que 

era natural “ficar” com uma moça na balada e que “os iguais se atraíam”. Junto aos 

amigos, frequentou a primeira casa GLS de São Paulo, a Nation, na famosa rua Augusta; 

também conheceu os estereótipos “caminhoneira” e “pan” no Ferro’s Bar, reduto para 

lésbicas; conheceu estilos mais pesados da comunidade homossexual na extinta Turbo 

House; e na casa Gent’s viu o primeiro show de drag queens. “Aquele era o meu universo, 

e era tudo muito natural para mim. A gente não se importava com quem estava transando 

com quem, se era homem ou mulher, tão pouco a cor ou classe social. Tentávamos nos 

adaptar ao mundo com as sexualidades aparecendo”, conta Paula. 
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 Após a formada, a publicitária trabalhou em agência de comunicação, e descobriu 

que a realidade do mercado publicitário não tinha glamour. Durante um ano, teve contato 

com maneiras incorretas e antiéticas da dinâmica da empresa e, por não concordar, 

preferiu se afastar. Isso, aliado a um grave problema de saúde, que a impossibilitou de 

trabalhar. Só voltou à ativa, recuperada, quando aceitou trabalhar na metalúrgica da 

família. Aprendeu desde a montagem de peças até as burocracias administrativas, e 

adentrou os anos 2000 mais próxima do pai, Romeu, que a queria à frente dos negócios. 

Após seis anos, Paula saiu da empresa familiar e abriu com um sócio um escritório de 

permuta de produtos. Entre as tarefas, cuidava da parte comercial e administrativa. 

 Foi em contato com a literatura que circulava na internet que Paula inclinou-se à 

produção de livros. Leitora do site XanaInBox (2006-2009) sentiu-se tocada pelas 

narrativas sobre mulheres lésbicas e os inúmeros comentários, que mostravam o quanto 

aquela escrita modificava a vida das leitoras. Na época, a publicitária passava por um 

momento pessoal difícil e entendeu que as histórias que a inspiraram poderiam motivar 

não só outras mulheres lésbicas, mas um público maior. Fez amizades naquele espaço 

virtual e, em 2015 fundou a Editora Palavras, Expressões e Letras, a PEL. “Quis retribuir 

a ajuda que recebi com aquelas histórias. Não abri a PEL pensando em ter uma editora, 

nem em publicar livros, não é o bem material que importa, é o que eu posso fazer para 

mudar o mundo. A PEL é o meu mundo plural, que compartilho com todos”, reflete. 

 Embora fosse uma profissional da Comunicação, o mercado editorial era novo 

para Paula. Pesquisou e aprendeu sobre ISBN, editoração, revisão, ficha catalográfica, 

papéis e diagramação, entre outros, e percebeu que o processo não era um “bicho de sete 

cabeças”. Usou a afeição à literatura, a experiência com marketing para ideias de vendas 

e a publicidade para o planejamento das ações. Assim, entendeu que precisava ser uma 

editora consciente das próprias limitações. “Sei que não posso fazer tudo, por isso preciso 

me rodear de boas profissionais. Não sou designer gráfico, por exemplo, então preciso de 

uma profissional capista para elaborar as capas”, conta a fundadora. No quesito capas, 

por exemplo, descobriu que é preciso preencher um briefing com todas as informações 

que vão ajudar o diagramador a criar a arte, e que cada mudança pedida gera custo. 

 Paula afirma que assumiu a função de editora mais por um critério de organização, 

e sente-se como uma “coadjuvante de luxo”. Com o tempo, aprimorou e adaptou 

processos de acordo com a realidade da PEL. É a responsável pela seleção de originais e 

conta que recebe textos bons, mas outros são duvidosos. A esses últimos, declina e 

incentiva que a autora siga escrevendo. No lugar de quem decide o que será publicado ou 
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não, a editora acredita que não se deve destruir os sonhos das pessoas. “A PEL não dá 

voz para as pessoas, ela dá o caminho. Por isso é preciso muito tato. Tem autora que se 

sente protegida pelo meu trabalho. Então para dividir a responsabilidade da edição, 

precisaria ser com uma pessoa que pensa como eu”, comenta ela, que, atualmente, prefere 

repassar a prestadoras de serviço e parceiras outras tarefas da produção do livro, e não 

descarta um futuro em que a PEL tenha grande estrutura e funcionários. 

 Na empreitada no mercado editorial, a publicitária se inspirou na editora Laura 

Bacellar. Paula acompanhou a abertura de Brejeira Malagueta (2008-2015), e ficou 

surpresa quando uma escritora lhe enviou originais por indicação de Laura. “Ela sim é 

editora, eu sou uma doida. Ela tem experiência, teve visão e conhecimento para abrir uma 

editora para lésbicas. Ela entende muito; eu estou aprendendo”. 

 No negócio do livro com uma editora pequena e de nicho, Paula percebeu que é 

difícil obter lucros, que o trabalho é feito por um propósito maior e que, muitas vezes, a 

felicidade se resume em receber e-mails dos leitores com agradecimentos e relatos sobre 

o quanto os livros os ajudaram. A fundadora também acredita que, em meio a outras 

editoras da cena LBGTQIAP+, conseguiu destacar a PEL por oferecer obras com uma 

visão de mundo plural e temas lésbicos, feitos para todos os tipos de leitores. “Houve um 

tempo em que as lésbicas que sofreram se fecharam para o mundo e ninguém podia entrar. 

Eu não sou apegada a isso. Acho que quanto mais pessoas leem, mais impactadas elas 

são, mudam a própria percepção. O nicho não é o mais importante”, conta ela, que estreou 

no mercado editorial com o livro “Relógio das flores” (2015), de Drey Damaso e Sara 

Lecter. O livro teve tiragem de 300 exemplares, vendidos ao longo de um ano. 

 Paula se considera uma editora independente, assim como o trabalho que realiza 

na PEL. “Tenho liberdade de pensamento, não estou presa a nada nem a ninguém e posso 

publicar o que quero. Não tenho lucros, também não tenho dívidas”, diz ela, que acredita 

no envolvimento entre escritores e editor para o sucesso da publicação independente. 

 

5.2.2. “As editoras LGBT não andam de mãos dadas” 

 

 A fundadora da PEL afirma que, com o passar do tempo, percebeu que o editor 

não é nada sem os escritores, que “não transforma latão em ouro” e que depende de outros 

profissionais para materializar e comercializar o livro. Leitora assídua desde a infância e, 

agora, na posição daquela que toma decisões editoriais, ela diz entender e a importância 

dos livros, e acredita que todo o mundo pode ser editor, desde que tenha vontade. “Agora, 
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se será um bom editor, vai depender da vivência, do feeling, do dom, do saber escutar, 

identificar boas ideias, olhar adiante, ser sincero e estar sempre atualizado”, diz Paula, 

que comenta ser elogiada pelo processo intuitivo na edição dos títulos. 

 Na época em que iniciou a PEL, conhecia as editoras Metanoia e Brejeira 

Malagueta, que estavam no eixo Rio-São Paulo, e imaginava que em outras regiões do 

país haviam representantes da edição de títulos LGBT. Paula notou o movimento de 

editoras tradicionais na publicação de livros, segundo ela, de olho no pink money, e 

também na ausência de publicadoras de nicho com foco mais amplo, ou seja, que não 

segmentassem em público gay ou lésbico. Considerou falar também ao público fora do 

movimento homossexual e sair da bolha ou da margem social imposta pela sociedade. 

Nesse sentido, tomou a decisão de não participar apenas de feiras e eventos LGBTQIAP+. 

 Paula revela que, hoje, acompanha o trabalho das publicadoras concorrentes, 

encontra nelas boas ideias, mas não tem proximidade. “As editoras LGBT não andam de 

mãos dadas, pois são lideradas por pessoas, que são seres humanos vaidosos e 

competitivos por natureza. Tentei me aproximar de algumas, mas não foi adiante”, conta 

ela, que também não é próxima do movimento LGBTQIAP+. A diretora executiva afirma 

que os grupos dentro da sigla estão espalhados pelo país e vão além do eixo Rio-SP. 

 Esse foi um dos motivos para a parceria com a editora Sheila Costa, da revista 

Alternativa L, de São Paulo (SP), no projeto BR Sapatão. Desde agosto de 2020, por meio 

de lives transmitidas pelo YouTube e Facebook, elas entrevistam representantes da 

comunidade LGBTQIPA+ de diversas partes do país. Já participaram líderes e grupos 

com ações pela diversidade sexual no Amazonas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e 

Distrito Federal, entre outros. Paula conta que não faz parte de um grupo dentro do 

movimento, e analisa como positiva a ação com Sheila, que tem a finalidade de ir além 

das publicações para mostrar a militância em cidades afastadas do mainstream. 

 A fundadora da PEL também acredita que essa ação é parte do papel social que 

uma editora exerce no contexto em que está inserida. Além do BR Sapatão, conta que doa 

livros para projetos, como o Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont e o coletivo 

LGBTQIAP+ periférico Família Stronger, ambos de São Paulo (SP), além de realizar 

lives com psicólogos durante a pandemia de Covid-19. Paula acredita que uma editora 

declarada LGBT pode fazer muito pela comunidade pelo viés social. A postura talvez não 

seja intrínseca ou uma cobrança, mas vai depender, em primeiro lugar, do ser humano. 

 As discussões sociais também estão no catálogo da PEL. Segundo Paula, a 

publicadora tenta fugir ao padrão de personagens comuns na literatura de tema lésbico, 
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ou seja, mulheres jovens, magras, loiras e de olhos verdes. Em “A chave da casa” (2017), 

de Débora Gomes, as protagonistas são acima dos 40 anos; já no título “Rebecca” (2021), 

de MR Fernandes, a diferença de idade do casal protagonista é de 26 anos. “É raro ter 

mulheres maduras, negras, japonesas e gordas protagonistas dos livros. Por isso, ainda 

temos que crescer dentro da literatura lésbica, e eu busco isso na escolha dos textos: boa 

ficção e mulheres próximas da realidade”, conta a editora, que exige textos com enredo. 

 A editora acredita que quem publica um livro torna-se imortal e ignora o 

pensamento de que, nesse sentido, parte do próprio trabalho seria escolher quem vai entrar 

para a história. Paula não dimensiona o quanto o catálogo da PEL pode contribuir com a 

literatura pela diversidade sexual, e acredita que no futuro as pessoas vão lembrar dos 

autores publicados, e não da editora. “Esse catálogo é mérito dos escritores. Por isso tenho 

cuidado com a qualidade do que produzo, pois quero que os leitores leiam, gostem e 

queiram ler outro livro da PEL. Escolho o que seja bom, e o que vai ajudar o leitor”. 

Paula entende a contradição que há no posicionamento da Editora PEL, que prega 

uma identidade e literatura plurais, mas faz uso do termo “literatura LGBT”. Ela espera 

que haja um futuro em que um romance não normativo seja tratado apenas como romance, 

e reforça que, no contexto atual, a categoria se faz necessária pela representatividade. 

Lembra também que o ISBN não reconhece o termo “literatura LGBT”. 

 Construir um catálogo de obras das quais tenha orgulho de ter editado é um dos 

objetivos da editora Paula. Para isso, a profissional insiste nos critérios já mencionados e 

acrescenta a eles a busca pelas “boas energias” vindas dos escritores. “Preciso sentir essa 

energia positiva e saber se a autora ou autor entendeu o processo de publicação do livro. 

Não publico só o texto, publico a editora também. E não há como publicar livros com 

muitas páginas”, conta ela, que determinou o padrão de até 240 páginas por obra. A 

justificativa é a de que as gráficas aumentaram o preço da impressão e isso fez com que 

o livro ficasse mais caro para o comprador final, o que ela quer evitar. 

 No processo de seleção dos originais, Paula conta que não consegue ler todos os 

que são enviados à PEL. Tem o costume de determinar a qualidade e as chances do texto 

entre as 10 e 20 primeiras páginas, o que acredita, costuma prender o leitor também. Faz 

dois tipos de leitura: como editora e como leitora. Embora seja aberta a escritores de toda 

a sigla LGBTQIAP+, a maioria dos títulos selecionados para publicação são de escritoras 

lésbicas, com protagonistas mulheres que se relacionam com outras mulheres. 

