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1. Apresentação do Programa
Em 2020, o Diverso UFMG completou 6 anos de existência. Durante esse tempo, o Programa
alcançou diversas conquistas significativas: um grupo de estudos, berço de sua existência, cada vez
maior e pautando temas contra-hegemônicos em um ambiente acadêmico-jurídico historicamente
conservador; três congressos sobre diversidade sexual e de gênero (o último deles contando com
mais de 600 participantes); quatro relatórios de violência LGBTfóbicas nas Paradas do Orgulho
LGBT de BH; três livros publicados sobre gênero, sexualidade e direito; um projeto inovador sobre
envelhecimento de pessoas LGBT+; incontáveis articulações e participações em eventos, seminários
e audiências públicas sobre os mais diversos temas relacionados aos direitos das mulheres e LGBT+;
uma premiação, em 2019, por ser referência na luta contra desigualdades em Minas Gerais.
Em 2020, como todo o mundo, o Diverso teve que aprender a se reinventar para enfrentar as
dificuldades impostas por uma pandemia que continua tensionando nossas relações, nossas
precariedades e nossos projetos de vida e de país. Além de um ambiente de autoritarismo e de
perseguição a sujeitos/as marginalizados/as, continuamos lutando por nossos objetivos
programáticos no momento mais dramático desde a redemocratização, firmes em nossos
propósitos de continuar o trabalho que temos feito e seguros/as de que agora, mais do que nunca, o
Diverso é peça fundamental nessa coalizão de lutas em prol dos direitos humanos. Os resultados do
Diverso em 2020 falam por si só: embora tivemos que reorganizar projeções e cronogramas, sua
equipe não parou de produzir dados, disseminar informações, participar de debates e se articular
com atores públicos e privados para dar fruição às reivindicações por dignidade de mulheres e
pessoas LGBT+.
Tudo isso, no entanto, representa apenas uma forma possível de contar a história do Diverso.
Aqui, não estamos falando apenas de um Programa de pesquisa, extensão e ensino: para quem vive o
Diverso, para quem ajuda a construí-lo e a aprimorá-lo, os significados de sua existência e
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permanência vão muito além de suas contribuições mais palpáveis. Embora o restante deste
relatório foque nesses aspectos verificáveis do impacto do trabalho das pessoas que compõem o
Diverso, este Programa passou a ocupar um lugar - às vezes o único - de acolhimento e de
crescimento para muitas e muitos que experimentam o deslocamento que nossa sociedade e suas
instituições (inclusive a universidade) impõem para sujeitos/as inconformes às expectativas e
normas do que é possível ser e viver. Sua equipe, multi e interdisciplinar, compartilha esse lugar de
desconforto com o que está posto e também a ânsia de transformar essa realidade em direção a uma
sociedade mais livre e justa. Todas as ações, eventos e pesquisas apresentadas a seguir estão
atravessadas por essa esperança de que a diversidade é a promessa - e não o perigo - desse projeto
democrático de Brasil que ainda está por vir.

2. Projetos em Andamento
Os projetos em andamento no Diverso demonstram sua forte participação tanto no ambiente
acadêmico (com a realização semestral de grupos de estudo e um congresso bianual sobre gênero e
sexualidade, já considerados referências para além de sua alma mater, a UFMG quanto na realização
de pesquisas empíricas de impacto e com forte interlocução com movimentos sociais organizados,
representantes eleitos e demais agentes do Poder Público. A breve apresentação a seguir considera
somente os projetos do Diverso em andamento no biênio 2020-2021.
2.1 Observatório de Violência contra Pessoas LGBT
O Observatório de Violência contra Pessoas LGBT, em parceria com o mandato do Deputado
Federal Patrus Ananias, é um projeto que se iniciou em dezembro de 2019 com o objetivo de levantar
e sistematizar dados disponíveis sobre violências contra pessoas LGBT+ em Belo Horizonte e região
metropolitana, tendo como base dois eixos de trabalho: 1) a sistematização de dados primários e
secundários sobre violências sofridas em suas mais diferentes modalidades (física, moral, psíquica,
patrimonial

etc.),

especialmente

através

da aplicação de questionários e entrevistas
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semiestruturadas com o público-alvo; 2) organização de eventos acadêmicos e debates públicos com
o fim de reunir acadêmicos, militantes, agentes políticos e membros da comunidade LGBT+ a fim de
examinar esses dados e discutir possíveis ações políticas e legislativas dirigidas ao público-alvo da
pesquisa.
Sob o seu guarda-chuva, também se encontra a produção dos Relatórios das Paradas do
Orgulho LGBT de Belo Horizonte, iniciativa que vem sendo realizada anualmente pelo Diverso
desde 2016 através de aplicação de questionários com participantes das paradas na capital mineira
(todos

os

relatórios

estão

disponíveis

no

seguinte

link:

http://www.diversoufmg.com/publica--es.html). Em 2020, não houve parada em Belo Horizonte em
razão da pandemia do novo coronavírus, de modo que a pesquisa ainda não pôde ser realizada pelo
Observatório. Nesse mesmo ano, todavia, o Relatório de Violências contra Pessoas LGBT+: Pesquisa da 22ª
Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte - 2019 foi confeccionado e publicado pelo Diverso (ver tópico
4.1.1).
Durante o ano de 2020, o Observatório conseguiu executar a maior parte das atividades
possíveis de serem realizadas remotamente durante a pandemia, constituindo sua equipe (com a
contratação de três bolsistas de graduação e dois de pós-graduação), promovendo reuniões internas
periódicas para a reformatação das atividades e realizando diversas pesquisas internas relacionadas
ao objeto do projeto, consistentes em levantamentos sobre dados e metodologias de pesquisa sobre
violência LGBTfóbicas no Brasil e no mundo; grupos de pesquisa/extensão e produções acadêmicas
jurídicas na área de gênero e sexualidade no Brasil; e, ainda, sobre fluxos de atendimento à
população LGBT+ em situação de violência em Belo Horizonte e região metropolitana (ver tópico
4.2.2).
2.2 Longeviver
Realizado em parceria com a Coordenadoria de Direitos da População LGBT+ da Prefeitura
de Belo Horizonte, o Longeviver procura promover um diagnóstico do processo de envelhecimento
de pessoas LGBT na cidade de Belo Horizonte através da análise de situações de violação de direitos
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vivenciadas por essa população idosa e da avaliação da percepção desse público-alvo sobre o acesso e
a qualidade dos serviços públicos municipais dos quais são usuários, especialmente as Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Com isso, o Longeviver tem como objetivo apoiar a
formulação de políticas públicas orientadas pelas reais necessidades e particularidades da população
idosa LGBT+ de Belo Horizonte. Para tanto, o projeto pretende realizar um levantamento de dados
secundários e primários sobre essa temática, sobretudo através de visitas in loco nas ILPIs e de
entrevistas semiestruturadas com esse público-alvo.
Após três anos de gestação, o início das atividades deste projeto, previsto para o ano de 2020,
foi adiado para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus e das necessidades de
distanciamento social que impediram a execução da pesquisa de campo. O contrato com a Prefeitura
foi efetivamente assinado em 16 de fevereiro de 2021 e a primeira reunião, com a apresentação do
levantamento preliminar de dados secundários sobre envelhecimento e políticas públicas para a
população idosa LGBT+, foi realizada em 04 de março de 2021.
2.3 Grupo de Estudos: Gênero, Sexualidade e Direito
O grupo de estudos “Gênero, Sexualidade e Direito” foi criado em 2014 em resposta à
demanda das alunas e alunos da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG em estudar
gênero e sexualidade e colorir as paredes enrijecidas da Vetusta Casa de Afonso Pena. A ideia inicial
foi criar um espaço de reconhecimento, afeto e acolhimento para as/os alunas/os poderem
compreender como os estudos de gênero geram consequências sócio-políticas e examinar seus
impactos no Estado de Direito. Desse modo, o grupo de estudos constitui um esforço para dar voz às
discussões contra as formas de discriminação e de preconceito, para questionar o caráter neutro das
pesquisas e das instituições e para movimentar frentes de enfrentamento às violências e violações
que, por vezes, são produzidas pelo próprio Direito.
2.4 Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero
O Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero inscreve-se na agenda nacional e
internacional de grandes eventos relacionados à diversidade sexual e de gênero, ocorrendo de modo
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bianual. Seu objetivo é promover e consolidar a reflexão da diversidade sexual e de gênero sob a
perspectiva institucional e jurídica, construindo interfaces entre saberes e ações na matéria, com
vistas a consolidar avanços na efetivação dos direitos humanos e vivências abertas da cidadania.
Em cada uma de suas três edições, o evento contou com mais de 600 participantes. Em suas
edições internacionais, em 2016 e 2018 respectivamente, contabilizaram-se mais de 200 trabalhos
apresentados em grupos de trabalho e mais de 100 artigos publicados em livros virtuais. Entre os
produtos dos Congressos, destacam-se os três livros físicos e nove virtuais publicados como
resultado dos debates e produções acadêmicas estimuladas pelo congresso. Estas publicações estão
disponíveis gratuitamente na página eletrônica do programa.
Infelizmente, o IV Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero previsto para o último
semestre de 2020 teve de ser adiado em respeito ao distanciamento social para o combate coletivo à
pandemia do novo coronavírus. Em 2022, pretende-se convergir esforços para a realização da 4ª
edição deste evento já tão esperado pelos/as interessados/as nas temáticas de gênero e sexualidade.

