
o domingo, 25 de maio, mais de 3 mi-
         lhõesde pessoas são esperadas na 12a

edição da Parada do Orgulho de Gays, Lés-
bicas, Bíssexuais e Transgêneros, em São
Paulo. A primeira marcha, em 1997, teve 2
mil participantes. O crescimento retrata um
fascinante avanço comportamental.

Um con-
flito em Nova York entre freqüentadores de
um bar gay, o Stonewall Inn, e a polícia, em
28 de junho de 1969, foi o marco para o mo-
vimento homossexual, que reservaria esse
dia à celebração e à luta por direitos, escreve
Tsadora Lins França, autora da tese "Cercas
e pontes: o movimento GLBT c o mercado
GLS na cidade de São Paulo". No ano se-
guinte, em São Francisco, se iniciaria a tra-
dição de lembrar a data do Stonewall por
meío de manifestações de rua. Elas cresce-
ram nos anos 1990 como forma de "construir uma imagem
pública positiva dos homossexuais'" de modo a combater o
preconceito que crescera com o advento da aids, inicialmente
conhecida com o irresponsável epíteto de "a peste gay".

As duas coisas. A es-
colha do lema da edição paulistana de 2008 segue o caminho da
politização: "Homofobia mata! Por um Estado laico de fato'1.
Para evitar a conotação essencialmente festiva, embora ela seja
inescapável, trios elétricos de boates gays foram impedidos de
aparecer com destaque no evento. O carimbo político não impe-
de o acontecimento de transformar-se em data comparada ao
carnaval do Rio de Janeiro. A Embratur pôs no ar um endereço
eletrônico (theloveland.net) para divulgar São Paulo como "a ter-
ra do amo", destino amigável ao público de gays, lésbicas, bis-
scxuais e transgêneros. No ano passado 37% do público eram
visitantes de outras cidades e países, informa a Agência Estado.

Em termos. Grandes
empresas privadas foram procuradas pelos organizadores mas não
fecharam patrocínio com a marcha. O orçamento é de RS l ,07

milhão. Desse total 30% virá do Ministério do
Turismo. A Caixa Econômica Federal pôs R$
120 mil. A Petrobras, RS 200 mil. Há apoio
também de um fabricante de calçados, uma
empresa de cruzeiros e da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo.

Porque têm postura socialmente correta
mas também porque não rasgam dinheiro.
Estima-se que os-brasileiros gays sejam 18
milhões - eles gastam cerca de 30% a mais
que os heterossexuais, diz o Censo GLS do
Instituto de Pesquisa e Cultura GLS. Quatro
em cada dez homossexuais são da classe A
e cinco, da classe B. Mais da metade tem
nível superior de educação.

Sim. Para o
antropólogo baiano Luiz Mott, fundador do

Grupo Gay da Bahia, deu-se a virada com a adoção de políticas
públicas, como o programa "'Brasil sem Homofobia", do Mi-
nistério da Saúde, e a chamada heterossexualização da aids,
fenômeno mundial. Em 1998 o Datafolha fez a seguinte inda-
gação: "Se você soubesse que um filho homem está namorando
um homem, consideraria um problema muito grave, mais ou
menos grave, pouco grave ou não consideraria um problema?"
Em 1998, informa Duílio Ferronato, da Folha, 77% dos entre-
vistados achavam que essa situação seria muito grave. O índice
caiu 20 pontos percentuais em nove anos. Hoje só 57% teriam
essa reação. As taxas mais baixas de redenção aparecem na
faixa etária dos 16 aos 25 anos c na região Sudeste. São Paulo,
uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, plena de diver-
sidade, "é a futura Meca homossexual", diz o portal 365Gay.

Não. Cerca de 59% dos homossexuais
que freqüentam a Parada Gay em São Paulo já sofreram algum
tipo de agressão pela sua orientação sexual, informa a BBC
Brasil, a partir dos dados do Instituto Criterium colhidos com
846 pessoas que participaram da caminhada em 2007.
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