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A complexidade das dinâmicas sociais pode ser evidenciada a partir das espacialidades
de identificação e reconhecimento mútuo dos diferentes grupos e sujeitos que
constituem a sociedade. Neste sentido, entender a materialização das atividades de
reconhecimento social dos grupos LGBT’s – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros – principalmente pela emergência de eventos políticos e
culturais, é o principal foco desta pesquisa. Mas para adentrarmos nesse mundo,
inicialmente, o trabalho se propõe a apresentar e resgatar o surgimento do movimento
LGBT no Brasil, e sua importância para a construção de enfrentamentos na
desconstrução de uma sociedade heteronormativa, bem como suas lutas para o
reconhecimento da sexualidade. Este momento foi fundamental para compreendermos
como os sujeitos LGBT’s tiveram que criar ou ocupar “territórios alternativos”, frutos
da ocorrência de diversos fatores, como: a opressão, a discriminação e o preconceito,
para o exercício da sexualidade. Assim, os territórios e as territorialidades tornam-se as
categorias essenciais para nossa pesquisa, pois na condição de um espaço social
heteronormativo (COSTA, 2008), territorializações e territorialidades “contra-norma”
começam a se tecer. A expansão e consolidação do meio-técnico-científicoinformacional (SANTOS, 1999) se estabelece pela disseminação de redes técnicas que
produz o território, assim como o cotidiano (SANTOS, 1996), ou seja, “o saber” e o
“fazer” cotidiano. Tal meio engessa e normatiza o cotidiano ditado pelo ordenamento
imposto pela rede, mas, por outro lado, são pelas próprias redes técnicas normatizadoras
que certos sujeitos podem dar vazão aos seus desejos e afetividades, assim como
dinamizarem suas lutas de reconhecimento em uma sociedade excludente. A partir
1

Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás.

disto, o trabalho se propõe a discutir a importância das redes virtuais para ligar
diferentes territórios e sujeitos na materialização e territorialização dos eventos
LGBT’s, na luta pelo reconhecimento das sexualidades e na conexão de seus desejos.