3. Nossa equipe

O Diverso UFMG - Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero é composto
por uma equipe multidisciplinar com pessoal de diversas áreas das ciências
humanas e das ciências sociais aplicadas. Nossos membros são doutoras/es,
mestras/es, graduadas/os e graduandas/os interessadas/os nos estudos de gênero,
de sexualidade, das diversidades e dos direitos humanos.
a) Coordenação
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BRUNA CAMILO
Mestra em Ciência Política pela UFMG e doutoranda em Ciências sociais pela
PUC-Minas. Atualmente, além dos estudos de gênero e sexualidade, pesquisa teoria
política feminista, democracia e extrema direita.

GABRIELLA DE MORAIS
Mestra em direito e justiça pela UFMG, doutoranda na mesma instituição. É especialista
em Políticas Públicas e Justiça de Gênero pela CLACSO. Atualmente, além dos estudos de
gênero e sexualidade, pesquisa, dentro da área da filosofia crítica, os modos como o direito
opera sobre os corpos femininos e as possibilidades de resistência e agência da mulher.
Além disso, é estudante de psicanálise e possui um projeto de produção de textos nas
mídias sociais voltado para o empoderamento de mulheres.

MARCELO MACIEL RAMOS
Professor da Faculdade de Direito da UFMG desde 2012. Doutor pela UFMG, tendo
realizado parte de suas pesquisas doutorais no Institut de la Pensée Contemporaine da
Université Paris VII. Foi pesquisador visitante da Fondation Maison de Sciences de
L'Homme (França) em 2013 e da Kent Law School (Reino Unido) em 2015 e 2017. Foi
professor visitante do Gender, Sexuality and Feminist Studies Department da Duke
University (EUA) nos anos de 2019 e 2020.

PEDRO AUGUSTO GRAVATÁ NICOLI
Professor da Faculdade de Direito da UFMG. Doutor pela UFMG, tendo realizado parte de
suas pesquisas doutorais no Collège de France. Foi professor visitante do Gender,
Sexuality and Femininist Studies Department da Duke University (EUA) nos anos de 2019
e 2020.
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b) Extensionistas bolsistas da pós-graduação

CAIO BENEVIDES PEDRA
Mestre em Direito pela UFMG e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro
com pesquisas relacionadas ao acesso à cidadania pela população LGBT+ no Brasil.
Bacharel em Direito e Especialista em Gestão de Instituições de Ensino Superior
também pela UFMG. Autor dos livros “CIDADANIA TRANS: o acesso à cidadania por
travestis e transexuais no Brasil” e “DIREITOS LGBT+: a LGBTfobia estrutural e
diversidade sexual e de gênero no direito brasileiro” lançados em 2020 pela Editora
Appris. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade (EGEDI-FJP) e da
aaaaaaaaaaaaaaaa aa

Comissão de Diversidade Sexual da OAB/MG.

JOÃO FELIPE ZINI
Bacharel, mestre e doutorando em Direito pela UFMG. É pesquisador nas áreas de
Direito do Trabalho e Filosofia do Direito, com ênfase em trabalhos marginais e gêneros e
sexualidades dissidentes.

SAMANTHA NAGLE CUNHA DE MOURA
Bacharel em Direito e especialista em Direito Internacional pela UFRN. Mestre em
Ciências Jurídicas pela UFPB. Doutoranda em Direito pela UFMG. Autora do livro
“Estupro de Mulheres como Crime de Guerra: Lições sobre Direito, Feminismo e
Vitimização” (2017) e coautora do livro “A Proteção dos Direitos das Mulheres no Estado
do Rio Grande do Norte: do direito internacional ao direito local” (2013). Atualmente
pesquisa violência doméstica entre mulheres lésbicas e sistema de justiça criminal.
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c) Extensionistas bolsistas da graduação

ALINE LOPES
Estudante de Graduação do curso de Ciências Sociais na UFMG desde 2019/01.
Extensionista bolsista do Diverso UFMG desde 2020/01.

ENRICO MARTINS POLETTI JORGE
Graduando de Psicologia desde 2018/01, extensionista bolsista do Diverso UFMG desde
2020/01, extensionista do Psilacs desde 2020/1, membro formador do NUBRAC (Núcleo
de Branquitude Crítica) e organizador do grupo de estudos “Diálogos sobre à
branquitude” desde 2019/2.

GABRIEL RADAMESIS GOMES NASCIMENTO
Graduando de Direito da FDCE/UFMG desde 2018/02. Extensionista bolsista do Diverso
UFMG desde 2020/01.

