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J.M. - Obrigado por me receber. Sérgio, a gente sempre começa perguntando sobre a trajetória
acadêmica do entrevistado e a sua própria inserção no campo de estudos de gênero ou
sexualidade. Você já pode falar inclusive sobre isso, se quiser.
S.C. - Então, eu estava te dizendo, não é? Institucionalmente a minha trajetória começa em
Campinas, na Unicamp. Fiz a graduação lá, em ciências sociais. Isso foi de 79 a 82 e em 83 eu
venho para o Rio para fazer mestrado no Museu. Na graduação eu já tinha feito assistência de
pesquisa do professor Peter Fry, que era professor da Unicamp e vim para cá para fazer um
mestrado já com uma proposta... O Peter estava vindo para cá como professor visitante, ia ficar
alguns anos no Museu e eu já vim com a proposta de me integrar a uma pesquisa que ele estava
iniciando. O interesse dele era raça e sexualidade. Então ele estava pegando um caso histórico
de um sujeito mulato que tinha sido preso no final dos anos 20 com uma acusação de estuprar
e matar menores no Rio de Janeiro, chamado Febrônio Indio do Brasil. Era um caso que tinha
aparecido em uma pesquisa de doutorado de uma colega do Peter, de uma ex-professora minha,
que é a Mariza Corrêa. E, era um caso que juntava raça e sexualidade. E, na época, o Peter
acabou descobrindo que o Febrônio continuava vivo no manicômio judiciário do Rio de
Janeiro. Ele morreu em 84 e ele foi preso em 27, senão me engano. Então, a gente começou
essa pesquisa aqui e eu acabei fazendo uma pesquisa sobre o manicômio judiciário. Então, o
meu mestrado, de fato, o foco não é nem gênero, nem sexualidade. Assim, eu não trabalhei
com o caso Febrônio, eu trabalhei com outros casos. A minha discussão é muito mais sobre
responsabilidade e a relação entre medicina e justiça. Aí, continuei aqui no Rio, continuei...
Antes, quando eu estava finalizando o mestrado eu comecei a dar aula na Uerj, no Instituto de
Medicina Social até por conta do tema do mestrado, que envolvia a relação medicina,
psiquiatria e justiça. E comecei a fazer o doutorado aqui também, já com o Luiz Fernando. O
Peter já tinha saído do Museu. Aí teve um cruzamento de coisas. Porque isso a gente tá falando
de finais dos anos 80, tínhamos o cenário da Aids, não é? E, no mestrado, e por conta da
pesquisa no manicômio judiciário eu fiz um trabalho mais histórico, eu fiquei muito interessado
por uma teoria histórica da degeneração, da degenerescência que explicava vários tipos de
comportamento desviante, o crime, mais a homossexualidade, enfim... E eu estava interessado
nessa teoria e entrei no Museu com um projeto sobre isso e me voltei para a questão das doenças
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venéreas porque para mim elas eram uma ponte. Pelas informações que eu já tinha a sífilis,
principalmente, era vista como uma das causas da degeneração. E, frente ao contexto de Aids,
eu achei que seria legal trabalhar a sífilis, um pouco para ter um parâmetro comparativo e
porque também não se sabia, bom, pelo menos nas ciências sociais era uma doença muito pouco
trabalhada. Não se sabia, na época, nem que tipo de política tinha existido no Brasil, se é que
tinha existido alguma política, o que tinha sido feito, enfim, quem se envolveu com isso. Era
uma história realmente esquecida. Tem um historiador francês chamado Claude Quétel que
chama a sífilis de uma “vedete decadente”.
J.M. - Vedete decadente [riso]?
S.C. - É, era um pouco isso. Então eu comecei a trabalhar sobre isso. No Instituto, na época, se
montou um projeto bem amplo que foi, eu acho, até onde eu tenho conhecimento, foi o primeiro
projeto de cunho sociológico, antropológico, enfim, sobre Aids no Brasil.
J.M. - Esse, a gente está falando de que ano?
S.C. - A gente está falando de 89/90. Era um projeto amplo que envolvia vários professores do
meu departamento, cada um com um tema. Era coordenado pela professora Maria Andrea
Loyola e financiado pela Ford. O título do projeto era “Impacto Social da Aids no Brasil”. E
eu fiquei dentro desse projeto com o meu projeto sobre... mais trabalhando com os dados
históricos em relação a sífilis e doenças venéreas, como eram chamadas na época.