 Após a aprovação do texto, a editora entra em contato com o autor e explica o 

processo de produção editorial, além dos detalhes contratuais. O contrato é por obra e tem 
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validade de três anos. Nele, fica acordado que a PEL arcará com os custos de toda a 

produção do livro, e os 10% dos direitos autorais será repassado ao escritor em livros, de 

acordo com a tiragem realizada. Não há remuneração em dinheiro. Assim, ambas as partes 

ficam com o dinheiro das vendas das unidades que lhe cabem no acordo. 

No orçamento da publicação, que fica à cargo da editora, estão: revisão, 

diagramação, capa, ISBN, ficha catalográfica, impressão e, após o lançamento, frete para 

entrega em registro módico via Correios. Não é exigência a contratação de prestadores de 

serviços LGBTQIAP+, exceto nos casos de revisão, por aproximação com a temática. 

“Os colaboradores também se aproximam da PEL pelas boas energias, pois querem fazer 

parte de uma história, de um legado. Os nomes deles estarão nas edições. Vejo que 

acreditam no projeto”, comenta Paula, que já foi procurada por uma capista, que ofereceu 

parceria para produzir em troca de poder usar a capa no próprio portfólio.  

Enquanto o livro está na revisão, as demais etapas seguem em paralelo. É definida 

a tiragem, com uma expectativa real para que não fuja ao orçamento da editora. A PEL 

tem trabalhado com tiragens iniciais de 50 exemples, que custam entre R$ 2.500 e R$ 3 

mil. Segundo Paula, este era o preço médio pago por uma tiragem de 400 exemplares nos 

primeiros anos da editora; prova de que o número da tiragem caiu e o livro ficou mais 

caro. Os prestadores de serviços também eram mais caros na época. “Por isso passei a 

fazer pré-venda, pois tenho uma ideia da quantidade de livros que peço à gráfica. Não 

posso fazer tiragens grandes. Assim, um livro publicado ajuda a bancar o próximo”, 

justifica Paula. Em média, a editora leva dois meses para concluir a produção de um livro.  

 No comando da PEL, Paula revela sentir-se realizando sonhos de escritores, e 

entende que uma editora tradicional estaria mais interessada em uma dinâmica mais 

comercial para os negócios. “Elas [editoras tradicionais] não estão erradas. É que a editora 

LGBT publica com engajamento, com causa. Não é só pelo dinheiro. Quando publicamos 

um livro, estamos ajudando muitos outros LGBTs que se identificam, que mudam de 

vida”, explica. Nesse sentido, a fundadora entende a literatura de temática LGBTQIAP+ 

como ativismo. “A PEL é ativista. Quando publico protagonistas lésbicas, gays, 

bissexuais, estou fazendo ativismo e influenciando pessoas. Ainda mais no país em que 

vivemos, com uma onda conservadora que usa a religião para justificar violências”. 

 Além do ativismo, a Editora PEL também se entende como uma instituição 

política e formadora de opinião, por isso faz questão de engajar causas da comunidade. 

“Acredito que uma editora LGBT tem que se posicionar sim, mas não só pela diversidade 

sexual. É por apoio a causas muito importantes, que trata de seres humanos”, reflete 
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Paula, que usa o Instagram da publicadora para realizar posts de cunho político e social. 

“Não faço isso por que sou cobrada por ser LGBT, mas porque acho que todo o mundo, 

toda a comunidade devia fazer”, complementa ela, lamentando acompanhar editoras pró-

diversidade sexual que se silenciam diante de temas que atingem a sociedade. 

 

Figura 43 – Paula Curi, fundadora e diretora executiva da Editora PEL, durante entrevista online 

 

Fonte: Frame da gravação via Google Meet, em 25 de maio de 2021 

 

Segundo Paula, o Instagram @editorapel é politizado e vai além do conteúdo 

sobre literatura. Ela acompanha a rede social de editoras que fazem posts “bonitinhos”, 

apenas sobre os livros. “Eu não consigo fazer assim. Tem editora que fala que é pela 

diversidade sexual, pelo amor entre iguais, mas na hora da luta ficam quietas. Eu não sou 

uma editora tradicional. Não posso e não quero ficar em cima do muro”, declara. 

Nesse sentido, Paula reconhece as personas que representam a vida pessoal e 

profissional. A editora é o lado mais descolado, mais “pavão”, que usa cabelo com topete, 

age como uma artista famosa, interage com as pessoas e, mesmo em momentos de revolta, 

usa filtros, uma vez que representa a PEL. Fora do trabalho, é tímida na interação com as 

pessoas, usa o cabelo baixo e não filtra o descontentamento com alguns temas. 

Paula também lamenta a falta de interesse dos pares nas conquistas da Editora 

PEL e da literatura pela diversidade sexual e de gênero. Com a postura de estar fora do 

círculo de eventos LGBTQIAP+ para alcançar público além da comunidade, a 

publicadora chegou a ter um estande na Feira Nacional do Livro do Agreste (Fenagreste), 

em Caruaru (PE), em 2016. Enfrentou dificuldades, como transportar livros, pensar na 

decoração do espaço expositivo e interagir com leitores de outra região. Também precisou 

se adaptar à 11ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em 2017. Paula conta que, 
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por ser a única editora de tema LGBT do evento, alguns expositores ficaram animados e 

a ajudaram a pensar nos detalhes, das prateleiras até a decoração com papel contact arco-

íris. Deu entrevista para diversos veículos locais, e atendeu grupos de jovens leitores 

curiosos pelo estande com livros sobre o amor entre iguais. E foi na visita de adolescentes, 

curiosos por ver uma editora pela diversidade sexual no evento, que Paula teve a certeza 

de que todo o esforço para criar e manter a editora vale a pena. “Tive receio, pois eram 

crianças em um estande LGBT, mas conversei de maneira didática com eles, com todo o 

cuidado, e percebi neles o futuro, um novo olhar”, lembra emocionada. 

Mesmo com a experiência motivadora, a editora conta que ficou decepcionada, 

pois na época esperava apoio das demais editoras pró-LGBTQIAP+, uma vez que acredita 

ter aberto espaço para novas empreitadas. Entendeu que no meio profissional, dentro da 

comunidade, haviam concorrentes. “Éramos a primeira editora LGBT na bienal, e não vi 

orgulho dentro do meu meio. Lá sim, um evento geral, alguns leitores estavam orgulhosos 

por serem representados pela editora. Me conheceram na feira, e se tornaram leitores de 

outras editoras”, desabafa Paula, que mantém mais contato com publicadoras fora do 

segmento e com escritores independentes. 

A editora conta que, com o tempo, ganhou força e confiança para atuar no mercado 

editorial. Afirma ter conhecido lugares e pessoas, feito amizades, e ouvido muitas 

histórias que moldaram a vida pessoal e profissional, e acredita que “os amores são 

maiores do que as dores”. Hoje, tem 70% da rotina comprometida com a PEL, o que, 

confessa, às vezes, atrapalha os relacionamentos afetivos. “Tem um neon apontado para 

mim, então, às vezes, me colocam em um pedestal que não estou, falam que sou famosa 

e odeio isso. Algumas pessoas acham fantástico eu ter uma editora, e não sei o porquê”. 

 

5.2.3. “Não vou negar de vender um livro para a pessoa que quer comprar” 

 

 A Editora PEL trabalha com a mesma gráfica há dois anos. É uma empresa de São 

Paulo (SP) que, segundo Paula, oferece preço acessível e faz impressão sob demanda. 

Além disso, realiza todo o atendimento via internet: manda PDF fechado com as margens, 

alerta quando há erro na lombada e envia bonecos online para conferência. Também 

colocam à disposição todas as opções de papeis. Na editora paulistana, o tipo preferido é 

o pólen, pois o papel reciclado custa caro. A impressão da tiragem demora 15 dias. Na 

gráfica, “acham o máximo” e “fantástico” Paula ter uma editora que publica temas LGBT. 
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 A diretora executiva conta que, desde que entrou no mercado editorial, teve 

consciência de que não venderia grandes quantidades de livros. Com a pandemia, passou 

a trabalhar com pré-vendas que duram um mês, assim o público interessado tem mais 

tempo para comprar. Para isso, precisa trabalhar um estilo de divulgação próprio. Muitas 

vezes, os próprios autores, animados com a publicação, se encarregam de criar artes para 

publicar nas redes sociais antes da própria editora, e também ajudam uns aos outros 

compartilhando os lançamentos. Segundo Paula, que é da área da Comunicação, o modo 

convencional de divulgar livros, com release, evento de lançamento e entrevistas na 

mídia, entre outros, não funciona na PEL. “Estamos longe dessa realidade. Não quero que 

o livro aconteça só pelo gueto, como mais um romance lésbico lançado, pois, dentro do 

meio LGBT, nosso livro está inovando”, afirma ela, acreditando que a imprensa 

convencional ainda está no processo de desconstrução de alguns padrões. 

 Paula acredita que não será uma reportagem de jornal que fará a editora ter grandes 

vendas, e que as autoras da PEL não sentem necessidade desse tipo de divulgação, pois 

escrevem por amor, para ajudar pessoas por meio da literatura e são despidas desse tipo 

de vaidade. Como diretora executiva, não sabe dizer se sente falta da exposição midiática, 

pois dedica-se a uma série de outras tarefas para que os títulos se materializem. Pensa que 

em outras editoras, como as de grande porte, há obras “cabeça” e que demandam grande 

estratégia de divulgação, e esse não é o caso dos livros que publica na PEL. “Os meus são 

apenas para ler, não tem esse apelo de imprensa”, diz ela, reconhecendo que grupos 

editoriais têm responsabilidades, como gastos fixos altos e a busca do lucro para manter 

toda a estrutura em funcionamento. 

 A editora tem como referência e inspiração o trabalho realizado por casas 

editoriais como Intrínseca, Rocco e Dark Side. A última a encanta pela qualidade e 

acabamento da impressão e a riqueza no desenvolvimento de capas. “Os leitores falam 

que vão comprar um livro da Dark Side, não citam o título do livro, tão forte ficou a 

marca. Quero que um dia as pessoas falem isso, que vão comprar um livro da PEL”. 

No time de autores da PEL, a maioria não gosta de aparecer em eventos, encontros 

e lives. Uma outra parte, preserva a identidade usando pseudônimo, separando a vida de 

escritor e a vida pessoal. É assim, por exemplo, com as autoras Marina Porteclis e MR 

Fernandes. Paula diz respeitar a decisão, e justifica ao temer que pessoas mal-

intencionadas causem problemas aos escritores. Lembra que uma das autoras que 

publicou em uma antologia de contos não podia ter a identidade revelada. “Desde o 

começo digo que a PEL é plural e que cada um sabe o tamanho do próprio armário. Houve 
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críticas por algumas delas não aparecerem, mas não dei margem. Sempre mantive esse 

posicionamento e, hoje, ninguém mais cobra que apareçam”, conta. 

 Nesse cenário, a editora precisou aparecer mais do que os escritores. No começo, 

as pessoas achavam estranho a exposição de Paula e julgavam-na vaidosa. Quando a 

autora Adrina P. Silva apareceu em uma live e explicou que os autores da PEL não gostam 

de aparecer e sentem-se protegidos pelo trabalho da diretora, os seguidores pareceram 

entender e se acostumaram. Tanto que, hoje, muitos se condisseram próximos de 

“Paulinha”, como a chamam com carinho, pois ela está na linha de frente do trabalho. 

 Fazer contato via redes sociais, gravar vídeos, participar de lives e lidar 

diretamente com o atendimento ao cliente fizeram Paula ter maior aproximação com o 

público da PEL. “Dar atenção é da minha natureza. Não faço porque é a editora. Os 

leitores se sentem acolhidos, é importante para eles, as pessoas querem ter esse carinho. 