JOÃO VITOR SALSANO BARROS
Graduado em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais com
enfoque em Direitos Humanos e estudos sobre Gênero e Sexualidade. Apresentou
trabalho de conclusão de curso voltado para estudos queer sobre Cultura, Identidade e
Pertencimento em formas outras de se constituir Poder e criar laços de afinidade “VOGUE:

UM

INSTRUMENTO

QUEER DE CONTESTAÇÃO DO PODER E

CONSTITUIÇÃO DE PODERES”. Durante a graduação, foi participante bolsista do
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Programa de extensão RECAJ UFMG (2017 - 2018), extensionista voluntário do Projeto Políticas Públicas Baseadas
em Evidências UFMG (2018) e membro do Programa Diverso UFMG desde 2018. Possui estágio curricular
obrigatório na Prefeitura de Belo Horizonte na Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
(2018). Atualmente, é pós-graduando em Comunicação pela PUC Minas.

d) Extensionistas voluntários

BRENO LUCAS DE CARVALHO RIBEIRO
Mestrando em Direito pela UFMG, na Linha: História, Poder e Liberdade. Pós graduado
em Direito Constitucional pela UCAM. Bacharel em Direito pela PUC-MG. Bolsista de
dedicação exclusiva CAPES. Desenvolve pesquisas relacionadas ao Direito do Trabalho,
especificamente, nas margens do trabalho com foco nas epistemologias dissidentes
(crítica queer e feministas).

BRUNA SALLES CARNEIRO
Mestranda em Direito pela UFMG, na Linha: História, Poder e Liberdade. Pós-graduada
em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas. Bacharela em Direito pela
UFMG, com período de intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal (2016).
Advogada nas áreas trabalhista e sindical. Foi bolsista de Iniciação Científica do
“Programa Jovens Talentos para a Ciência”, extensionista do Programa Pólos de
Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG e participou de diversos grupos de estudos
vinculados ao CNPq. Desenvolve pesquisa relacionada ao Direito do Trabalho e Direito Social, com foco na
teoria crítica e relações entre gênero e trabalho.
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CRISTIANE DOS SANTOS SILVEIRA
Bacharel em Direito pela UFMG. Mestranda em Direito pela UFMG na Área de Estudo
“Direito do Trabalho e Crítica”. Bolsista vinculada ao Programa de Excelência
Acadêmica (PROEX), recebendo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Membro do grupo de Pesquisa "Trabalho e Resistências". Áreas
de estudo: direito do trabalho; trabalho de cuidado; políticas públicas do cuidado; ética
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa do cuidado; economia feminista; teoria feminista; marginalização jurídica; direitos
aaaaaaaaaaaaaaaaaa a sociais.

CYRANA BORGES VELOSO
Doutoranda em Sociologia pela UFMG (2018 -2022), mestre em sociologia pela UFMG,
bacharel em ciências sociais pela PUC Minas. Bolsista CAPES.

GABRIELA CAMPOS ALKMIN
Mestranda em Filosofia do Direito pela UFMG. Bacharela em Direito pela mesma
instituição. Desenvolve pesquisa acerca da política identitária contemporânea,
abordando questões de gênero, sexualidade, raça e classe.

HENRIQUE FERREIRA SANTANA
Graduando em Ciências do Estado pela UFMG e Técnico em Administração pelo
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Atualmente, é estagiário da área de
consultoria a investidores sociais no Prosas e líder do time de novos negócios e
mobilização de recursos na Organização da Sociedade Civil (OSC) Fortini Investimento
Social. Na área acadêmica, é editor na Revista de Ciências do Estado (Revice).
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TÍFANY RAFAELA CRUZ SANTOS
Graduanda em Psicologia pela UFMG. É bolsista de Iniciação Científica pelo
CNPq no projeto de pesquisa Direitos e Teoria Queer: violências contra pessoas LGBT.
Possui interesse nos estudos feministas e de gênero, em pesquisas na área das
políticas públicas de atenção à Saúde Mental de populações vulnerabilizadas e em
Psicologia Clínica.

e) Ampliação da equipe para 2021

DANÚBIA DA COSTA TEIXEIRA
Mãe de dois filhos maravilhosos, irmã de três pessoas incríveis e filha de pais
sensacionais. Além disso, é Coordenadora do curso de Letras-Português da
Faculdade Prominas de Montes Claros, Professora/Tutora da Faculdade Única de
Ipatinga e professora da Escola Estadual Alberto Caldeira. Também é doutoranda
em Linguística pela UFMG, mestre em Letras pela Unimontes e especialista em
Mídias na Educação pela UFOP.

DANTE FRANCISCO DA SILVA
Estudante de Graduação do curso de Ciências Sociais na UFMG desde 2017/02.
Extensionista voluntário do Diverso UFMG.
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IZAÚ GOMES QUERINO RODRIGUES NETO
Bacharel em História pela Universidade de Brasília - UnB (2015) e em Relações
Internacionais pela mesma Universidade (2019), tem experiência na área, com ênfase
em História Moderna e Contemporânea, trabalhando nas áreas de História das Relações
Internacionais e Raça e Racismo em Relações Internacionais. Nesse sentido também
adquiriu, após 2015, experiência nas áreas de direitos humanos, migração, refúgio, diplomacia internacional,
processo legislativo, questões raciais, racialidades e racismo nas relações internacionais, ao participar da
criação do Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais da Universidade de Brasília
(LACRI/UnB) e trabalhar por quatro anos junto ao Congresso Nacional. Atualmente, é aluno da graduação em
Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Diretor de Imprensa do Centro Acadêmico Afonso
Pena e pesquisador bolsista do Diverso UFMG.

MÁRCIA RIBEIRO
Mestranda em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais;
Advogada - especialista em Direito Penal e Processual Penal; Atualmente, tem
direcionado a sua pesquisa para a crítica ao Direito, com foco nas perspectivas de
raça e gênero.