J.M. - E era um projeto basicamente com cientistas sociais ou era interdisciplinar?
S.C. - Era uma configuração ampla. Envolvia antropólogos, envolvia sociólogos, demógrafos,
porque a professora Elza Berquó estava envolvida no projeto. Tinha alguns psicanalistas com
um viés mais sociológico, Jurandir Freire Costa, Joel Pina, se não me engano estava envolvido
e tinha uma vertente epidemiológica, mas era basicamente... Tanto é que o título era “O
Impacto Social da Aids no Brasil”. E, aí, eu fiz o doutorado sobre a história da luta contra a
sífilis no Brasil, de uma perspectiva antropológica sobre dados históricos. E, foi aí que eu
comecei, realmente, a trabalhar com sexualidade. Foi a minha entrada.
J.M. - Tá. E, de certa maneira, a nossa próxima pergunta parece que você já tinha até antecipado
no seu roteiro de resposta. Que era, exatamente, como você começou a se integrar em projetos
coletivos na sua área de pesquisa e quem seriam os seus principais colaboradores nessa área.
Se você pudesse até seguir...
S.C. - Só uma informação em relação à pesquisa anterior que me lembrei agora e que é
interessante para esse diálogo. É que na época uma das referências importantes para mim foi
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um livro do Allan Brandt, que é um historiador social norte- americano que fez, acho que é o
doutorado dele... O livro chama No Magic Bullet.
J.M. - No Magic Bullet.
S.C. - Que é um trabalho amplo sobre a história do combate as doenças sexualmente
transmissíveis nos Estados Unidos, de finais do século XIX até a Segunda Guerra... Não, ele
chega até um pouco mais, mas, enfim.
J.M. - Você chegou a ter contato com ele ou foi via bibliografia?
S.C. - Foi via bibliografia.
J.M. - E a equipe, de certa maneira, lia esse livro ou era uma referência mais pessoal, sua?
S.C. - Era mais pessoal porque eu era o único que estava em uma perspectiva mais histórica.
Mas, ele é um autor lido para quem trabalha com história da saúde, história da medicina.
Trabalhos coletivos... Então, esse trabalho já foi um trabalho coletivo. Era uma equipe bem
ampla de professores e envolvia também um conjunto de pesquisadores associados. Ao meu
projeto tinham duas excelentes pesquisadoras que eram a Santuza Naves Ribeiro, é Santuza
Cambraia Naves, Ribeiro é o nome do ex e a Bárbara Musumets que trabalhava conosco. Então
era um trabalho que envolvia colegas, envolvia um conjunto grande de assistentes. Esse foi o
primeiro trabalho mais coletivo de que eu participei, se não me engano.
J.M. - Após esse trabalho como foi o teu trajeto na área de sexualidade?
S.C. - Pois é, porque esse trabalho, ele motivou uma reflexão que aí já tinha uma pegada de
gênero, embora eu não venha de uma tradição de estudos de gênero. Porque o que me pareceu
mais interessante em toda a história da sífilis, em toda a discussão que eu fazia sobre isso é que
a bibliografia era muito centrada, é ainda, na questão da prostituição e das mulheres,
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era o foco das políticas historicamente. Mas, eu comecei a me interessar muito pelos homens
porque me parecia que o grande nó de toda a política que se montava era como fazer com que
os homens cumprissem os preceitos de higiene. E havia várias linhas de intervenção junto aos
homens, mas acabava acontecendo que a intervenção era muito mais junto às mulheres porque
os homens eram muito resistentes, tinha uma questão de gênero aí muito pesada. Então, eu
fiquei muito mais interessado no processo de moralização dos homens, de higienização da
masculinidade do que na questão da prostituição, embora ela fosse central. Inclusive porque no
Brasil, aí é uma longa pesquisa, eu descobri um desenvolvimento muito interessante nos anos
30 que foi a criação e a tentativa de institucionalização mais séria de uma andrologia, de uma
ciência dos problemas sexuais masculinos. É um caso muito interessante, é um médico que se
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dizia sexologista, que passou a assumir essa identidade de sexólogo e que faz todo um trabalho
em prol da andrologia. Então, ele publica um... Foi assim que eu o conheci, na biblioteca através
de uma das publicações, de um dos periódicos que ele organizava, que era o “Jornal de
Andrologia”, que era uma publicação muito interessante que vinha em português, depois em
francês, inglês, alemão. Ele publicava, simultaneamente, em várias línguas. Tinha uma
pretensão de influir globalmente nesse processo de institucionalização de uma ciência do
homem. Ele dizia que não entendia porque havia uma ginecologia e não havia uma andrologia.