É diferente numa grande editora por uma série de fatores, que nem dá para condenar”, 

afirma Paula, que acredita ter hoje um empreendimento reconhecido no mercado e por 

profissionais do meio. Ela cita Laura Bacellar, que liderou o Edições GLS e a Brejeira 

Malagueta, que aceitou o convite de uma das autoras da casa para escrever a apresentação 

de um novo livro. “Laura é uma grande profissional e sabe que o livro sairá pela PEL. 

Então, se ela aceitou essa participação, aceitou a autora e também a editora”. 

 Paula conta que a decisão sobre o valor de capa dos livros é influenciada pelo 

investimento em impressão. Os cálculos giram em torno da venda de uma quantidade 

exata, que ajuda a quitar a gráfica. Por isso, o objetivo é vender sempre grandes 

quantidades para obter lucro. O número de páginas é considerado também. A editora 

conta que autores mais experientes tendem a enquadrar as histórias em uma quantidade 

de páginas que atendem as necessidades da produção; outros precisam de edição mais 

rígida para evitar personagens incoerentes e numerosos, além de “barrigas” na narrativa, 

o que ajuda a diminuir o número de páginas; e aos escritores iniciantes é cravado o espaço 

de até 250 páginas. A PEL tem como regra vender livros entre R$ 30 e R$ 45, e deixou 

de trabalhar com o chamariz “frete incluso”, uma vez que o valor de envio no formato 

registro módico dos Correios é de no mínimo R$ 9. “Antes eu vendia livros por R$ 25, e 

vi que todas as outras editoras estavam vendendo por R$ 40. Tenho escritoras muito boas 

e estava desvalorizando elas, por isso aumentei o preço”, conta a diretora executiva. 

 A venda é outro aspecto do trabalho da PEL que requer atenção. Paula lembra a 

situação de uma leitora que queria comprar livros e pagar via transferência bancária, mas 

cuja conta não era no mesmo banco da editora. Pediu a uma amiga para receber o dinheiro 



197 
 

 

 

transferido e enviou os livros para a cliente, que morava em uma cidade muito pequena, 

onde não havia livraria. Em outra situação, um casal queria comprar dois livros, mas 

estava sem o dinheiro completo para a aquisição. “Percebi que eles queriam muito levar 

o lançamento e, de um jeito que não se sentissem humilhados, disse que ‘deu a louca na 

editora’ e baixei o preço. Não vou negar de vender um livro para a pessoa que quer 

comprar”, afirma Paula. Para ela, quem pode pagar pelo preço integral poderia comprar 

mais livros da PEL e, assim, ajudar para que ela possa fazer mais descontos. “Moramos 

em um país que lê pouco, que está em crise. Então, entre comprar um livro ou um litro de 

leite, é claro que eu quero que a pessoa compre o leite”, complementa. 

 Em uma feira, Paula sugeriu aos organizadores colocarem preço fixo nos livros. 

A ideia era torná-los mais baratos para que os participantes do evento pudessem adquirir 

mais obras, mas a editora conta que os demais colegas editores não aceitaram a proposta. 

Na época, ela identificou que tinha editora de temática LGBT vendendo livros caros, e 

justificando que o alto preço era porque a autora tinha feito uma grande pesquisa para a 

publicação. “Eu acho descabido numa feira vender um livro por R$ 40. Estamos ali para 

divulgar e precisamos que as pessoas comprem para conhecer o trabalho da editora”. 

 A PEL não tem relacionamento com livrarias. Por isso, em 2021, fechou contrato 

com a distribuidora Meta Brasil, detentora do site Um Livro, que ficará encarregada de 

colocar os títulos da editora em livrarias, como Brooks e Travessa, além de marketplaces, 

como Submarino, Americanas, Marcado Livre, Carrefour, Magazine Luiza, entre outros. 

Paula considerou vantajosa a proposta da empresa de São Paulo (SP), pois os livros 

poderão chegar a lugares que a editora não conseguiria alcançar, além de não ter custos e 

receber porcentagem de 30% sobre as vendas. O primeiro livro a entrar no acordo é 

“Cidade dos corações partidos” (2017), de Marina Porteclis. 

Outra novidade do ano é a publicação em e-book da primeira tradução da PEL, 

“Aquários” (2020), também de Marina; a obra sairá em espanhol. Outro título da escritora 

brasiliense, “A negociata” (2021), ganhou versão em audiobook. Com esses recursos, a 

editora aproveita oportunidades. “Não adianta aumentar o catálogo com novos títulos, se 

posso aproveitar o que temos e ter novas ideias sobre títulos de sucesso. O nicho LGBT 

precisa de marketing, de divulgação, ideias novas, e isso eu trago da Comunicação”. 

Segundo a editora, o retorno para repor o investimento que faz na impressão e 

livros é demorado, assim, o que mantém o lucro extra da editora PEL são os e-books 

vendidos pela Amazon. Embora seja sucesso comercial, a editora acredita que os livros 

digitais não oferecem a materialização do trabalho do escritor. “Nós somos de tocar o 
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livro, cheirar, folhear, e não há como fazer isso com o digital, que é prático, mas dá a 

sensação de que vai sumir. O livro físico está na prateleira, e mesmo escondido, um dia, 

a pessoal acha. O e-book se perde no virtual”, analisa a editora paulistana. 

A fundadora da PEL critica escritores que acreditam ter publicado um livro 

quando escolhem a web como plataforma “A internet não dá o direito de a pessoa falar 

que publicou um livro, porque não é palpável. Em alguns casos, a pessoa escreveu e 

colocou na internet. Faltou edição, ISBN, ficha catalográfica, capa, entre outros. Então 

não está completo, ela não publicou”, afirma a editora, que acredita na publicação de 

livros como uma maneira de inibir o plágio. 

Na concepção de Paula, a pessoa que escreveu e publicou na web pode ser 

considerada escritora de internet, e pode criar público leitor nesses ambientes virtuais. 

Quando esse escritor passa a ter um livro impresso publicado, é como se tivesse feito 

upgrade. “Até o preço do livro aumenta, deixa de ser um e-book de R$ 1,99, ou seja, a 

pessoa subiu um degrau como escritora. Os leitores apontam: ‘olha, aquela é escritora de 

internet, aquela outra escreveu um livro!’. Então tem essa diferença”, comenta. A editora 

afirma que parte desse status vem do fato de que quando um autor é publicado, significa 

que escreveu um produto com qualidade suficiente para impressão. “Ninguém vai gastar 

dinheiro com o livro ruim. Eu não vou gastar. Está nas mãos do editor ver se vale a pena 

publicar. Recebo alguns originais que não deveriam nem ser publicados na internet”. 

Um dos desejos da editora é realizar a publicação de escritores LGBTQIA+ da 

periferia paulistana. Tem vontade de escrever projeto e submeter a edital de fomento e, 

com a verba conquistada, realizar distribuição gratuita dos escritos de periféricos, que não 

têm espaço nas grandes editoras, como Kido Panontim, da Okupação Cultural Coragem, 

no Conjunto Residencial José Bonifácio, Companhia de Habitação Popular (COHAB) na 

zona leste de São Paulo (SP). 

 

5.3. Luciana Benatti, fundadora e diretora editorial da Dita Livros152 

  

5.3.1. “Achava que só existia a verdade escrita em um único livro” 

 

                                                           
152 A editora Luciana Benatti concedeu entrevista via chamada de vídeo em 2021, nos dias 20 e 27 de março; 3, 10 e 

24 de abril; e 1º de maio. Foram 11 horas, 48 minutos e 34 segundos de gravação. O questionário pode ser consultado 

no apêndice 2. 
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 Quando pequena, Luciana Benatti insistiu tanto para aprender a ler, que ganhou 

“A Cartilha da Mimi” (1980), de Sissi Duarte. Com a ajuda da mãe, Maria Cecília, fez os 

exercícios e foi alfabetizada em casa, antes de receber o aprendizado no período escolar. 

A menina começou a ler mais do que a capacidade que os pais tinham de comprar livros. 

Por isso, a alternativa foi a mãe associar-se à biblioteca pública de Campinas (SP), que 

ficava ao lado do trabalho na Santa Casa da cidade, e pegar livros para a pequena. Luciana 

leu toda a sessão infanto-juvenil e também tudo o que a mãe conseguiu emprestado. 

 A geração de Luciana, hoje com 47 anos, foi marcada por coleções como 

Vagalume (1973) e a Para gostar de ler (1977), ambas lançadas pela Editora Ática. 

Estudava no Instituto Educacional Imaculada, em Campinas (SP), que realizava feiras de 

livros em que os autores iam conversar com os alunos. Além da programação literária 

pelas salas do colégio de freiras, os alunos podiam adquirir livros no pátio e pegar 

autógrafos. Luciana tem um exemplar desse período, em que ficava parte do dia dentro 

de casa, às voltas com um livro interessante, mesmo com um sol forte do lado de fora. 

 Da coleção de livros encadernados da mãe, leu títulos de José de Alencar (1829-

1877) e Machado de Assis (1839-1908), entre outros, e afirma não ter tido dificuldades 

para compreender a escrita rebuscada. “Sempre tive bom vocabulário, era articulada em 

termos de linguagem por que gosto, sempre fui da palavra, do discurso, da argumentação. 

Eu era o que meus filhos chamam hoje de nerd, eu me aplicava nos estudos”, conta. 

A infância também foi marcada por “Pollyana” (1913), de Eleanor H. Porter 

(1868-1920), que, atualmente, Luciana considera ingênuo; por uma coleção com a obra 

completa de Monteiro Lobato (1882-1948), que leu aos filhos, Arthur e Pedro, editando 

os trechos racistas, que afirma serem inaceitáveis à luz dos conhecimentos atuais; e na 

pré-adolescência foi incentivada pela avó a ler “Feliz ano velho” (1982), de Marcelo 

Rubens Paiva. “Foi o primeiro livro com temas adultos que li. Tinha palavrão, cenas de 

sexo e fiquei tocada com a história do próprio Marcelo. Minha avó disse que eu precisava 

ler, que era muito bom”, lembra Luciana. Com a matriarca, a adolescente tomou gosto 

por poesias, pelo sentimentalismo, e começou a decorar textos de Cora Coralina (1889-

1985), Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e Vinicius de Moraes (1913-1980). 

Na adolescência, Luciana leu “As brumas de Avalon” (1974), de Marion Zimmer 

Bradley (1930-1999) e recorda que os quatro exemplares eram vendidos em banca de 

jornal. Assustava a quantidade de páginas, mas lembra de ter sido uma leitura de fôlego. 

Desapontada com a rigidez do colégio de freiras, insatisfeita com a falta de 

abertura para diálogo e após contestar o método punitivo de um professor de matemática, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&hl=pt-BR&biw=1920&bih=912&sxsrf=AOaemvIlXjecNzpKJO1FjFjRjXlZuzwwrA:1635020795469&q=Marion+Zimmer+Bradley&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDLLqMhT4gAxU6pM8rRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxivomFmXm5ylEZebmphYpOBUlpuSkVu5gZQQAx5TFcFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj709qNr-HzAhXcqZUCHUK4BbYQmxMoAXoECFsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&hl=pt-BR&biw=1920&bih=912&sxsrf=AOaemvIlXjecNzpKJO1FjFjRjXlZuzwwrA:1635020795469&q=Marion+Zimmer+Bradley&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDLLqMhT4gAxU6pM8rRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxivomFmXm5ylEZebmphYpOBUlpuSkVu5gZQQAx5TFcFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj709qNr-HzAhXcqZUCHUK4BbYQmxMoAXoECFsQAw
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conseguiu que a mãe a transferisse para outra instituição. A escolhida foi a Escola 

Comunitária de Campinas, formada por pais insatisfeitos e dissidentes do Colégio 

Progresso Campineiro. A escola era associativa e cobrava mensalidade. Após ingressar 

na nova instituição, Luciana teve experiências diferentes, como aulas de teatro, orientação 

para os alunos, debates organizados pelo grêmio estudantil, referendos para decisões 

coletivas sobre as ações e mudanças do cotidiano escolar, além de docentes e discentes 

poderem manifestar posicionamento político em sala de aula, o que era impensável no 

colégio de freiras. A cena política estava aquecida com a disputa Collor x Lula, na eleição 

de 1989, o primeiro pleito presidencial pelo voto direto, após 29 anos. 