4. Ações, Pesquisas e Eventos
A equipe do Diverso permaneceu ativa e presente tanto dentro da UFMG quanto fora dela,
mantendo contato estreito com agentes públicos, instituições e demais pessoas interessadas em
seus projetos e iniciativas, sempre buscando realizar todas as atividades previstas que permitissem
o distanciamento social durante o primeiro ano de pandemia. Nesse sentido, um processo de
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reformulação do cotidiano das práticas de extensão e pesquisa foi necessário e o Programa tem
conseguido, apesar das limitações que o ano impôs, ampliar substancialmente sua presença nas
redes sociais; promover e participar de eventos e seminários online; atuar em conjunto com o Estado
de Minas Gerais na capacitação dos/as educadores/as públicos/as municipais sobre temas
relacionados à sua atuação e, ainda, prestar contas aos seus financiadores sobre o planejamento e a
execução das atividades previstas para o biênio 2020-2021. A seguir, apresentamos as contribuições
do Diverso em 2020.
4.1. Publicações
Assumindo a tarefa árdua e desafiadora de pautar temáticas que ainda são tabu na sociedade
brasileira, o Diverso permanece firme em sua missão de luta pelos direitos das mulheres e pessoas
LGBT+, compromisso esse que também se traduz em estudos e pesquisas minuciosas para oferecer
dados confiáveis e sensíveis que possam desvelar a realidade profundamente desigual em Minas
Gerais e no Brasil como um todo. Algumas publicações previstas para o ano de 2020 - como os anais
do Congresso que estava previsto para 2020, a produção de relatórios sobre violência LGBTfóbica na
região metropolitana de BH e a publicação de dois livros acadêmicos organizados pelo Observatório
de Violência - tiveram que ser aprazadas para 2021 em razão da impossibilidade de realização de
pesquisas de campo durante o primeiro ano de pandemia. Duas pesquisas, todavia, puderam ser
executadas e geraram produtos importantes para atingir os objetivos programáticos aqui
apresentados. Apresentaremos brevemente cada uma delas a seguir.
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4.1.1 Relatório da Parada LGBT de Belo Horizonte de 2019
Dando continuidade à pesquisa realizada pelo
Diverso desde 2016, o “Relatório de Violências contra
Pessoas LGBT+: pesquisa da 22º Parada do Orgulho LGBT
de Belo Horizonte” foi publicado em 2020, constando os
dados colhidos junto aos participantes da Parada em
14 de julho de 2019. Com o apoio do Centro de Luta
pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais
(Cellos/MG) e do Observatório do Turismo da
Prefeitura de BH (BeloTur), esse relatório reúne
informações sensíveis sobre o perfil socioeconômico,
os posicionamentos e demandas políticas, além das
violências sofridas e/ou presenciadas por pessoas
LGBT+ que compareceram ao evento.
Dentro de um universo estimado de 250 mil pessoas que estiveram na Parada de 2019, foram
aplicados 397 questionários através de entrevistas estruturadas realizadas por membros do Diverso,
utilizando-se uma técnica de amostragem aleatória simples. Dentre seus resultados importantes,
destaca-se que: a maior demanda política desse público é por segurança (22,9%); 46,1% dos/as
entrevistados/as afirmaram já terem sofrido violências LGBTfóbicas, sendo que em 32,2% dos casos
as violências aconteceram nos espaços públicos, 24,4% na escola e 20,4% na família; para pessoas
trans e travestis, metade dos/as respondentes relatou terem sofrido algum tipo de violência no
âmbito familiar e 18,1% deles/as sofreram violência em postos de saúde e hospitais; 77,6% das
pessoas LGBT+ afirmou se sentir nada ou pouco acolhido/a pela polícia, sendo que apenas 17,6%
dos/as entrevistados/as acionou a polícia para a sua segurança ou de outra pessoa devido a situações
de discriminação e/ou intolerância relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual, com um
índice insatisfação de 52,9%.
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Junho - Agosto/2020
O quê? Tabulação e análise de dados; redação do relatório final e publicação do livro.
Quem? Equipe: Marcelo Ramos, Pedro Nicoli, Gabriella de Morais e Igor Pimenta (colaborador externo).

4.1.2 Pesquisa LGBT e coronavírus
A convite da reitoria da UFMG,
o Diverso reuniu uma pequena equipe,
composta pelos integrantes Caio Pedra,
Enrico Jorge e Tífany Santos, junto dos
coordenadores Prof. Marcelo Maciel
Ramos e Prof. Pedro Augusto Gravatá
Nicoli,

para

publicada

redigir uma matéria
no

site

oficial

da

universidade, cujo objetivo era refletir
sobre os impactos diretos do isolamento
social

causado

COVID-19

na

pela pandemia da
população

LGBT+.

Para

essa

publicação

(disponível

no

link:

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fora-do-armario-e-dentro-de-casa), foram levantados dados
nacionais e internacionais sobre as consequências trazidas pela pandemia, além de relatórios
oficiais de notificações a respeito da COVID-19 e publicações dos movimentos sociais que se
articularam para oferecer acolhimento e suporte para a população LGBT+. Estes dados demonstram
uma piora significativa na qualidade de vida (especialmente no âmbito financeiro), o aumento de
violências e o aumento nas taxas de ansiedade dessas pessoas. Conforme exposto no print acima, a
matéria traz uma articulação entre direitos humanos com enfoque na população LGBT+ durante a
pandemia, corroborando o que já se esperava: pessoas que já experimentam algum tipo de
vulnerabilidade social são mais afetadas pela pandemia e pela falta de medidas de proteção.
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Maio - junho/2020
O quê? Pesquisa de relatórios, notícias nacionais e internacionais, cartilhas, dentre outros
materiais que evidenciassem o impacto da COVID-19 na população LGBT+.
Quem? Equipe: Caio Pedra, Enrico Jorge, Marcelo Ramos, Pedro Nicoli e Tífany Santos. Redação e
organização de dados por Caio Pedra.

4.2 Relatórios
O Diverso também somou esforços em 2020 para realizar estudos internos que qualifiquem
os próximos passos dos projetos já existentes e, ainda, que abram novos horizontes de parcerias e de
produções acadêmicas. Assim, no tópico 4.2.1 trataremos do mapeamento exaustivo e inédito sobre
os grupos de pesquisa e os estudos de gênero e sexualidade no Brasil e, no tópico seguinte,
abordarem os relatórios internos que mapearam estudos e metodologias de pesquisa em violência
LGBTfóbica e o fluxo de atendimento a pessoas LGBT+ vítimas/sobreviventes de violência em BH.
4.2.1 Mapeamento dos Estudos de Gênero e Sexualidade no Brasil
O relatório consistiu em mapear e coletar informações de bancos de dados das instituições
de ensino superior (IES), de portais de periódicos científicos, como a SciELO, da ferramenta Lattes e
do Diretório de Grupos de Pesquisa ambas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Nele, o objetivo foi sistematizar e analisar dados sobre a pesquisa acadêmica de
professores, grupos de pesquisa e atividades de extensão relacionadas às temáticas de gênero,
feminismos, sexualidade e pessoas LGBT+ no Brasil. A seguir, apresentamos cada um dos relatórios
oriundos desta pesquisa.
a) Professores/as de Faculdades de Direito do Brasil
Em 16 de setembro de 2020, foi produzido o relatório “Produções Acadêmicas (1983-2020):
relatório preliminar” compilando o levantamento das produções bibliográficas de professores/as de
direito de universidades públicas federais do Brasil nas áreas de gênero, sexualidade e direitos das
mulheres e de pessoas LGBT+, através da consulta à Plataforma de Currículos Lattes. O estudo
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contemplou 33 universidades públicas de todas as regiões do país, sendo 31 federais e 2 estaduais (a
Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro), e 1.071 trabalhos (capítulos
de livro, artigos completos em periódico, livros, trabalhos completos em anais de congressos)
dispersados no período entre 1983 e 2020.
A pesquisa demonstrou que houve um boom de produções acadêmicas jurídicas nessas áreas
de estudo a partir do final dos anos 90, havendo um aumento de 1109% entre 1999 e 2009 e de 588%
entre 2009 e 2020. Em números absolutos, o Sudeste foi a região que mais produziu trabalhos
científicos sobre esses temas, seguido pelo Nordeste (2º lugar) e pelo Sul (3º lugar). A Universidade
Federal do Paraná foi a universidade com o maior número de publicações, seguida pela Universidade
Federal da Paraíba (2º lugar) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (3º lugar). A Universidade
Federal de Minas Gerais, analisada em outro relatório, ficou no 11º lugar no ranking nacional.
Abril - setembro/2020
O quê? Levantamento de produções bibliográficas de professores/as de direito brasileiros/as nas
áreas de gênero, sexualidade e direitos de mulheres e pessoas LGBT+. Compilação das produções
em planilha excel constando o nome da instituição de ensino; a titulação e o nome do/a professor/a;
título, tipo, local, ano e editora/revista da publicação.
Quem? Equipe: Aline Lopes, Caio Pedra, Henrique Santana, João Zini, Samantha Nagle e Tífany
Santos. Elaboração de relatório preliminar por Samantha Nagle.