Que é uma questão pertinente até hoje. Tinha uma grande briga com os urologistas, porque ele
achava que os urologistas tinham monopolizado um território que não era deles. Enfim, eu
fiquei fascinado. Quer dizer, além de achar que os homens tinham um papel central aí nessa
história, ainda tinha esse desenvolvimento brasileiro, bem característico. Assim, pelo menos
na França e nos Estados Unidos eu nunca soube de nada próximo disso, que era a andrologia.
Então isso me levou para essa discussão de masculinidade. Então eu acabei entrando nessa
discussão de gênero mais pelo viés da masculinidade.
J.M. - Isso após esse grande projeto coletivo da...
S.C. - É, isso já depois do meu doutorado defendido.
J.M. - E aí depois do seu doutorado você estava trabalhando onde?
S.C. - Eu continuei no IMS, já estava lá...
J.M. - No IMS, não é? Já estava lá...
S.C. - Continuei no Instituto de Medicina Social e aí entrei em um outro projeto coletivo que
tinha um apelido de “Psico Rio”, que era coordenado pelo professor Luiz Fernando Dias
Duarte, do Museu, que foi meu orientador.
J.M. - Tinha sido seu orientador...
S.C. - É, de doutorado. Pela professora Jane Russo que estuda culturas psis e, enfim... Aí eu
trabalhava mais em uma vertente sobre educação sexual, também uma derivação sobre esse
meu trabalho histórico. Trabalhei um tempo com esse grupo. Era um grupo muito grande, nem
dá para se lembrar de todas as pessoas.
J.M. - Basicamente profissionais do IMS? Ou era interinstitucional também?
S.C. - Envolvia o Museu, o IMS e o Ipub, da UFRJ, o Instituto de Psiquiatria, Psicologia. Não
sei se envolvia mais algumas outras instituições, mas as principais eu acho que eram essas. Ah,
envolvia o Instituto de Psicologia da Uerj também, além do IMS.
J.M. - O financiamento era da Ford também?
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S.C. - Não, do CNPq. Um projeto bem amplo. Isso foi assim um pouco os desdobramentos
ainda do doutorado, sabe?
J.M. - Sei, está rendendo ainda de certa maneira, não é?
S.C. - É, porque tem coisas que te chamam atenção e que você não trabalhou como você
gostaria. Teve basicamente esse meu interesse pela masculinidade de um lado e esse projeto
sobre educação sexual que, de fato, envolvia uma questão muito particular sobre abstinência
sexual. Quer dizer, eu estava trabalhando as teorias médicas sobre abstinência e continência
sexual. As vantagens e desvantagens porque isso para mim tinha impactos vários em relação a
própria política sexual. Então, em contextos em que se considerava, pelo menos do ponto de
vista da medicina, a opinião dominante era a de que o sexo era uma necessidade para os homens
principalmente, mas também para as mulheres, que é uma ideia muito antiga grega, vem da
medicina romana, você tem um tipo de abordagem dessas questões. Algo que ouvia muito mais
o contexto americano, por exemplo, que é, por exemplo, você abolir a prostituição. Tem todo
um discurso abolicionista que se pautava na ideia de que tantos homens, quanto mulheres,
poderiam ficar abstinentes. E, o discurso que considerava a prostituição um mal necessário se
baseava nesse pressuposto de que o sexo era uma necessidade primária e que tinha que ser
exercida. Então, você tinha toda uma grande discussão, “bom uma coisa é uma maturação
biológica, uma maturação dos seres humanos que acontece aos 15, 16, uma outra coisa são as
instituições sociais que vão fazer com que a pessoa se case aos 22” e, nesse entretempo, o que
os homens, principalmente, sempre se centra muito nos homens, o que os homens fazem da sua
sexualidade? Então, para alguns eles podiam ficar abstinentes sem problema, até com ganhos
e, para outros, não, eles tinham que ter o exercício regular da sexualidade para se manterem