Na Escola Comunitária, foi colocada diante da possibilidade de analisar, refletir e 

contestar o que diferentes autores argumentavam sobre determinados assuntos e em 

diferentes livros. Luciana lembra de ter ficado chocada e fascinada ao saber das opiniões 

contrárias dos estudiosos, que não havia um consenso em determinados temas, e que 

poderia se aproximar das teorias que mais argumentos e fatos lhe convencessem. “Foi 

revelador, pois achava que só existia a verdade escrita em um único livro. Comecei a ter 

dúvidas e nunca mais parei. Aprendi que quanto mais fontes consultamos, mais em dúvida 

a gente fica. É muito fácil ter certeza quando você não sabe nada”, conclui. 

Nesse período, na 8ª série do ensino fundamental, Luciana já lia jornais e revistas 

em casa. No café da manhã, os cadernos do Correio Popular, jornal de Campinas (SP), 

eram disputados com o pai advogado e a mãe enfermeira e professora universitária, que 

também eram assinantes da revista Veja. O irmão caçula não era leitor, não gostava de 

estudar e nem ir à escola ou aos cursos particulares. “Não éramos ricos, mas meus pais 

proporcionavam essas oportunidades pela estabilidade de serem funcionários públicos”. 

Luciana estudou por um ano na Escola Comunitária e decidiu prestar vestibular 

para a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado (Etecap), na época, referência 

de ensino público em Campinas (SP). Havia decidido ser bióloga, por influência da 

professora de Biologia, por isso escolheu cursar o ensino médio técnico em uma área 

aproximada, a bioquímica. A estudante foi seduzida pela ideia do ensino integral, as 

práticas laboratoriais e a possibilidade de sair do “mundinho” do ensino particular. Quis 

sair da bolha e fez novas amizades, conheceu realidades de pessoas de classes sociais 

distintas. Também quis contribuir com a situação financeira da família, pois acreditou ser 

uma despesa aos pais e que era chegado o momento de dar os primeiros passos sozinha, 

tanto que, na época, fez alguns “bicos” em lojas no período do Natal para juntar dinheiro. 
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A estudante absorveu os conhecimentos do campo da química, mas não aguentou. 

Amava as aulas de Língua Portuguesa e teve uma professora que a motivou a seguir 

profissões voltadas para a escrita. Luciana conta que era elogiada pelo bom repertório 

cultural e informativo, pela argumentação e que sempre tinha as redações expostas no 

quadro de melhores textos da sala. Com o incentivo da professora, preparou-se para o 

vestibular da Universidade de São Paulo (USP), fez leituras utilitárias para as provas, 

como “Sagarana” (1946), de Guimarães Rosa (1908-1967), e escolheu o Jornalismo. 

Luciana admite que na época não pesquisou sobre a profissão jornalista, mas 

gostava de jornais e revistas e da ideia de trabalhar na redação de jornal impresso, não na 

TV Globo, como escutou nos comentários de família. O pai queria que ela fosse advogada 

e argumentou que a filha não ganharia dinheiro com o jornalismo. “Eu o desafiei, disse 

que ele veria em breve, e mostrei quando entrei para Folha [de S. Paulo]. Mas, no fundo, 

ele estava certo, eu não ganhei dinheiro. Na hora de escolher a profissão, eu não estava 

pensando em dinheiro. Queria lutar, fazer a diferença”, lembra. 

Aos 18 anos, Luciana refletia sobre injustiças sociais, desigualdade, racismo e 

feminismo. Campanhas contra a fome e a miséria e a epidemia do HIV/aids eram temas 

urgentes e debatidos pela geração que vivia. “Minha juventude foi marcada pelo fantasma 

da aids, quando precisamos nos segurar nas questões da sexualidade. O Cazuza [1958-

1990] na capa da Veja me impactou muito. Hoje é o meu filho de 13 anos que não pode 

ter descobertas por causa da pandemia”, diz, referindo-se à Covid-19. Com o propósito 

idealista de escrever reportagens que pudessem movimentar o mundo e ajudar as pessoas, 

tentou entrar na USP, mas não conseguiu. Então ingressou na Universidade Metodista de 

São Paulo (Umesp), em São Bernardo do Campo (SP), na época apontada pelo Guia do 

Estudante (Editora Abril) com o melhor curso de Jornalismo do país.  

Para cursar a graduação, Luciana mudou-se para o Centro de São Paulo (SP). 

Tinha alta expectativa com a faculdade, mas elas não foram atendidas. Esperava mais 

rigor no ensino, vivência adulta e aprender com os professores. Por diversas vezes, a 

universitária juntou-se aos colegas nos bares próximos à faculdade para discutir política 

e analisar o que era publicado no Notícias Populares (1963-2001), jornal cultuado pela 

turma que frequentava na época. Junto aos demais estudantes de jornalismo, participou 

do Apautado, jornal artesanal que circulava com textos dos discentes com críticas bem-

humoradas sobre professores e disciplinas, além de resenhas artísticas. 

Decepcionada com o curso de Jornalismo, prestou novo vestibular para a USP e 

entrou para o curso de Ciências Sociais. Cursou as duas graduações em paralelo. “Aquilo 
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sim parecia universidade. Tudo o que faltava em uma, eu encontrei na outra. Tinha muito 

texto para estudar, debates aprofundados em sala de aula. Na Metodista, o clima era o de 

encontro de jornalistas e fazer network, que também era importante”, lembra ela, que 

todos os dias usava o transporte público para ir do Centro de São Paulo para São Bernardo 

do Campo estudar Jornalismo pela manhã, depois seguia para a Cidade Universitária, no 

Butantã, onde almoçava na bandejão e seguia para as Ciências Sociais. 

No segundo ano dessa rotina, a universitária ganhou do pai um carro para ter mais 

agilidade no deslocamento. Em 1996, quando entrou no último ano de Jornalismo, 

precisou trancar o curso de Ciências Sociais. Esteve entre os finalistas do programa de 

trainee da Folha de S. Paulo e foi chamada pelo jornal para trabalhar como repórter 

freelancer. Luciana conta que, por ser de família privilegiada, só foi ganhar o dinheiro do 

próprio trabalho aos 22 anos, quando começou a trabalhar no periódico paulistano. 

Também era adepta de um programa da época: a parada quase que obrigatória na 

Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na avenida Paulista. “Ficava horas por lá, lendo 

os livros. Às vezes, comprava 4 ou 5 de uma vez, depois pesava no orçamento. Também 

frequentava bancas de revistas da região e ficava fascinada com as edições. Queria ser 

rica para comprar todas elas, principalmente as importadas”, lembra Luciana. 

Na primeira experiência profissional, a futura jornalista escreveu reportagens para 

os cadernos de classificados de empregos, imóveis e veículos. Com o tempo, conseguiu 

uma vaga na editoria Cotidiano, onde encarou a primeira grande cobertura da carreira: a 

queda do avião Fokker 100 da TAM, em 31 de outubro de 1996, e que vitimou 99 pessoas 

no Jabaquara, em São Paulo (SP). Luciana conta que o contato com os parentes das 

vítimas, o desespero das mortes e a intensa rotina daquele tipo de cobertura a abalaram e 

foram decisivos para não querer trabalhar mais na editoria de cidades. 

Passou então a produzir reportagens de maior fôlego, como a cobertura do 

Programa de Alfabetização Solidária (AlfaSol) na Amazônia. No projeto iniciado pela 

então primeira-dama Ruth Cardoso (1930-2008), a repórter teve contato com um Brasil 

desconhecido por ela nas cidades de Envira (AM) e Pauini (AM). A série de reportagens 

a partir da experiência no norte do país a levaram a cogitar o trabalho em revistas. 

Luciana trabalhou na Folha de S. Paulo entre 1996 e 1997, quando foi demitida. 

“Era uma relação de trabalho muito desrespeitosa. Não esperava isso do jornalismo 

profissional. Convivi com o que seria assédio moral hoje, mas antes não era nomeado. 

Hoje, penso que precisei disso para saber que não queria fazer jornalismo diário”, conta 
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a jornalista, que diz, na época, por ser muito nova, ter ficado traumatizada com a 

experiência e perdido a confiança na própria capacidade. Pensou em mudar de ramo. 

Após quatro meses em vigem pela Europa, onde refletiu sobre os primeiros anos 

no jornalismo profissional, em 1998, Luciana decidiu tentar mais uma vez, agora na 

cobertura de viagens. Conseguiu uma vaga de repórter no guia Quatro Rodas (1965-

2014), onde viajou para cidades nada turísticas, entroncamentos rodoviários e lugares 

desconhecidos para a publicação que tinha como foco roteiro para estradas, restaurantes 

e ser uma espécie de mapa para os leitores. A jornalista passava um mês em São Paulo e 

um mês em viagem, e foi assim até 2000, quando quis mais uma vez mudar de ares. 

Afim de ter uma rotina mais sossegada, tentou uma vaga para a revista de 

decoração Casa Claudia, também da Editora Abril. Embora gostasse da publicação e do 

ambiente de trabalho na nova redação, Luciana ficou incomodada com o fato de passar o 

expediente apurando as reportagens por telefone, sem sair do prédio, enquanto os 

produtores visuais iam a campo produzir junto aos fotógrafos. Assim, em 2002 pediu 

desligamento da empresa e passou a atuar como freelancer. “Quis ficar mais livre, ter 

mais contato com a rua, com a vida fora da ‘torre de vidro’. E, por incrível que pareça, 

ganhava mais como freelancer e tinha flexibilidade com horários”, explica a jornalista. 

Nesse período, Luciana aprendeu a rotina de edição de todo o projeto de uma 

revista e passou a coordenar reedições. É que a Editora Abril decidiu publicar especiais 

temáticos da Casa Claudia para aumentar a lucratividade. Para isso, escolheu reeditar 

conteúdos já publicados, mas com outra roupagem. A jornalista recebeu então a tarefa de 

reeditar reportagens, dar nova linguagem a um texto antigo, usar fotos que não haviam 

sido pulicadas e pensar a unicidade do produto impresso final. “Compreendi a lógica e a 

parte operacional da edição, mas eu não acreditava no produto, pois o leitor não é bobo, 

ele percebe que é um conteúdo requentado. Acho que isso foi matando o veículo revista”, 

analisa Luciana, que voltou ao regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela 

Editora Abril em 2004, dessa vez para a revisa Info, mas pediu demissão pela segunda 

vez em 2005, para voltar ao trabalho freelancer. 

Luciana e o então namorado, o fotógrafo paulistano Marcelo Min (1969-2015), 

montaram um escritório no Centro de São Paulo. A ideia era fazer a cobertura de 

acontecimentos da região central, pois consideravam que os veículos não tinham sucesso 

nessa abordagem, e vender textos e fotos a jornais, revistas e sites. Acharam importante 

estarem no local privilegiado dos acontecimentos da capital paulista, e chegaram a 

produzir conteúdo de arquitetura e construção, algumas pautas originais, mas a maioria 
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eram encomendas já pautadas dos meios. O empreendimento precisou ser encerrado com 

a chegada de Arthur, o primeiro filho do casal, em 2007. Ficou mais complicado ir todos 

os dias para o Centro. “Fiquei mais em casa, por conta dos horários do bebê, e toda a 

minha rotina mudou. Até então, não tinha contato com mães, nem com crianças, e o 

primeiro bebê que peguei no colo foi o meu. Foi todo um outro aprendizado”, conta ela, 

que relatou o nascimento do primogênito no livro “Parto com amor” (2011, Panda Books). 

 

5.3.2. “Minha vida foi dividida em antes e depois dos filhos e do livro” 

 

 A primeira gestação fez Luciana trocar o ambiente do jornalismo, da fotografia, 

das coberturas intensas e da rotina corrida pelo mundo materno dentro de casa. Sempre 

às voltas com amigos comunicadores, passou a ter amigas não jornalistas. Entrou para um 

grupo de discussão na internet, o Materna SP, que tratava sobre assuntos correlatos à 

maternidade, e tornou-se amiga virtual das muitas mães que compartilhavam medos e 

dúvidas antes e depois do nascimento do bebê, além do relacionamento com os parceiros. 

