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“MAIS ATIVISTA DO QUE GESTORA”: ATIVISMO 

INSTITUCIONAL NO CAMPO DO MOVIMENTO LGBT 

EM CAMPINAS

Resumo

Neste artigo, discuto os impactos da intersecção entre Es-

tado e ativismo a partir das relações entre ativistas e ati-

vistas institucionais no campo LGBT em Campinas, São 

Paulo. Partindo de interpretações êmicas sobre a política 

local e baseado na trajetória de dois ativistas institucionais, 

demonstro como sua autoidentificação enquanto ativistas 

produziu uma luta de classificações em torno do que se 

compreende como ativismo e Estado. Essa luta de classifi-

cações mostra que, se do ponto de vista analítico, precisa-

mos vencer a dicotomia entre Estado e movimento social 

para compreender os diversos sujeitos e instituições en-

quanto componentes de um “campo discursivo de ação”, 

esses mesmos sujeitos utilizam distinções entre Estado e 

movimento social para explicar e justificar sua atuação em 

tal campo. O artigo é fruto de pesquisa de mestrado reali-

zada entre 2013 e 2015 que congregou observação partici-

pante, análise documental e entrevistas em profundidade.

“MORE AN ACTIVIST THAN A CIVIL SERVANT”: 

INSTITUTIONAL ACTIVISM IN THE FIELD OF THE LGBT 

MOVEMENT OF CAMPINAS (BRAZIL)

Abstract

Based on the relationships between activists and institu-

tional activists in Campinas, located in the state of São 

Paulo, Brazil, this article addresses the impacts of the in-

tersection between the state and activism. Setting out from 

the native interpretations of local politics, as well as the 

trajectories of two institutional activists, I demonstrate 

how their self-identification as activists produces a clas-

sificatory struggle around what is comprehended as activ-

ism and state. This struggle reveals that while, from an 

analytical perspective, we need to overcome the dichotomy 

between state and social movements in order to under-

stand the diverse subjects and institutions as components 

of a “discursive field of action,” these same subjects use 

the distinction between state and social movement to jus-

tify and interpret their activities within this field. The ar-

ticle is the result of research for a master’s degree con-

ducted between 2013 and 2015 that combined participant-

observation, document analysis and in-depth interviews.
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