saudáveis. Então, para mim isso era um dos pressupostos básicos que podiam explicar ou que
possibilitavam compreender porque a política sexual se desenvolvia de formas diferentes em
diferentes contextos nacionais. Esse era o mote nesse momento. Porque ao longo do meu
trabalho de doutorado, que era focado no Brasil, o discurso dos médicos era o tempo todo em
contraponto principalmente ao que acontecia na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns no
Brasil diziam que a política sexual, principalmente a norte americana, era fruto do puritanismo,
de um misticismo puritano, que eles julgavam que as pessoas podiam ficar abstinentes, que os
homens podiam ficar abstinentes. Então tinha toda uma comparação entre, principalmente o
que acontecia nos Estados Unidos e na França. Os médicos brasileiros se aproximando muito
mais dos franceses, em termos dos seus pressupostos, embora as políticas sexuais na França
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também não fossem iguais as dos Brasil. Eu estou falando desse período, do século XX até
meados da Segunda Guerra e do pós-guerra. Então, eu fiquei muito curioso com essas teorias
sobre a abstinência sexual e com o controle de si, possível e desejável dos homens,
principalmente. Porque as mulheres, embora alguns médicos também acreditassem, esse
raciocínio se aplicasse as mulheres, a abstinência sexual das mulheres era muito menos...
J.M. - Polemizada...
S.C. - Polemizada porque de algum modo era suposto que elas estariam... até o casamento
principalmente, na juventude. Então, eu fiz esse trabalho sobre educação sexual com foco na
questão da abstinência. Ou seja, educação sexual para quê? Tentando pensar um pouco os
impactos dessas teorias sobre a abstinência sexual nas políticas sexuais. E, isso se estendeu até
o início dos anos 2000.
J.M. - Foi longo, não é?
S.C. - Não, isso eu estou falando de meados dos anos 90. É, uns cinco anos. O problema é que
essas trajetórias da gente são sempre muito complexas, não é?
J.M. - [Risos].
S.C. - Porque além desses [inaudível]... Porque aqui eu estou falando do fio principal dos meus
interesses, mas eu tinha uns interesses paralelos. Me esqueci, por exemplo, de uma pesquisa
importante que eu coordenei, mas que estava fora do meu foco. E, coordenei por razões...
Enfim, uma colega, a Bárbara que já tinha trabalhado comigo na pesquisa, estava coordenando
no Iser, isso a gente está falando em início dos anos 90, uma pesquisa sobre violência contra a
mulher. E ela, antes da pesquisa começar, era uma pesquisa financiada pelo Banco do Brasil,
ela teve que ir para os Estados Unidos.
J.M. - Pelo Banco do Brasil, a pesquisa?
S.C. - É, era a Fundação Banco do Brasil que financiava essa pesquisa no Iser. E aí, ela me
procurou e me perguntou se eu não poderia substituí-la. E eu acabei substituindo-a e trabalhei
com uma outra equipe, quer dizer com duas assistentes, uma delas chama Ana Lúcia Enne, que
eram alunas também do Museu, antropólogas e a Adriana Vianna, que hoje é professora do
Museu Nacional. Mas era um trabalho bem localizado, bem preciso. E, me interessou porque
eram análises de processos. No mestrado eu trabalhei muito com processos por conta do
trabalho no manicômio judiciário sempre tive um interesse muito forte...
J.M. - Nesse tipo de fonte...
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S.C. - Nessa relação entre justiça e medicina. Mesmo quando eu trabalhava com doenças
venéreas eu também enfocava muito a perspectiva dos médicos em contraposição a perspectiva
dos juristas na luta contra as doenças venéreas. Então eu entrei e, bom aí tinha uma discussão
de gênero forte. Enfim, uma discussão sobre mulheres e violência, mas foi um trabalho bem
circunscrito.
J.M.- Mas gerou alguma coisa, tipo publicações?
S.C. - Gerou.