 Com o olhar fotojornalístico, Min registrou o nascimento do filho. As imagens 

ainda no visor da câmera digital despertaram em Luciana a vontade de escrever um livro. 

No quarto, com o bebê ao lado, o casal de jornalistas planejou como seriam os textos, as 

legendas e imaginavam a edição da obra. Nos meses seguintes, Min fotografou outros 

partos, e Luciana se dedicou a entrevistar as mulheres por ele retratadas, que também 

escolheram o parto humanizado para a chegada dos filhos ao mundo. A repórter foi à casa 

de cada uma delas, com o próprio filho no colo, e os bate-papos chegavam a durar tardes 

inteiras. As mães também viam as fotos do próprio parto, lembravam de passagens 

marcantes, e a entrevistadora gravava os comentários. “As legendas seriam em primeira 

pessoa, assim como o texto, pois queria informações que só aquela mulher tinha para me 

passar, não queria um olhar externo. Queria legendas que mostrassem coisas que não 

eram ditas nas fotos”, conta Luciana. 

 Nesse período, a jornalista esteve ainda mais imersa no universo da maternidade, 

tanto que se sentia mais como mãe do que profissional, e se apresentava como “Luciana, 

mãe do Arthur e jornalista nas horas vagas”. As madrugadas eram dedicadas à pesquisa 

e à escrita do livro. Ao concluir quatro capítulos, decidiu procurar por editoras para 

publicação. Pensou que a ideia seria mais bem apresentada em um boneco digital, por 

isso contratou uma designer, que conheceu na Editora Abril.  
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Luciana conta que o boneco é uma prática que trouxe da experiência em revistas. 

Nela, o repórter visual e de texto se reuniam com o diretor de arte para selecionar as 

melhores fotos, a disposição delas na página em diagramação, e como o texto em sintonia 

com a imagem, criavam um percurso para uma experiência de leitura mais agradável. 

Assim, a jornalista e o fotógrafo acreditaram que um boneco ajudaria o livro a ser aceito, 

uma vez que tratava de um tema pouco explorado à época e com imagens fortes. 

Fotografar partos era um tabu, pois envolvia a exposição da intimidade das mulheres. 

“Marcelo não manipulou as imagens, pois era fotojornalismo. Achei que devíamos 

mostrar no boneco as fotos que queríamos usar, e tivemos cuidado na seleção e na 

cronologia dos acontecimentos. Não era uma foto fofinha da mãe e o filhinho”, lembra. 

Com o apoio da jornalista Eliane Brum, o casal apresentou o livro à editora Leya, 

que não demonstrou interesse. Chegou a consultar uma editora de pequeno porte, que 

ofereceu autopublicação, mas os autores preferiram não pagar para ter o livro publicado. 

Luciana, então, lembrou-se da Panda Books, editora que havia publicado matérias de ex-

jornalistas da Editora Abril, e ofereceu o boneco de quatro capítulos. A ideia foi aprovada. 

Em meio aos desafios da segunda gestação, Luciana concluiu o livro, que ganhou 

nova diagramação dentro dos padrões da editora. O projeto gráfico oferecia uma visão 

romantizada do parto, com artes que remetiam a um quarto de bebê, o que desesperou a 

jornalista. Após reuniões, a diagramação abandonou a proposta “fofa” para um visual 

mais limpo, adulto e sério, pertinentes ao conteúdo jornalístico da obra. Houve entrave 

no título, que originalmente era “Parto com prazer”. A Panda Books fez pesquisas com 

livreiros, e o título não foi aceito. Mesmo chateada, Luciana aceitou a mudança para 

“Parto com amor”, que mais romantizava a situação da mulher no parto humanizado. 

O lançamento, em 2011, lotou o setor de artes da Livraria Cultura do Conjunto 

Nacional, contrariando as expectativas da assessoria de imprensa da editora. “Falei que 

as mulheres envolvidas no movimento de parto humanizado eram ponta firme, e aquilo 

lotou de grávidas, ou de mães com crianças no colo. A fila foi para fora da livraria. Foi 

vendido mais de 100 exemplares, uma marca boa para uma autora desconhecida”, conta. 

Engajada, a jornalista e escritora trabalhou para levar o livro a diversos lugares. 

Entrou em contato com diversos grupos e profissionais envolvidos no movimento e viajou 

com o livro para cidades como Florianópolis (SC), Blumenau (SC), Maringá (PR) e 

Londrina (PR). Deu palestra na USP Leste, apareceu em reportagem no programa “Mais 

Você” (Globo), e divulgou “Parto com amor” no Simpósio Internacional de Assistência 

ao Parto (Siaparto). “Em cada lugar, o livro se espalhava. As mulheres da causa ajudaram 
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a divulgar, e a obra começou a chegar em doulas, enfermeiras, obstetras e profissionais 

da saúde que procuravam informações sobre o parto humanizado”, lembra. 

Luciana afirma que o livro foi um divisor na carreira, que a fez perceber 

possibilidades no jornalismo além da cobertura factual e a reconhecer histórias da vida 

íntima como informação com utilidade pública. A jornalista considera que foi essencial 

ir além das orientações enviesadas sobre o tema, do declaratório médico que invisibiliza 

as mulheres, e que as ferramentas jornalísticas a ajudaram a encontrar uma maneira de as 

mães serem ouvidas. Com o trabalho que serviu de instrumento para mulheres contarem 

as histórias delas, a escritora afirma que teve de volta a autoestima perdida quando foi 

demitida pela Folha de S. Paulo. “O tema evoluiu nos últimos anos. Fico feliz em ter 

contribuído. É uma grande reportagem com apuração, checagem, sem manipulação de 

fotos e respeito às fontes. É o trabalho mais importante que fiz. Minha vida foi dividida 

em antes e depois dos filhos e do livro”, avalia Luciana. 

A partir da obra, a jornalista ampliou o contato com o movimento de parto 

humanizado e conheceu mulheres e profissionais engajadas em áreas como saúde e 

direito, com trabalhos de abordagem feminista e ativista. Encorajou essas mulheres a 

escreverem e começou a receber originais para avaliação e indicação de publicação. 

Luciana cogitou trabalhar como agente literária e chegou a indicar textos para editoras 

conhecidas, mas não conseguiu emplacar as publicações que intermediou. 

Na época, uma amiga próxima de Luciana havia terminado uma tese de doutorado 

em que analisava os discursos de mulheres sobre o dilema do parto normal após a cesárea. 

A autora tinha um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) aberto, pois havia 

publicado um livro da área jurídica, e convidou a jornalista para uma sociedade informal. 

Nasceu então a editora Ema Livros, e Luciana ficou responsável por adaptar o conteúdo 

da tese para uma linguagem mais acessível. O resultado foi o livro “Eu não quero [outra] 

cesárea” (2015), de Luciana Carvalho, com preparação de texto de Luciana Benatti. 

A jornalista também trouxe para a editora Ema Livros dois outros originais da 

parteira mexicana Naolí Vinaver, que estava entre os originais que havia prospectado: o 

infantil “Nasce um bebê... naturalmente” (2015) e a tradução de “A técnica do rebozo 

revelada” (2015). Os livros foram lançados em simultâneo e levados ao Siaparto. 

A primeira experiência de Luciana na coordenação editorial de livros esteve 

baseada nos conhecimentos adquiridos com a edição de revistas. A jornalista conta que 

manteve como dinâmica de trabalho a checagem rígida das informações dos textos, 

contextos, declarações polêmicas e a relação texto e imagem. Utilizou os muitos contatos 
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com fotógrafos, designers e revisores do jornalismo, além de profissionais de outras 

editoras. Assim, não teve dificuldade em transpor o trabalho da revista para o livro. 

Após uma experiência traumática com a sociedade informal, Luciana rompeu com 

a Ema Livros em 2018 e levou os conhecimentos que adquiriu na edição de livros para o 

próprio empreendimento. Com poucos recursos, investiu na Dita Livros, inaugurada em 

2019, com proposta editorial crítica e engajada de publicar mulheres e pessoas LGBT+. 

Antes de dar nome à editora, Luciana já tinha um livro aprovado: “Mama: um relato da 

maternidade homoafetiva” (2019), de Marcela Tiboni. “Eu sabia que esse livro teria 

impacto e que seria bom começar a editora por ele. Meu propósito é publicar livros com 

causa, de mulheres com algum trabalho que impacte a sociedade, e temas 

contemporâneos, que apresentem avanços”, comenta a jornalista e editora. 

Para a empreitada, Luciana cuidou primeiro da identidade visual da empresa. “As 

editoras pequenas surgem meio capengas nesse quesito, que fica para um segundo 

momento, por falta de grana. Mas eu já sabia o que queria com a editora”, explica. Assim, 

contratou o estúdio Foresti Design, de São Paulo (SP), que desenvolveu uma linguagem 

visual colorida, pop, e que teria sintonia com ambientes virtuais. A diagramação dos 

livros também foi padronizada com o objetivo de despertar o interesse em prateleiras 

físicas e virtuais, com título sempre curto e forte, subtítulo, ícone e paleta de cores, cujas 

combinações atendessem ao tema da obra. Os títulos são no formato 14x21 e juntos 

podem formar uma coleção, com lombadas que se destacam, e compor boxes. 

A editora conta que o objetivo da identidade visual era romper com a estética 

ativista agressiva. “Todos os livros têm ativismo embutido, mas sem ser chato ou 

impositivo. As capas são fortes, mas o posicionamento político não é traduzido em uma 

estética militante tradicional. Ela é mais pop, moderna, de internet e bem-humorada”. 

O nome Dita foi trabalhado no brainstorming junto ao estúdio e passou por 

adaptações. Começou com Aurora, nome da avó materna de Luciana, mas já havia 

registro. Lola, o apelido da matriarca, foi a segunda opção, descartada pela proprietária 

após ver o evento de uma empresa de cosméticos. Benedita, no sentido transgressor, foi 

o nome que ficou em alta até chegar ao apelido Dita, que, para Luciana, tem a ver com 

ditar temas, tendências e colocá-los em pauta. Também significa sorte e fortuna. 

Luciana conta que, quando criou a Dita Livros, procurou por editoras parceiras, 

que tivessem o mesmo propósito. Considerou que as pequenas editoras não deveriam se 

tratar como concorrentes e competir no nicho, mas somar forças. Acredita que existem 

poucas iniciativas na cena independente e que sempre há espaço para atuação, uma vez 
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que as pequenas publicadoras não dão conta de atender toda a demanda. Encontrou 

empreendimentos “camaradas”, que trocam experiências, indicam trabalhos e originais 

de acordo com a linha editorial e vibram com as conquistas dos parceiros. 

Nessa linha, Luciana destaca o trabalho de publicadoras colegas, como a Editora 

Jandaíra, liderada por Lizandra Magon de Almeida, que forneceu-lhe contatos de 

fornecedores, gráficas; a Lote 42, fundada por João Varella, Thiago Blumenthal e Cecília 

Arbolave, conhecidos no mercado editorial pelo trabalho experimental na edição de livros 

e no incentivo à leitura, e que introduziram a Dita Livros no círculo dos independentes; e 

as publicadoras feministas Quintal Edições e Editora Luas, comandadas por Carol 

Magalhães e Cecília Castro, respectivamente. “Temos um grupo no WhastApp e 

compartilhamos muita informação e apoio. São, assim como na Dita, editoras de uma 

pessoa só e temos pensamentos semelhantes”, conta. 

Luciana acredita que a Dita Livros não surgiu para suprir alguma carência do 

mercado editorial e que, de maneira intrínseca, assim como as demais do nicho 

independente, não tenta concorrer com as grandes editoras. Com faro jornalístico, tenta 

trazer à luz assuntos contemporâneos, pouco explorados, que talvez não estejam maduros 

o suficiente para estarem em grandes editoras, e com foco na visibilidade de autoras 

estreantes. “As pequenas vão revelar e investir em temas e autores que, com o passar do 

tempo, vão para as grandes. E fazem isso agora, pois as grandes não podem fazer por uma 

série de outros compromissos”, analisa a jornalista-editora. 