b) UFMG
Nesta pesquisa, buscamos mapear as pesquisadoras e os pesquisadores que tenham
produzido dentro das temáticas de gênero, sexualidade e teorias feministas na Universidade Federal
de Minas Gerais, com recorte temporal de 1980 a 2020. Para isso, foi realizado um levantamento na
plataforma SomosUFMG (que aponta as profissionais por trás dos projetos de pesquisa), através do
uso das seguintes palavras-chave: “feminismo”, “teorias queer”, “sexualidade”, “direitos LGBT” e
“direitos das mulheres”, bem como as variações no plural e singular. Observamos o uso dessas
palavras-chaves por 984 vezes nas publicações, sendo reportadas mais de 150 professoras, de maioria
feminina.
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Março - maio/2020
O quê? Levantamento das pesquisadoras e pesquisadores na UFMG que produzem sobre gênero e
sexualidade. Elaboração de relatório final.
Quem? Equipe: Caio Pedra, Gabriela Alkmin, João Salsano e Tífany Santos.

c) Grupos de Pesquisa e Extensão no Brasil
Este eixo do Mapeamento dos Estudos de Gênero e Sexualidade no Brasil buscou encontrar
os grupos de pesquisa e de extensão em exercício em 2019 e, principalmente, em 2020, que
trabalhassem com as temáticas de gênero, sexualidade, feminismo, teoria queer, estudos de
mulheres e/ou estudos LGBT+ vinculados aos cursos de direito de instituições de ensino superior
públicas (IES) e de 12 instituições privadas de ensino.
A coleta e análise dos dados ocorreu de abril a outubro de 2020. Como resultado, há uma
planilha eletrônica com os produtos da pesquisa, dois relatórios parciais e um anexo complementar.
Este relatório complementar elenca as IES públicas com graduação em direito segundo o Cadastro
Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (cadastro e-mec) mantido e atualizado pelo
Ministério da Educação. Além disso, o documento elenca as IES privadas que ofertam a graduação
em direito - com nota 5 e 6 pela avaliação quadrienal 2017 da CAPES. O documento permanece
aberto à complementação porque as atividades de coleta e sistematização não se encerraram.
Optamos por encontrar os grupos de pesquisa pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq, que oferece ferramentas de filtragem por universidade e por cursos de graduação. Por outro
lado, as atividades de extensão contínuas (programas, projetos, prestação de serviço e ações) foram
buscadas a partir dos portais eletrônicos de cada universidade, em especial as seções referentes às
Pró-Reitorias de Extensão. Em complemento, consultamos a Plataforma Lattes do CNPq e algumas
universidades foram contatadas para esclarecimentos. Em razão da subjetividade e complexidade
da pesquisa pelas ações contínuas de extensão, cada pesquisador/a elaborou um relatório individual
por universidade com a descrição do percurso metodológico.
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O 1º Relatório Parcial refere-se ao mapeamento de dados nas 45 universidades federais que
ofertam graduação em direito. Outra equipe do Diverso ficou responsável pelo levantamento de
dados na UFMG, motivo pelo qual os dados desta universidade restaram apenas incorporados.
Foram encontrados cerca de 60 grupos de pesquisa e cerca de 50 atividades de extensão contínuas.
O 2º Relatório Parcial refere-se ao mapeamento de dados nas 39 universidades estaduais que
ofertam a graduação em direito, além do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná (IFPR) e da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI). Por juízo de conveniência,
foram suspensas as atividades de coleta em outubro de 2020.
A planilha eletrônica com os produtos do mapeamento elenca os resultados em pesquisa e
extensão. Para os grupos de pesquisa e para as atividades de extensão contínuas constam as
seguintes

informações:

“nome

do

grupo”,

“sigla”,

“sede/universidade”,

“região”,

“coordenadores/professores responsáveis”, “resumo/objetivo”, “email”, “redes sociais” e “ano de
criação”.
Abril - outubro/2020
O quê? Definição da metodologia da pesquisa. Levantamento de IES públicas e privadas com
graduação em direito.Levantamento de dados sobre grupos de pesquisa e sobre projetos,
programas, atividades e ações de extensão das IES selecionadas na plataforma Lattes, no
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, em sites institucionais, em outros sites pertinentes,
bem como contato com as instituições para complementação de informações. Elaboração de
relatórios metodológicos. Construção e elaboração de planilha eletrônica com os resultados da
pesquisa.
Quem? Equipe: Breno Ribeiro, Bruna Carneiro, Cristiane Silveira, Cyrana Veloso, Enrico Jorge,
Gabriel Nascimento, Gabriela Alkmin e João Salsano. Compilação de informações em relatório
complementar por Gabriel Nascimento.

4.2.2 Relatórios do Observatório de Violência contra Pessoas LGBT
Em razão da reformatação das atividades do Observatório em 2020, o Diverso focou na
preparação do desenho da pesquisa de campo a ser realizada no ano seguinte, procurando dois
objetivos: a) inteirar-se dos processos e fluxos disponíveis na capital mineira para lidar com
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situações de violência LGBTfóbica; b) investigar os tipos de metodologias e técnicas de coleta mais
utilizados no Brasil e no mundo a fim de definir quais delas seriam as mais adequadas para produzir
dados primários sobre violência em BH e região metropolitana. Segue uma breve apresentação
dessas duas empreitadas.
a)

Relatório “Violência contra Pessoas LGBT no Brasil e no Mundo: relatório de pesquisa e crítica

metodológica”
O relatório levantou os principais dados relacionados à violência contra pessoas LGBT+ no
Brasil e no mundo, formando uma base de dados de acesso rápido a essas pesquisas, com um olhar
especialmente atento para as metodologias empregadas e sua discussão crítica no que diz respeito
aos pontos positivos e negativos e aos impactos que cada uma delas produzem para a cientificidade
e a universalização dos dados obtidos. Esta foi uma das etapas para dar forma aos trabalhos de
produção de dados primários pelo Observatório, auxiliando a equipe a realizar o desenho da
pesquisa para Belo Horizonte e região metropolitana.
Ao todo, foram levantados 60 relatórios ao redor do mundo, sendo 2 do continente africano;
22 do continente americano; 13 do continente asiático; 11 do continente europeu; 7 da Oceania e 5 de
abrangência global. O Brasil, diferentemente da tendência vista nos outros países da América
Latina, apresentou estudos baseados em dados oficiais, ainda que sabidamente subnotificados
(Disque 100 e Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/SUS), além de pesquisas
utilizando bases de dados mais informais, como notícias de jornal e entrevistas com o público-alvo.
Junho - agosto/2020
O quê? Levantamento de pesquisas sobre violência contra pessoas LGBT+ no Brasil e no mundo.
Elaboração de planilha excel com a identificação de todos os relatórios pesquisados (país;
organização/autor; ano; título; tipo de metodologia utilizada; link de acesso). Elaboração de relatórios
parciais e relatório final.
Quem? Equipe: Aline Lopes, João Zini e Samantha Nagle. Elaboração de relatório final por João Zini.
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b)