J.M. - Aliás, nesses projetos coletivos, você já citou dois e mais esse terceiro como se fosse um
spin-off de alguma coisa. Saíam artigos coletivos ou o tipo de publicação era mais
individualizada?
S.C. - Saíam. Dois artigos dessa pesquisa das mulheres. Bom, isso foi em meados dos anos 90.
Então, eu continuei lá com a minha linha principal, que era educação sexual e tal.
J.M. - Nessa altura você já estava orientando também? Já tinha um conjunto de estudantes
trabalhando com você com temas correlatos, não é?
S.C. - Uhum. Eu estive nos Estados Unidos por um ano, entre 97 e 98, fazendo pós-doc.
J.M. - Com quem?
S.C. - Bom, eu fui para trabalhar com o George Stocking dentro dessa linha principal da
história, porque o George Stocking é um historiador em antropologia. Eu estava trabalhando
com sexualidade, Malinowski, A Vida Sexual dos Selvagens, quer dizer, a antropologia tem um
investimento nessa área. Então eu articulei um pós-doc com ele. Que acabou não... Ele estava
com câncer naquele momento, então foi uma coisa um pouco atribulada.
J.M. - Você não chegou a ter um contato com ele muito efetivo?
S.C. - Muito efetivo com ele não...
J.M. - Alguém substituiu essa relação ou você ficou mais solto um pouco?
S.C. - Eu fiquei vinculado a um grupo chamado memories [inaudível] bank centre for the
history of science in medicine. Fui acolhido por esse grupo que tinha a ver também com... O
Stocking fazia parte desse grupo. Era um grupo interdisciplinar com filósofos, historiadores,
tinha o Stocking como antropólogo. Aí comecei a frequentar alguns cursos lá com o pessoal
que trabalhava com história da homossexualidade, tipo o George [inaudível]. Da antropologia,
a Elizabeth Povinelli, que também trabalhava nessa discussão de homossexualidade. Mas, era
um interesse ainda não muito consolidado. Lá, eu estava trabalhando com essas teorias, com a
medicina norte-americana, com os médicos, sobre abstinência sexual. Ainda muito vinculado
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a essa história da luta contra as doenças venéreas e um trabalho comparativo aí já, tentando
fazer uma comparação sistemática entre Brasil e Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados
Unidos apareceu uma outra oportunidade de entrar em um outro trabalho coletivo sobre
violência contra homossexuais no Rio de Janeiro, também vinculado ao Iser, onde eu já tinha
trabalhado.
J.M. - Também o Banco do Brasil, ou não?
S.C. - Não, não.
J.M. - Esse era um projeto mais acadêmico, de certa maneira?
S.C. - Não, o outro também era acadêmico. Esse foi financiado pela Heinrich Böll, aquela
fundação alemã de um lado e de outro pela Fundação Ford. Mas, era uma pesquisa que tinha
dois braços. Na época, era um antropólogo, psicólogo norte- americano que estava na
coordenação do Iser, chamado Patrick Larvíe e a Heinrich Böll de fato financiava um
componente via Iser que era um trabalho com entrevistas com gays, lésbicas, travestis,
transexuais. Entrevistas com militantes, visitas a grupos militantes, enfim. E, tinha um outro
lado, que era o lado que eu coordenava que tinha alguma verba da Fundação Ford, que era
trabalhar com processos, de novo, de assassinatos de homens gays. Bom, eram assassinatos...
J.M. - Mas em um período histórico recente, imagino, não é?
S.C. - É, bem mais recente. Aí eu comecei a sair um pouco da história da primeira metade do
século XX, que era o que eu entendia mais. Porque a gente não fechou, mas no final, o material
empírico que eu tinha era muito mais dos anos 80 e início dos anos 90. Então a gente conseguiu
extrair da justiça carioca os processos.
J.M. - Não foi fácil, imagino?
S.C. - Não, foi uma loucura. Foi, pelo menos um ano para chegar o material. Porque a gente
partia das notícias da imprensa. Então, das notícias da imprensa...
J.M. - Vocês iam buscar nas...
S.C. - É, a gente ia buscar nas delegacias prováveis, porque isso não aparecia na notícia e a
fonte da imprensa, nesse caso, é muito rala, não é? Às vezes tem nome, às vezes não tem nome.