A Dita Livros não tem proximidade com outras editoras que publicam temática 

LGBTQIA+. Quando participou da FLLésbi, em 2020, em São Paulo (SP), Luciana 

chegou a ter contato com a Editora Vira Letra, comandada por Manuela Neves, mas sentiu 

que o público da publicadora era diferente, pois buscava por livros de ficção. “São leitores 

que vão atrás de romances ficcionais LGBT e não são necessariamente engajados em 

causas como saúde pública. Então, na feira, a gente se sentiu deslocada, pois o pessoal da 

ficção se conhece, se referencia. Minha turma é outra”, explica a jornalista, afirmando 

que as autoras que publicam têm mais envolvimento com o movimento LGBTQIAP+ e 

feminista do que a própria editora. “Sou da bolha de Pinheiros, classe média branca, e 

preciso achar expoentes dentro do movimento para trazer à todas temas que são urgentes”. 

Com a escolha do livro “Mama: um relato da maternidade homoafetiva” (2019), a editora 

propõe que a gestação de mulheres lésbicas seja uma possibilidade que não deve ser 

invalidada na sociedade; com “Vem cá: vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas 

e bissexuais” (2019), de Larissa Darc, clama o debate contra o despreparo dos agentes de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&biw=1920&bih=969&sxsrf=AOaemvJq2A43orI006e9V05hR-LpQjISTw:1635103005061&q=Jo%C3%A3o+Varella&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NDQuyUsqNM1bxMrrlX94cb5CWGJRak5OIgAm1tGDIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3iaau4ePzAhWyppUCHVYaCosQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&biw=1920&bih=969&sxsrf=AOaemvJq2A43orI006e9V05hR-LpQjISTw:1635103005061&q=Cecilia+Arbolave&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NDQuzChMNzNbxCrgnJqcmZOZqOBYlJSfk1iWCgDks2zwIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3iaau4ePzAhWyppUCHVYaCosQmxMoAnoECC8QBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRA_enBR622BR622&biw=1920&bih=969&sxsrf=AOaemvJq2A43orI006e9V05hR-LpQjISTw:1635103005061&q=Cecilia+Arbolave&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NDQuzChMNzNbxCrgnJqcmZOZqOBYlJSfk1iWCgDks2zwIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3iaau4ePzAhWyppUCHVYaCosQmxMoAnoECC8QBA
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saúde pública para lidar com corpos e desejos fora da norma. Assim, na concepção de 

Luciana, os temas do catálogo da Dita Livros não buscam convencer o leitor de uma 

verdade absoluta, nem colocar os assuntos em uma escala de valores do que vale mais. A 

ideia tem raiz no jornalismo em trazer prestação de serviço, que ajude na desconstrução 

de padrões que não cabem mais na atual sociedade e fazem progredir setores em atraso, 

todos eles transpassados por mulheres e LGBTQIAP+. “Eu me abri para o tema LGBT+, 

pois namoro com uma mulher há quatro anos. É um tema contemporâneo. Foi como 

quando eu me abri para o tema do parto humanizado. Quando eu vivi essa experiência, 

abriu-se uma janela para eu observar questões”, conta Luciana. 

Para a jornalista-editora, os livros da Dita são grandes reportagens. Como editora, 

utiliza o faro jornalístico para identificar pautas, temas latentes pouco abordados, além 

do cuidado na precisão das informações. Por isso, preocupa-se com declarações 

especializadas e médicas que possam ter julgamento de valor, crença ou moral, uma vez 

que os livros também atingem profissionais em desconstrução. O tratamento dado aos 

livros é outro ponto destacado por Luciana, que afirma realizar uma preparação de texto 

sensível, com adaptações pertinentes a um público não acostumado ao uso de 

determinados termos, investir na revisão de linguagem de gênero, feita por Heloísa 

Regina Souza, que sugere modificações para textos mais inclusivos e que evitem o uso 

de termos problemáticos, além de primar pela qualidade de acabamento e impressão. 

Para os próximos lançamentos, a editora selecionou livros com temas como 

violência doméstica, escrito pela advogada Bianca Alves e a jornalista Ticiana Oppel; 

pessoas trans no mercado de trabalho, do jornalista Caê Vasconcelos; e prospecta 

assuntos como adoção por casais homoafetivos e como o vício em pornografia afeta a 

vida sexual e a saúde mental. “Quero colocar meu trabalho a serviço de um papel social. 

Publico livros que façam a diferença, então eu preciso acreditar muito, me dedicar a algo 

que vai provocar mudanças no mundo. Trago essa pretensão do jornalismo”, conta ela, 

que afirma na época de o jornal ter tido um poder de ação pequeno junto ao leitor. “Com 

o livro, eu consigo muito mais, pois tenho total domínio do produto e decido junto com a 

autora. E embora chegue a poucas pessoas, o impacto nelas é maior. Todos os [editores] 

independentes tem essa busca por fazer algo impactante”, complementa. 

Em meio à onda conservadora e de censura a temas sobre a diversidade sexual nos 

últimos anos, Luciana confessa que teve medo de lançar livros tão fora das normas. 

“Desatrelei o endereço da editora ao da minha casa com receio de represálias e da polícia 

dar buscas atrás dos livros, como faziam na ditadura, que não faz tanto tempo. Também 
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vivemos a censura dos algoritmos, que é silenciosa”, afirma a editora, referindo-se ao fato 

de ser boicotada ao impulsionar conteúdo via Google e Facebook por usar termos como 

“lésbica” e “bissexual”, que são associados pelas redes à pornografia. 

A editora preocupa-se com os filtros que inibem o acesso a conteúdos importantes 

para os debates sociais e o desenvolvimento do indivíduo. Por isso quer, por meio da 

editora, atingir público interessado em questões contemporâneas que dizem respeito a 

igualdade, inclusão e respeito. “Não estou publicando livros só para lésbicas e bissexuais. 

Atendo um público amplo e faço questão de ser didática, ter glossários nas edições para 

que um público maior, fora do nicho, possa entender aquilo que ainda não sabe”, explica. 

 

5.3.3. “A editora é ativismo, mas também é negócio” 

 

 Antes da impressão de um novo livro, Luciana visita a gráfica de offset e 

acompanha os detalhes finais. Durante horas, os diversos técnicos fazem os testes nas 

máquinas até ajustarem as cores determinadas pela designer. Entregam o boneco para a 

editora, que avalia o resultado. Com a aprovação, em 5 minutos as máquinas “cospem” a 

grande quantidade de páginas, e a tiragem fica pronta em uma semana. “Dá alegria ver o 

trabalho de tantos meses materializado, depois um pânico. Não leio o livro depois de 

impresso, para não encontrar algo errado e ficar me torturando”, revela a editora. 

Para chegar a essa etapa, primeiro Luciana precisa selecionar entre os diversos 

originais que chegam à Dita Livros. É comum recusar infantis, contos e romances, uma 

vez que não publica ficção. Indica os textos preteridos à outras editoras e, por vezes, 

encontra aquele que nomeia ser “a cara da Dita”. Após a aprovação do original, faz uma 

reunião com a autora ou as autoras para explicar como funcionará a produção da obra e o 

rigor com que adaptará o livro para a linguagem estabelecida pela linha editorial. 

 O contrato é apresentado. Luciana criou um padrão, com duração de 5 anos, 

baseado nos documentos que têm conhecimento, e não recorreu à ajuda jurídica, pois não 

tem como pagar pelo serviço. A editora segue o modelo do mercado tradicional: paga de 

8% a 10% de direitos para as escritoras, que não custeiam a publicação e não recebem 

adiantamento. O depósito do acordo é feito a cada três meses. “As autoras não se atêm à 

essa questão, pois não estão publicando pelo dinheiro e sabem que não ganharam muito, 

pois as tiragens são pequenas. Algumas delas preferem receber os direitos em livros, que 

podem vender por conta própria”, explica a editora. Nessa possibilidade, também prevista 

em contrato, o desconto para o preço de capa para as escritoras é de 40%. 
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 Determinar a tiragem é o maior impasse dessa fase na Dita Livros. Luciana explica 

que a decisão do número de exemplares depende do equilíbrio dos custos fixos. Entram 

nessa conta a contratação dos estúdios para diagramação, produção gráfica, capa, projeto 

gráfico, revisão, fotografia ou ilustração (quando houver), impressão gráfica, ficha 

catalográfica, ISBN e código de barras. A coordenação editorial e a preparação de texto 

não são remuneradas, pois são feitas pela jornalista-editora. Os prestadores de serviço 

estão envolvidos nos livros desde o início da Dita, que dá preferência à contratação de 

mulheres e LGBT. “São muitas vezes parceiros que facilitam o pagamento, mas priorizo 

pagá-los com o preço de mercado, pois trabalham com competência”, conta ela, que 

acredita atuar coerente ao propósito da editora. “O público final não percebe isso, mas 

trabalhamos com troca de ideias e sugestões pelo bem do projeto. Então todos se 

orgulham do que fazem, acreditam e acabam compartilhando o trabalho nas redes”. 

 Atualmente, Luciana estuda trabalhar com tiragens entre 300 e 500 exemplares, 

embora considere 1.000 exemplares a quantidade ideal para ao menos pagar a impressão 

no prazo de um ano. No primeiro livro, “Mama”, empolgou-se e mandou imprimir 1.500 

unidades; hoje, tem 300 delas. Já em “Vem cá”, baixou para 1.000 exemplares e ainda 

tem metade no estoque. “O grande dilema do editor nesse momento é que, assim que a 

máquina está pronta, tanto faz rodar mil ou 5 mil unidades, o preço pouco muda. Mas 

onde vai armazenar a quantidade? E se tiver erro? Será preciso esgotar a tiragem inteira 

para mudar”, explica a editora, que acrescenta a essa decisão a dificuldade de vendas. 

 Para a decisão do preço de capa, a Dita Livros baseia-se na média do mercado e 

também no equilíbrio dos gastos fixos. Nesse jogo, Luciana tem avaliado se continua a 

fazer edições com miolo colorido ou muda para preto e branco, que é mais barato, o que 

alterará o preço de capa. A editora lembra de uma máxima que escutou em 2011, quando 

lançou “Parto com amor”, de que um livro podia custar até R$ 50, que era o que um 

cliente podia desembolsar sem pensar muito. Segundo ela, a média continua valendo, mas 

precisou ajustar os preços após o aumento do preço da caixa de papelão na qual envia os 

livros. Hoje, os títulos da publicadora variam de R$ 48,50 a R$ 58,90. “Com a tiragem 

que tenho e o tamanho da editora, não consigo oferecer um livro por R$ 29,90. A variável 

é, ou eu remunero as pessoas que fazem o livro ou aumento a tiragem. E o retorno do 

investido em uma tiragem alta é muito demorado”, analisa. 

 A Dita Livros esteve na lista de editoras independentes que se posicionaram contra 

a oferta da Amazon, que pedia 55% de desconto sobre o preço de capa. “Eles estão 

espremendo toda a cadeia de produção das [editoras] pequenas, e vendem livro barato 
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para atrair gente qualificada, gerar cadastro e poder vender outros produtos”, critica 

Luciana. Segundo ela, os leitores são seduzidos pelo megadesconto, que, a longo prazo, 

poderá significar menor bibliodiversidade e até censura a livros, pois só serão publicados 

aqueles que atenderem às exigências da Amazon. Ou seja, as editoras pequenas não 

conseguiriam se manter e não haveria quem fizesse a publicação de autores e temas fora 

do círculo mainstream. A jornalista-editora ainda não tem opinião formada sobre o 

Projeto de Lei 49/2015, que prevê preço fixo aos livros, e rechaça a taxação de imposto 

sobre os títulos. “O livro abre a mente para questionar as desigualdades, o funcionamento 

da sociedade e mexe nas estruturas que estão cristalizadas. Essa taxação é um claro 

projeto político para fazer as camadas mais baixas serem massa de manobra”. 