Relatório “Mapeamento do fluxo de atendimento a pessoas LGBT vítimas/sobreviventes de

violência”
O estudo consistiu no mapeamento das principais instituições de atendimento, registro e
acolhimento às vítimas de LGBTfobia em Belo Horizonte, através de uma busca ativa online e de
contato telefônico e virtual para verificar quais são os procedimentos para acessar os serviços.
Verificamos que Belo Horizonte ainda não possui um fluxo de atendimento bem estruturado e a
articulação em rede se mostra um obstáculo no trabalho.
A união destes dados produziu um relatório de atendimento à violência LGBTfóbica em Belo
Horizonte, cujo principal objetivo é sistematizar e facilitar o acesso aos serviços e aos canais de
atendimento dos órgãos municipais e estaduais, constando endereço, telefone e o que deve ser feito
diante de uma situação de violência. O relatório também reúne produções, acadêmicas ou não,
dentro deste nicho, como estudos de diagnóstico das violências.
Junho - julho/2020
O quê? Pesquisa de dados e levantamento de informações em portais eletrônicos de órgãos públicos
de Belo Horizonte relativos ao quadro de violência LGBT+ na cidade. Elaboração de relatório
parcial.
Quem? Equipe: Caio Pedra, Gabriel Nascimento e Tífany Santos.

4.3 Eventos e outras atividades
Nesta seção, abordaremos as demais iniciativas do Diverso que envolvem reuniões com
stakeholders, eventos organizados ou que contaram com a participação de membros/as do Programa,
grupo de estudos e demais obrigações burocráticas que marcaram nossa trajetória em 2020.
4.3.1 Reunião com o mandato do Deputado Federal Patrus Ananias
Em 31 de julho de 2020, o Diverso participou de reunião de acompanhamento da execução
das emendas parlamentares direcionadas a diversos projetos e programas de pesquisa da UFMG. A
reunião contou com a participação do vereador de BH Pedro Patrus, do deputado federal Patrus
Ananias e dos seguintes projetos: Projeto Democracia Participativa (representado pelo Prof.
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Leonardo Avritzer); Centro de Estudos sobre Justiça de Transição (Prof. Emílio Meyer); Cartografia
do Orçamento Participativo (Profª Natacha Rena) e Laboratório de Estudos Urbanos e
Metropolitanos - LAB-URB (Profª Jupira de Mendonça). Na ocasião, o Diverso apresentou os dados
primários coletados na Parada do Orgulho LGBT de BH de 2019, o cronograma das atividades
previstas para o Observatório de Violência contra Pessoas LGBT, as atividades ainda por realizar e os
dados colhidos nos relatórios internos apresentados no tópico 4.2.
Julho/2020
O quê? Participação em reunião para apresentação das atividades do Observatório de Violência contra a
Pessoa LGBT.
Quem? Apresentação por Bruna Camilo e Pedro Nicoli. Preparação do material para apresentação por
Aline Lopes, Bruna Carneiro, Caio Pedro, Cristiane Silveira, João Zini e Tífany Santos. Elaboração de
gráficos por Enrico Jorge.

4.3.2 Webinar Tempos Queer: Trajetórias LGBT em dissidência
O evento ocorreu virtualmente nos dias 07, 09 e 11 de dezembro de 2020, das 17 às 19h no
canal do Youtube do Diverso UFMG.
Os encontros reuniram pensadoras e pensadores para examinar nossos tempos a partir do
gênero e da sexualidade, com a seguinte proposta: “Para tentar compreender um presente cheio de outros
tempos. Compreendendo as lutas do passado e suas projeções. Como constituem a matéria do hoje. Para entender,
ou atordoar-se, num hoje descontínuo, entrecortado. Mas, sobretudo para disputar esses tempos, projetando
futuros possíveis”.
A 1ª mesa “Outros tempos, nossos tempos” tematizou os fios
rompidos, recompostos e constituídos com nossos passados de
violência e de luta. As palestrantes do dia foram Jaqueline
Gomes de Jesus, professora de psicologia do Instituto Federal do
Rio de Janeiro (IFRJ) e pesquisadora nas áreas de saúde do
trabalhador, gestão da diversidade, trabalho, identidade social e
movimentos sociais, e Regina Facchini, pesquisadora do Núcleo
de Estudos de Gênero Pagu e professora permanente do
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programa de doutorado em Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em antropologia
social da Unicamp. A mediação foi feita pelo membro Caio Pedra.
A 2ª mesa “Os muitos hojes LGBT” abordou os muitos
modos do presente para pessoas LGBT+, nos avanços ambíguos
em direitos e na ofensiva conservadora. As palestrantes do dia
foram Juliana Cesário Alvim, professora da Faculdade de
Direito da UFMG e coordenadora da Clínica de Direitos
Humanos da UFMG, e Rafaela Vasconcelos, doutora em
Psicologia Social pela UFMG e pesquisadora do Núcleo de
Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH/UFMG). A
mediação foi realizada pelo coordenador Prof. Pedro Nicoli.
A 3ª mesa “O futuro é o domínio do queer” se deu a partir da questão
“Como idear, especular, decompor, propor futuros queer?”. Os
palestrantes do dia foram Laís Lopes, professora do curso de
Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus
Diamantina e integrante do grupo de pesquisa "Sexualidade,
Direito e Democracia" (UFF/UEMG/UEL) e Éder Mônica,
professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade
Federal Fluminense e dos programas de pós-graduação em
Sociologia e Direito. O evento contou com a mediação do coordenador Prof. Marcelo Ramos.
Durante o evento foram lançados os livros “Direitos LGBT: A LGBTfobia Estrutural e a Diversidade
Sexual e de Gênero no Direito Brasileiro” de autoria de Caio Pedra e o Relatório da Parada LGBT de Belo
Horizonte de 2019, produzido pelo Diverso.
A gestão das inscrições e a emissão de certificados do Webinar Tempos Queer deu-se com o
auxílio da plataforma Even3. Recebemos mais de 120 inscrições, sendo que 94 pessoas foram
certificadas por participarem das mesas (uma, duas ou todas elas) e 48 pessoas receberam a
certificação por acompanharem toda a programação ao vivo. No Youtube, cada uma das mesas
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gravadas possui mais de 180 visualizações e o total aproximado de visualizações, até o momento, é
de mais de 570 visualizações.

Novembro - dezembro/2020
O quê? Coordenação, planejamento e execução online do evento.
Quem? Equipe: Aline Lopes, Caio Pedra, Enrico Jorge, Gabriel Nascimento, Marcelo Ramos e Pedro
Nicoli. Mediação por Caio Pedra, Pedro Nicoli e Marcelo Ramos por dia de evento. Organização das
inscrições (Portal EVEN3), produção e emissão dos certificados e administração das plataformas de
transmissão por Enrico Jorge. Produção artística por Aline Lopes.