 No sistema home office, Luciana controla todas as vendas de casa, por meio da 

loja virtual, que também comercializa livros de outras editoras, e via marketplaces. Os 

exemplares ficam todos armazenados no galpão de uma empresa, que também cuida da 

logística e cobra porcentagem sobre as vendas. Só de Correios, a editora paga em média 

R$ 1 mil por mês, mas o dinheiro retorna porque o frete é repassado ao consumidor. 

 Por meio de um software de gestão, Luciana acompanha toda a movimentação de 

vendas e consulta relatórios diários que apontam alta, baixa ou estagnação. Confessa que 

são nos momentos de aperto, com as vendas em queda, que recorre para estratégias de 

divulgação, como organizar lives, disparar e-mail marketing ou publicar conteúdo nas 

redes sociais. “Essas ações tinham que ser mais regulares. Não me vejo como uma mulher 

de negócios, e às vezes digo que faço picaretagem, que sou impostora, pois ainda estou 

aprendendo a como gerenciar tudo isso. Faço quebrando a cara”, assume ela, que em 2021 

decidiu fazer um curso de formação de editores na Casa Educação. A capacitação deu 

sentido ao que ela colocava em prática à frente da Dita Livros. “Muita coisa do curso não 

foi novidade, mas gostei da sistematização, porque eu fui aprendendo meio solta. O mais 

complicado continua sendo as vendas e saber como fazer o livro chegar nas pessoas”. 

A cada novo projeto, Luciana trabalha com orçamento limitado. “A editora é 

ativismo, mas também é negócio. Preciso me preocupar com a quantidade de exemplares 

que vou vender para cobrir os gastos, ver se a conta vai fechar”, esclarece ela que, em 

meio à pandemia de Covid-19 e atenta às maneiras de conseguir renda extra, investiu na 

publicação de e-books. Pediu indicações aos colegas da área e imaginou que todo o 

processo seria oneroso. Pagou R$ 1,20 por página convertida no formato e-pub e fechou 

parceria com a distribuidora de mídias digitas Bookwire, que espalhou os livros digitais 

da Dita por livrarias online pelo mundo. Da venda, é descontada porcentagem da livraria, 
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da distribuidora e o restante fica com a editora. “Acredito que o e-book não vai canibalizar 

o impresso, pois atende a públicos diferentes. O importante foi ter colocado os livros da 

Dita em diversos lugares, fazer o trabalho ser conhecido”, complementa. 

Os livros da editora não estão nas grandes redes de livrarias físicas. Segundo 

Luciana, a Dita Livros preferiu se aproximar de pequenos empreendimentos, com pessoas 

que pudessem indicar os livros, pois os conhecem bem, e cujo acordo de consignação 

garantisse entre 60% e 70% para a editora. Nessa lista estão: Livraria Mandarina (SP), 

Tapera Taperá (SP), Livraria Palavrear (GO), Livraria Leodegária (GO), O Jardim (GO) 

e a Editora e Livraria FiloCzar (SP). “Conheço o livreiro, apresento o projeto, conheço a 

livraria, me encanto e faço questão de ter os livros nesses lugares. São locais que trazem 

leitores qualificados, onde indicam os livros com propriedade. Sei que vão chegar nas 

pessoas certas que eu quero que chegue”, afirma a editora. 

 

Figura 44 – Luciana Benatti, fundadora e coordenadora editorial da Dita Livros, durante entrevista online 

 

Fonte: Frame da gravação via Google Meet, em 4 de abril de 2021 

 

Luciana admite que é uma privilegiada por não depender da editora como única 

fonte de sustento. Hoje, compõe a renda mensal com um apartamento alugado; mora com 

a mãe, que é funcionária pública e tem uma boa quantia de aposentadoria; recebe a pensão 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por causa da morte do marido, Min; ainda 

tem depósitos dos direitos de “Parto com amor”; e vende fotografias ou direito de uso de 

imagens do Acervo Marcelo Min. “Vou compondo minha renda. Tem mês melhor, mês 

pior, e, como tenho experiência no trabalho freelancer, me costumei com essas flutuações 

e a poupar para os tempos mais difíceis”, revela a editora. 



214 
 

 

 

 Para o lançamento dos livros, a editora paulistana trabalha em duas frentes de 

divulgação. Primeiro na produção de conteúdo para as redes sociais com o apoio das 

próprias escritoras, sempre ativas e com milhares de seguidores nesses espaços. Luciana 

conta que as autoras conseguem por conta própria entrevistas em rádios, jornais, revistas, 

sites e TV. O segundo esforço é em eventos presenciais realizados em pequenos espaços 

como bares, cafés e livrarias de bairro, onde a editora acredita encontrar público engajado. 

 A Dita Livros não tem verba para ações de marketing e assessoria de imprensa. 

“A mídia tradicional já não tem influenciado tanto a decisão de compra do consumidor. 

Um influenciador cumpre melhor esse papel. Coube aos veículos de imprensa serem mais 

um lugar de prestígio do que em termos de venda”, analisa Luciana. Esse desprendimento 

dos modos tradicionais de divulgação também é uma característica de uma editora 

independente. Luciana afirma que, dentro dessa definição, não precisa justificar as 

próprias escolhas e posicionamentos a terceiros. O trabalho com recursos próprios lhe dá 

a liberdade de não tomar as decisões baseadas apenas no lucro, nem agradar o mercado. 

“Minha recompensa é saber que estou fazendo a diferença. Não busco recompensa 

financeira e fico feliz quando um livro faz sucesso, pois dará para manter o negócio”. 

 Luciana expressa preocupação com o futuro, pois acredita que com o avançar da 

idade não estará mais apta a exercer o jornalismo como o mercado exige atualmente, ou 

seja, uma profissional que saiba apurar, escrever, gravar e editar áudio e vídeo, entre 

outros, no mesmo cargo e com baixo salário. Além disso, avalia que não construirá um 

patrimônio para os filhos com o esforço do próprio trabalho, apenas repassará o que os 

pais lhe deixaram. “Não vejo mais vagas [de emprego] que atendam minhas necessidades, 

e não quero ser PJ [Pessoa Jurídica] no documento e CLT na obrigação. Trabalho para 

pagar as contas e não consigo acumular dinheiro com o que estou trabalhando”, conclui 

a editora, que para a publicação de livros mantém uma aplicação bancária. 

 Nesse sentido, todo o esforço para colocar em prática a Dita Livros é também uma 

realização pessoal de Luciana. A editora conta que fez questão de levar pessoalmente os 

primeiros exemplares dos livros “Mama” e “Vem cá” às autoras. Nessas visitas, envolveu 

os filhos, Arthur e Pedro, que puderam ver os resultados dos esforços da mãe. Durante 

toda a produção do livro, que chega a durar um semestre, a editora estabelece uma relação 

de trabalho direta com as autoras, compartilha todas as decisões até o produto final. Para 

isso, a Luciana mãe precisa estar ausente e ficar horas diante do computador. “É a rotina 

de mãe que trabalha. Quis envolver meus filhos no trabalho, para verem o resultado e 
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como ele faz feliz outras pessoas. Fiquei com vontade de apresentar minha família às 

autoras, ter laços, proximidade, pois escolhemos fazer aquele trabalho juntas”, reflete. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta dissertação discorremos sobre como o Movimento Homossexual 

Brasileiro (MHB) teve a mídia impressa como instrumento para fortalecer a própria 

identidade e as realidades dos grupos que hoje transbordam a sigla LGBTQIAP+. 

Abordamos também como jornais e revistas que pautaram a diversidade sexual nos 

últimos 40 anos enfrentaram problemas de ordem estrutural e financeira, e poucos se 

alinharam às diversas sexualidades que emergiram e migraram para o ambiente digital. 

 Enquanto a mídia impressa jornalística perdeu expressão no meio, a publicação 

de livros com narrativas e estudos sobre os corpos e desejos não normativos aqueceu o 

mercado editorial com autores fenômenos de venda, público leitor engajado, e a criação 

de editoras independentes e selos especializados. Tal efervescência fez a sexualidade 

ganhar espaço na agenda contemporânea, e o livro tornou-se alvo, mais uma vez, assim 

como na ditadura civil-militar (1964-1985), de censura pela onda conservadora, que 

atenta para estabelecer a regulação sexual com o controle da comunicação e das artes. 

 Diante do entendimento da literatura homoafetiva e homoerótica como meio para 

circular reflexões sobre gênero e sexualidade, e que auxiliam o leitor a romper fronteiras 

e contestar normatividades, recuperamos neste trabalho conceitos, dados históricos e 

tensões correntes do termo aglutinador “literatura gay”. Apresentamos também a 

(re)construção do segmento, que se tornou espaço político para aceitação, expressão e 

resistência. Alguns textos e autores celebrados pelo cânone nacional ousaram falar dos 

sentimentos “perversos” em poesia e prosa de reconhecida qualidade, ao mesmo tempo 

em que uma literatura higienista, disfarçada de tese médica, ridicularizava e suicidava o 

afeto entre iguais. Importante registrar que, ao logo dos anos, pesquisadores têm se 

debruçado no resgate dos pilares da escrita pela diversidade sexual no país, e notáveis 

escritores marcaram gerações com narrativas de reconhecimento e representatividade. 

 Registros apresentados nesta dissertação mostram que, mesmo marginalizados e 

alvos de perseguição, preconceito e violência, autores e textos seguiram as regras do 

campo editorial para fazer circular mensagens de aceitação, respeito e tolerância, o que 

mostra como a produção de livros com tema LGBTQIAP+ está inserida na vida e na cena 

literária nacional. Coube-nos nesse entendimento mapear e apresentar as editoras que 

possibilitaram e possibilitam a materialização de textos pela diversidade sexual. Nesse 

panorama, foi possível identificar que as casas publicadoras de pequeno porte, de nicho 

e/ou independentes são as que têm linha editorial totalmente voltada para publicar obras 
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de e para pessoas LGBTQIAP+. Algumas grandes editoras costumam criar selos para 

atender a essa demanda crescente ou publicam esporadicamente obras da temática. 

Assim, consideramos que o estudo da mídia impressa com tema homossexual, em 

especial o livro, além de necessário, desdobra-se em uma teia complexa de vertentes, 

contextos e análises, que, felizmente, nos impede de chegar a conclusões definitivas e 

imprecisas. Por isso, o recorte proposto nesta pesquisa, a edição independente de livros 

com temas LGBTQIAP+ no estado de São Paulo, possibilitou observar um microcosmo 

do que é o mercado editorial e a produção literária desse nicho no país. O levantamento 

que resultou no panorama das editoras, tema do capítulo 3, é mostra do crescente 

surgimento nos últimos anos de agentes engajados na produção independente de títulos 

pela diversidade sexual e da democratização dos modos de produção do livro no país. 

Nesse sentido, percebemos que a publicação independente tem distâncias e 

proximidades com os padrões tradicionais de edição, produção e comercialização dentro 

do campo editorial. Ao mesmo tempo, a formação do catálogo é tensionada entre os 

anseios do mercado, carente de publicações do segmento, e a avaliação do que é 

produzido. Lembramos que críticos e pesquisadores têm atuado para (re)construir o 

cânone literário LGBTQIAP+ e, assim, regras do que então pode ou não ser considerado 

na escrita pela diversidade. Assim, há forças em disputa dentro do campo literário. 

As lutas de definição (ou de classificação) têm como aposta fronteiras (entre os 

gêneros ou as disciplinas, ou entre os modos de produção no interior de um 

mesmo gênero), e, com isso, hierarquias. Definir as fronteiras, defendê-las, 

controlar as entradas, é defender a ordem estabelecida no campo. Com efeito, o 

aumento do volume da população dos produtores é uma das mediações principais  

através das quais as mudanças externas afetam as relações de força no seio do 

campo: as grandes alterações nascem da irrupção de recém-chegados que, apenas 

como resultado de seu número e de sua qualidade social, introduzem inovações 

em  matéria de produtos ou de técnicas de produção, e tendem a impor ou 

pretendem impor em um campo de produção que é para si mesmo seu próprio 

mercado, um novo modo de avaliação dos produtos. (BOURDIEU, 1996, p. 255) 

 

Sem a pretensão de esgotar ou definir esse embate, que pertence em primeira 

instância aos estudos literários, voltamos ao que animou o interesse da nossa investigação, 

sob a ótica da Comunicação: entender o editor independente como um mediador do ato 

comunicacional entre o autor e o leitor ao publicar livros com temas homossexuais e pela 

diversidade, e como o desempenho desse ofício pode responder pela fixação, legitimação 

e representação dos grupos que transbordam a sigla do movimento LGBTQIAP+. 

No estudo de caso das três publicadoras paulistas, também nos animou o fato dos 

empreendimentos terem sido fundados e serem lideradas por mulheres, o que borra, em 



218 
 

 

 

partes, a hegemonia masculina no setor – ao menos no estado de São Paulo. As mulheres 

editoras em questão são: Luciana Benatti (Dita Livros), Manuela Neves (Vira Letra) e 

Paula Curi (Editora PEL). Assim, consideramos relevante entender as subjetividades das 

relações entre as profissionais e a sociedade, e isso foi feito com base no conceito de 

habitus, que ajuda a desnaturalizar e desfatalizar o mundo social ao entender as causas 

objetivas e razões subjetivas das atitudes das pessoas (WACQUANT, 2002). 

A partir dessa formulação, realizamos entrevistas em profundidade com as 

editoras. As conversas atingiram objetivos, como identificar que todas elas tiveram o livro 

como objeto central na infância e adolescência, que a formação em Comunicação foi 

escolha profissional unânime, que a liberdade do trabalho independente atende aos 

valores e ideais que ergueram para a estrutura dos empreendimentos e que a rotina de 

tarefas das empresas está atrelada ao cotidiano pessoal de cada uma delas. 

Ficou evidenciado que as decisões de montar a própria editora e publicar 

determinado nicho de títulos está alinhado ao ativismo pela causa LGBTQIAP+, da qual 

as mulheres entrevistadas fazem parte. A inclinação para estar no meio literário e editorial 

também está relacionada às experiências de aceitação e vivência da sexualidade. Uma vez 

inseridas no mercado, e cientes de que não realizam sozinhas, etapas específicas da 

produção de livros, as publicadoras cercam-se de profissionais, de dentro da comunidade 

gay ou não – mas que sejam simpatizantes à causa, que atendem às necessidades diretas 

e, assim, aproximam pessoas e formam uma rede de produtores engajados. Nas palavras 

de Medeiros (2009, p. 132), “o editor participa, assim, da esfera de elaboração das ideias, 

colaborando nesse empreendimento coletivo que atribui a um conjunto de agentes a 

propriedade do conhecimento e dos modos de o prescrever”. 

Comprovou-se também que a formação dessas mulheres à frente da edição 

independente de livros com temas LGBTQIAP+ não se baseia diretamente na crítica 

especializada ou nos estudos literários. Uma delas é formada em Editoração, e as outras 

trouxeram experiências do Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda para a 

empreitada no ramo dos livros. Esse aspecto não as impede de estabelecer critérios 

textuais e narrativos para selecionar aquilo que será ou não publicado. 

Elas parecem estar mais propensas à materialidade dos textos e à administração 

do negócio do que ao entendimento ou aceitação do discurso e as regras do cânone 

literário. Embora se esforcem para a construção de um catálogo de relevância, as editoras 

acreditam não publicarem livros que possam contribuir para a construção de um cânone 

do segmento ou atender as expectativas de uma “alta literatura”. Segundo elas, os títulos 



219 
 

 

 

que editam atendem às necessidades mais específicas, como a realização do autor 

publicado, a aceitação e representatividade do público leitor, o entretenimento positivo, a 

prestação de serviço e os próprios valores e ideais expressos na linha editorial. 

Como editoras independentes, essas mulheres estão mais expostas ao público 

leitor, uma vez que são as únicas “funcionárias” do empreendimento. Apenas duas delas 

relataram situações que mostram como essa constante presença em todas as etapas do 

processo, inclusive na divulgação dos livros, faz com que a imagem delas sobreponha, 

por vezes, a da editora e dos próprios autores. Próximas do cliente final, elas conseguem 

dimensionar os gostos dos leitores e, com isso, direcionar os projetos de novas 

publicações que atendam tal expectativa sem prejudicar a saúde financeira da empresa. 

É importante ressaltar que cada uma das editoras utiliza estratégias específicas e 

personalizadas no desempenho do papel de mediadoras no ato comunicacional. Na 

publicização dos livros, elas criam personas para o atendimento ao cliente e a interação 

nas redes sociais, aceitam convites para eventos, feiras, palestras e seminários. Além 

disso, dominam e atuam nos canais de comercialização e distribuição dos livros, 

conquistam reconhecimento, constroem visibilidade positiva junto ao público leitor e as 

autoras contratadas. Todos esses movimentos objetivam expor a empresa e vender 

exemplares, movimentando os capitais simbólico e financeiro (THOMPSON, 2013). 

As editoras Luciana, Manuela e Paula seriam classificadas como “editor, 

simplesmente”, definido por Bragança (2002, p. 64) como aquele que: 

[...] pode ter ou não experiência anterior no mundo das gráficas ou no mundo das 

livrarias. O importante é que tenha um conhecimento do mercado de bens 

culturais, para criar uma política editorial e estabelecer como linhas de atuação 

para realizá-la. Deve estar pronto para decidir no processo de seleção de originais, 

que nesse momento são, proporcionalmente, em maior número do que o potencial 

de consumo dos leitores. É conveniente que conheça os processos de produção, 

de suas técnicas e estética, mas pode delegar a profissionais como tarefas de 

execução dos projetos editoriais da empresa. Deve conhecer o bem mercado e as 

técnicas mercadológicas, mas pode entregar a comercialização a empresas 

especializadas em distribuição e venda. [...] em geral, tem boa formação 

intelectual e é movido por objetivos que são, ao mesmo tempo, econômico e 

culturais. Muitas vezes sente-se com responsabilidades diante da sua sociedade, 

o que não o dispensa da exigência de grande aptidão empresarial para mobilizar 

recursos próprios ou de terceiros, que possibilitem viabilizar seus 

empreendimentos. (BRAGANÇA, 2002, p. 64-65) 
 

Por fim, consideramos que este trabalho apresenta amostragem específica, projeta 

possibilidades para análises em outras geografias, identifica mediações por meio dos 

agentes e instrumentos de comunicação e pode contribuir para o fortalecimento dos 

estudos científicos que estabelecem relações e reflexões sobre a diversidade sexual. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Questionário enviado por e-mail na primeira abordagem com as 

editoras 

 

Em que ano foi fundada a editora? Qual endereço (na fundação e agora)? Quem são/eram 

os sócios fundadores? 

A composição da sociedade se mantém a mesma? 

A ideia inicial era publicar livros de qual perfil? De quais segmentos? 

A editora se considera de nicho e/ou independente? O que significa ter esse perfil no 

mercado editorial? 

Quantos títulos a editora publica, em média, por ano? 

Quais os títulos mais vendidos da editora até o momento? 

Quais os títulos de maior repercussão da editora até o momento? 

Os títulos estão organizados em coleções? Selos? 

A editora trabalha com traduções? Quais são elas? 

Como são selecionados os títulos publicados? Quais são os critérios da editora ou editor? 

Como é a dinâmica de produção dos livros, da edição à impressão? 

Há editores-chefes? Quantos? Qual a rotina de trabalho deste/destes profissionais? 

Quantos funcionários há na empresa? Qual a função de cada um? 

Quais canais de distribuição e comercialização utilizados pela editora? 

Poderia nos disponibilizar o catálogo de livros já publicados pela editora? 
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APÊNDICE 2 – Questionário das entrevistas em profundidade por vídeo chamada 

 

Bloco 1 – Primeiros passos 

1. Qual sua primeira lembrança de contato com os livros? 

2. Quais os títulos que te marcaram na infância? Por que eles foram marcantes? 

3. Os livros faziam parte do cotidiano de sua família? De que maneira? 

4. Como adquiria/fazia contato com livros nessa fase da vida? 

5. Família, igreja/religião e escola, como essas instituições te apresentaram os 

livros? 

6. Na adolescência, um período de descobertas, sua relação com os livros mudou? 

7. Quais leituras te inspiraram na adolescência? 

8. Os livros te influenciaram nessa fase de experiências adolescentes? Se sim, como? 

9. Nesse período, teve alguma inclinação ou vontade de trabalhar com os livros? 

10. Quando foi que começou a visualizar uma oportunidade profissional por meio do 

livro? 

 

Bloco 2 – Formação profissional 

11. Qual sua formação profissional? Como chegou a essa escolha? 

12. Quais foram as fontes de informação que buscou sobre como trabalhar no mercado 

editorial? 

13. Das funções disponíveis, como e por que decidiu escolher a de editor? 

14. Conte-nos como foram suas primeiras experiências dentro do mercado editorial? 

15. Quais profissionais do ramo te inspiraram? 

16. Qual era sua visão sobre o papel do editor e do livro no início da carreira? O que 

mudou daquela época para a atual? 

17. Quando e por que tomou a decisão de editar/criar uma editora? 

18. Como era esse mercado quando iniciou? Avaliou os possíveis concorrentes? 

19. Na sua opinião, o que faltava nesse mercado? 

20. Qual é o papel do livro na sociedade? E em um país como o Brasil? 

21. Ao editor cabe alguma função ou papel social? Por que? 

22. E por que o nicho LGBT? O que te motivou a querer publicar livros neste 

segmento? 

23. De que maneira seu conhecimento da área/mercado ajudou a estruturar sua 

editora? 
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Bloco 3 – Produção literária LGBT 

24. Qual sua relação com o Movimento LGBT? 

25. Qual é o público que pretende atingir com os livros que edita? 

26. Como foi o início do seu trabalho nesse nicho? Quais as dificuldades e conquistas? 

27. A publicação de livros LGBT é um segmento que está no limite entre a literatura 

e o ativismo? De que maneira? 

28. Como é a relação com as demais editoras do segmento LGBT? 

29. Quais os critérios para a escolha dos textos que vai publicar? 

30. Como funciona a contratação do autor, os direitos autorias e o trabalho com 

prestadores de serviços? 

31. Segue algum roteiro para o planejamento do projeto editorial? Qual seria? 

32. Qual o perfil público leitor de obras LGBT? Como faz para alcançá-lo? 

33. Sente-se próximo desse público leitor? De que maneira? 

34. Qual sua rotina de trabalho nas fases de produção, publicação e divulgação do 

livro? 

35. O quanto prêmios, editais e o reconhecimento afetam suas estratégias na editora? 

36. Como as questões econômicas interferem na produção dos livros que edita? 

37. De que maneira é calculado o preço do livro para o público leitor? 

38. Como avalia a ideia da “lei do preço fixo”? 

 

Bloco 4 – Edição independente 

39. Produzir livro físico e/ou e-book, como essas mídias se manifestam no seu 

processo de edição? 

40.  Mesmo com o e-book, o livro físico mantém seu status? De que maneira? 

41. Qual a relação que você/sua editora tem com as livrarias? 

42. Como a crise no mercado livreiro tem afetado sua editora? 

43. Tem adotado modelos de negócios que vão na contramão do tradicional? Quais 

são e como funcionam? Quais os resultados obtidos? 

44. Como avalia a força da Amazon no segmento? 

45. Você se considera um editor independente? E o que essa definição significa? 

46. Quais associações ou sindicato sua editora faz parte? Se não faz parte, por quê? 

47. O trabalho que desempenha em sua editora tem um viés político? Como ele se 

manifesta? 
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48. De que maneira a construção de um catálogo pode contribuir para a causa LGBT? 

Acredita que o livro também tem essa função? 

49. O que as pessoas não sabem sobre o processo de edição de um livro? 

50. Em quê o editor independente se difere do editor tradicional? 

51. Quais as liberdades e as limitações em se editar de maneira independente? 

52. Como sua vida hoje está atrelada ao trabalho que desempenha na editora? 

53. Quais seus planos para o futuro diante da crise no mundo e no mercado do livro? 