4.3.3 Grupo de estudos: Mulher, mulheres, debates feministas contemporâneos
No primeiro semestre de 2020, o grupo de estudos discutiu as temáticas do feminismo
contemporâneo, apresentando de forma didática discussões sobre maternidade, sexualidade e
colonialidade, dentre outros temas urgentes. A duração do grupo de estudos foi de 11 encontros, com
subtemas diferentes a cada semana, a partir do dia 03 de agosto de 2020 até o dia 26 de outubro de
2020, com reuniões de 2 horas de duração. Com um público predominantemente feminino,
contamos com 67 inscritas e 37 concluintes (isto é, que cumpriram com as normas de integralização
definidas pela UFMG).
Como tivemos de nos reinventar e nos adaptar em razão da pandemia de COVID-19, a edição
de 2020/1 do grupo de estudos do Diverso foi inédita, tendo sua realização totalmente online, o que
permitiu que alunas de diversas universidades, dentre elas UFG, UFTM, UFRRJ, Fundação João
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Pinheiro, CEFET, PUC Minas, FUMEC, UFRN, UFCAT e UniMontes, pudessem estudar e aprender
juntas. Assim como a diversidade de instituições, tivemos uma variedade de cursos de graduação e
pós-graduação, dentre eles Matemática, Sociologia, Ciências Sociais, Ciências do Estado,
Psicologia, Geografia, Administração, Meio Ambiente, Arquitetura e Urbanismo e, como de costume
nas demais edições, a predominância das alunas do curso de Direito.

Janeiro - março; julho - outubro/2020
O quê? Definição dos temas dos encontros, do cronograma e da seleção da bibliografia pertinente.
Seleção de palestrantes. Divulgação e produção artística. Controle de inscrições e acompanhamento da
participação.
Quem? Equipe: Cristiane Silveira, João Salsano e Tífany Santos. Exposições por Bruna Camilo (módulo
sobre gênero), Bruna Carneiro (módulo sobre classe), Gabriella de Morais (módulo sobre identidade) e
João Zini (módulo sobre transfeminismo).

4.3.4 Equipe de Comunicação
Em 2020, a extensionista Aline Lopes assumiu o controle das redes sociais do Diverso,
ficando responsável pela preparação, produção e divulgação de conteúdos - principalmente para o
Instagram - e pela gestão dos e-mails institucionais do programa. Em agosto, formou-se a equipe de
comunicação do Diverso composta por Aline Lopes, Enrico Jorge e Gabriel Nascimento. Entre os
produtos da gestão de mídias sociais, estão a criação de uma identidade visual para o Instagram, a
duplicação do número de seguidores nesta rede e o controle continuado dos canais de comunicação
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do programa para atendimento ao público externo. Vale comentar, também, a elaboração de um
manual de consulta para a confecção de vídeos para as redes sociais e para projetos educativos.
Janeiro - dezembro/2020
O quê? Produção e gestão de conteúdo para as redes sociais.
Quem? Equipe: Aline Lopes, Bruna Camilo, Enrico Jorge e Gabriel Nascimento. Gestão do email
institucional por Aline Lopes.

Um dos projetos mais importantes da Comunicação do Diverso é o Diverso Indica, que
consiste em uma iniciativa de cunho cultural sediada no Instagram que incentiva, durante o período
de um mês, o consumo de conteúdos educativos, artísticos, musicais e acadêmicos que tenham
como objeto temáticas de gênero e de sexualidade. Há em cada edição a seleção de indicações por
um ou mais curadores, integrantes ou não da equipe do Diverso, que ocupam a rede do programa
para discutir diversidades e manifestar reivindicações políticas. Em agosto, a primeira edição teve
como tema a visibilidade lésbica, em setembro tratamos da visibilidade bissexual, em outubro
discutimos sobre a luta política das mulheres, em novembro enfatizamos as mulheres negras e, por
fim, em dezembro pautamos a relação entre mulheres e conflitos armados.

RELATÓRIO GERAL DIVERSO - 2020

28

DIVERSO – Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero
Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG
Av. João Pinheiro, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30130-180
www.diversoufmg.com | diverso.ufmg@gmail.com

Agosto - dezembro/2020
O quê? Criação e divulgação de conteúdos sobre gênero e sexualidade no Instagram. Confecção de
legendas para os vídeos.
Quem? Equipe: Aline Lopes, Enrico Jorge e Gabriel Nascimento. Produção de artes e materiais
visuais por Aline Lopes e Enrico Jorge. Gerência de curadores e convidados por Enrico Jorge e
Gabriel Nascimento. Curadorias (produção de vídeo e seleção de indicações culturais): Cyrana
Veloso (agosto), Gabriella de Morais (outubro) e Samantha Nagle (dezembro).

4.3.5 Vídeos para a Coordenadoria de Diversidade Sexual (CODS) do Estado de Minas Gerais
O Diverso, na pessoa do Caio Pedra, foi convidado pela Secretaria de Estado e de
Desenvolvimento Social (SEDESE) de Minas Gerais, através de sua Coordenadoria de Diversidade
Sexual (CODS), para produzir o material visual da capacitação ofertada à superintendência de
ensino de Minas Gerais e aos profissionais de educação municipais em todo o Estado sobre as
temáticas de gênero e sexualidade. Diante do atual cenário social de retirada dos temas de gênero e
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orientação sexual do Plano Nacional de Educação (PNE) e da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), da ameaça aos direitos sexuais
e reprodutivos e do crescente número de casos de violências
LGBTfóbicas, a discussão sobre gênero e sexualidade de forma ética
e séria nas escolas constitui uma das
frentes de atuação do programa. Em
razão disso, os membros do Diverso
se uniram para produzir seis vídeos
curtos para auxiliar os profissionais
municipais da educação em Minas
Gerais a lidarem com temas como homofobia na escola, direito ao
nome social e uso do banheiro por travestis e pessoas trans,
diversidade sexual na escola e preconceitos/estereótipos.

4.3.6 Semana do Conhecimento
A Semana do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é um evento realizado
anualmente em que os membros da universidade têm a oportunidade de apresentar os trabalhos
resultantes de seus esforços em ensino, pesquisa e extensão. Em 2020, ocorreu a 29ª edição do
evento - realizado online devido à pandemia de COVID-19, cuja temática era “Inteligência Artificial e as
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travessias nas fronteiras do conhecimento”, impulsionando as participantes a compartilhar experiências
multifacetadas e transversais.
Neste

evento,

o Diverso esteve representado pela

extensionista Tífany Santos, que apresentou o projeto de
pesquisa “Desafiando a ficção jurídica do sujeito: contribuições
queer para uma crítica ao Direito”, sob orientação do Prof.
Marcelo Maciel Ramos. O trabalho consistiu em um resumo
escrito, pôster e vídeo PITCH apresentando à comunidade,
em uma linguagem acessível, a influência dos operadores do direito, do sistema jurídico e das
normas e leis que o compõem nos modos de vida dos corpos dissidentes. Concluiu-se, nesse sentido,
pela urgência de assumir a contingência da linguagem e convocar o rompimento com as normas
essencialistas, permitindo que novas perspectivas e espaços seguros para a população LGBT+
possam emergir.
Novembro/2020
O quê? Preparação e apresentação de resumo, pôster e vídeo.
Quem? Tífany Santos. Orientação por Marcelo Ramos.

a) Encontro de Extensão
O Encontro de Extensão é um evento que visa divulgar os
trabalhos de extensão desenvolvidos na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e ocorre durante a Semana do
Conhecimento. Em sua 23ª edição, o Diverso, por meio do
extensionista Gabriel Radamesis, submeteu inscrição de trabalho
com o título “Diverso em trabalho remoto: Observatório de Violência LGBT e Mapeamento dos Estudos de
Gênero e Sexualidade nas faculdades de direito do Brasil”. O trabalho consistiu em um resumo, pôster e
vídeo para apresentar o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, alguns de seus projetos
mais importantes e explicava, em síntese, as atividades, metodologias, objetivos e resultados do
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Observatório de Violência contra Pessoaa LGBT e do Mapeamento dos Estudos de Gênero e
Sexualidade nas faculdades de direito do Brasil.
Setembro - outubro/2020
O quê? Preparação e apresentação de resumo, pôster e vídeo.
Quem? Gabriel Nascimento. Orientação por Marcelo Ramos.

b) Visualiza UFMG 2020
O #VisualizaUFMG é uma mostra competitiva de vídeos curtos que faz parte da
programação da Semana do Conhecimento UFMG. Aceitam-se produções de qualquer área do
conhecimento que mostrem para o público, de forma lúdica, dinâmica, criativa e acessível, algum
trabalho de ensino, pesquisa ou extensão desenvolvido na UFMG.
Na edição de 2020, o Diverso, por meio das extensionistas Aline
Lopes e Gabriel Radamesis, submeteu para a mostra um vídeo que
apresenta o Observatório de Violência contra Pessoas LGBT. A
produção de 3 minutos apresenta, em resumo, o contexto de
violência em que se insere a pessoa LGBT+, o contexto de produção
de dados sobre tais violências e o objeto, objetivo e metodologia do Observatório.
Setembro/2020
O quê? Roteiro, confecção e apresentação de vídeo.
Quem? Equipe: Aline Lopes e Gabriel Nascimento. Edição de vídeo por Aline Lopes. Orientação de Marcelo
Ramos.

4.3.7 Demais atividades
O Diverso também se engajou em uma série de outras atividades, internas e externas, que
marcaram a atuação do coletivo na defesa e promoção dos direitos das mulheres e da população
LGBT+. A seguir, explicitamos algumas delas.
a) Participação em eventos
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Maio/2020: A convite do Centro Acadêmico

➢

Afonso Pena (Caap) da UFMG, João Zini participou do evento “A
vulnerabilidade LGBTQI+ em tempos de pandemia: desmascarando o
preconceito

e

a

marginalização

2020”

https://www.youtube.com/watch?v=WNBT40ihV-4),

(link:
realizado

em plataforma digital. O evento também contou com a participação da ativista Duda
Salabert.
➢

Julho/2020 (1): Tífany Santos esteve presente no

I Simpósio Sul Mineiro de Saúde LGBTQIA+. O evento ocorreu
nos dias 08, 09 e 10 de julho com o fim de discutir a saúde da
população LGBT+.
➢

Julho/2020 (2): a convite da Clínica de Trabalho

Escravo da UFMG, João Zini participou de live na série
“‘Reflexões’: ser LGBT no Direito” onde abordou sua experiência com
pesquisa

nas temáticas de

gênero e sexualidade. O evento aconteceu no dia 02 de
julho de 2020 e contou com a participação da
pesquisadora Wanessa Rodarte.
➢

Julho/2020 (3): Novamente, a convite do Caap,

João Zini participou da live “A Comunidade LGBTQ+ como
vítima de assédio”, realizado em plataforma digital no dia 31
de julho de 2020. O evento contou com a participação do
técnico do Centro de Referência LGBT de Belo Horizonte, Gustavo Magalhães.
➢

Agosto/2020: João Zini foi entrevistado pela TV Assembleia de MG para discutir

sobre a Lei Estadual nº 23.664 e os avanços em Minas Gerais quanto ao recente
posicionamento do STF sobre a possibilidade de doação
de sangue por homens que fazem sexo com homens.
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➢

Setembro - Outubro/2020: Caio Pedra participou da organização do evento “Sistema

Carcerário e População LGBTI+” em parceria com a Comissão de Diversidade Sexual e de
Gênero da OAB/MG.
➢

Setembro - Novembro/2020: além da participação na organização do evento

“Memórias e Vivências Transgênero: perspectivas para além do Judiciário”, em parceria com a
Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/MG, Caio Pedra foi mediador de um
dos encontros.
b) Articulação em rede
➢

Abril/2020: contato, pelo membro do Diverso

João Zini, com o gabinete do Deputado Cristiano Silveira em
busca da articulação de movimentos sociais, universidades e
figuras

públicas

para

pressionar a ALMG a colocar
em pauta o Projeto de Lei nº
5.207/18, que tematiza a
doação de sangue por homens que fazem sexo com
homens.
➢

Agosto/2020: a pedido do mandato do vereador

Pedro Patrus, elaboração de parecer pelo membro do
Diverso Caio Pedro sobre o “Programa Escola sem Partido”, alvo de debates na Câmara
Municipal de Belo Horizonte.
➢

Outubro/2020: João Zini representou o Diverso na discussão do Plano Plurianual de

Ação Governamental 2020-2023 do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2021.
c) Atividades burocráticas
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➢

Janeiro - Março/2020: Bruna Camilo, Edna Oliveira, Enrico Jorge, Gabriel

Radamesis, Gabriella de Morais e João Zini realizaram a inscrição do Diverso UFMG no
“Edital Anual 2020- Resistência” do Fundo Brasil de Direitos Humanos.
➢

Julho/2020: elaboração de uma ampla lista de livros com temáticas de gênero e

sexualidade para aquisição futura pelo programa Diverso UFMG pelo membro Caio Pedra.
➢

Julho - agosto/2020: João Zini participou da confecção, revisão e estruturação de

parecer técnico para recebimento de verba da emenda parlamentar destinada ao
Observatório de Violência contra Pessoas LGBT em resposta ao parecer negativo da
Procuradoria da UFMG.
➢

Agosto/2020 (1): inscrição do Diverso UFMG no Edital da Proex, “PBext 2020”, pelo

membro João Zini, para obtenção de bolsas para os extensionistas vinculados ao programa.
➢

Agosto/2020 (2): inscrição do Diverso UFMG no edital “Emenda com a gente”

organizado pela Gabinetona, pelos membros Caio Pedra e Enrico Jorge.
➢

Novembro - Dezembro/2020 (1): acompanhamento jurídico para a formalização da

associação do Diverso UFMG pelo membro João Zini.
➢

Novembro - Dezembro/2020 (2): Bruna Carneiro, Cristiane Oliveira e João Salsano

realizaram o planejamento e a estruturação do Grupo de Estudos Gênero, Sexualidade e
Direito com o tema “Repensar o cuidado em coletivo: caminhos para a socialização do cuidado no
Brasil”. Algumas atividades desenvolvidas foram: definição dos temas dos encontros, do
cronograma e da seleção da bibliografia pertinente, controle de inscrições e solicitação de
registro do grupo no órgão competente.
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