Às vezes tem bairro, às vezes não tem. A gente partiu de um conjunto de notícias que foi
organizado por um grupo gay aqui do Rio, de lá de Nova Iguaçu, chamado 28 de Junho que
fazia parte da rede do GGB que organiza nacionalmente esse tipo de informação a partir da
imprensa. A gente organizou um banco, acho que de umas 200 notícias, a partir desse material
do 28 de Junho. Desse banco a gente chegou acho que a uns 100 boletins de ocorrência. Porque
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aí a gente tinha isso: “Ah, o crime aconteceu em Jacarepaguá. Isso pode ter ido para a delegacia
tal e tal”. Mas, enfim a gente conseguiu. Foi um trabalho louco. Ao final, porque a gente teria
que pesquisar em todas as delegacias do Rio, ter autorização de todos os delegados, para fazer
essa pesquisa ia ser inviável. Aí a gente conseguiu via a secretaria de segurança do Estado uma
autorização para trabalhar nos arquivos da polícia, porque aí reunia todos os B.Os. de todas as
delegacias.
J.M. - Estava organizado esse arquivo? Ou estava um pouco caótico?
S.C. - Estava. Eram arquivos de microfilmes na época utilizados basicamente por pessoas que
queriam acionar seguros. Então, que precisavam da cópia do B.O. para o seguro. Mas aí a gente
instalou uma máquina leitora de microfilme lá, tivemos autorização. Para não atrapalhar este
trabalho que os policiais estavam fazendo aí conseguimos acho que uns 100 B.Os. Aí, disso, a
gente tinha que chegar aos processos que é uma outra maluquice porque B.O.... O número do
processo não é o número do B.O. O B.O. gera um inquérito policial que tem um outro número.
E aí, através do livro Tombo... Como esses processos de homicídio, eles tem um prazo de 30
dias formalmente para serem... para o inquérito policial acabar, mas isso se arrasta, não é?
Então, a polícia tem que enviar para a justiça no prazo. E aí a justiça devolve para a polícia
para acabar a investigação. Então, eles conservam livros Tombo para registrar esses
movimentos. Aí, em alguns lugares aparecia o número que o processo tinha recebido na justiça.
Porque também tem isso, todo o sistema de informação da justiça é pensado para pessoas que
já tem o número do processo e vão consultar o seu processo. O nome das vítimas, geralmente
o processo é indexado pelo nome do acusado. Geralmente, em muitos casos você não tem
acusado porque são suspeitos, mas não tem uma pessoa. Os nomes variam absurdamente.
J.M. - Que desafio!
S.C. - Foi uma loucura. Acho que a gente chegou a 60 processos. Aí, o outro passo foi conseguir
autorização para olhar os processos. Mas aí, a gente conseguiu interessar o tribunal de justiça
na pesquisa e aí o tribunal de justiça mandou uma carta de apoio à pesquisa para todas as varas
criminais.
J.M. - Isso funcionou?
S.C. - Funcionou. Não, porque senão a gente teria que pedir autorização para cada juiz. Embora,
formalmente, os processos sejam públicos porque são crimes de homicídio. Mas, aí, cada vara
tem sua política de acesso. Então, “só dou acesso para advogado”, “tem que pedir autorização
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da família para ter acesso ao processo”. Ou então, depois que a gente insistia muito, pegava um
processo gigantesco e jogavam no balcão: “Então olha”, sabe?
J.M. - Sei.
S.C. - Então tudo isso levou acho que mais de um ano pra gente chegar aos processos. Mas,
enfim, isso foi uma pesquisa que, inicialmente já no final dos anos 90 era também desses meus
projetos paralelos.
J.M. - Paralelos, mas que ganhavam um vulto grande, não é?
S.C. - Mas é, esse ganhou. Esse ganhou um vulto tão grande que foi a partir dele que eu acabei
me envolvendo nesse projeto do Centro Latino Americano em sexualidade e direitos urbanos.
J.M. - Ah, foi esse projeto, de certa maneira?
S.C. - Foi essa a ponte. Mas até do que a questão das doenças venéreas que também poderia ter
sido, não é? Via Aids ou... Mas foi muito mais em relação...
J.M. - E como foi essa passagem para o Clam?
S.C. - Bom, aí o Clam tem uma história particular que é uma história muito maluca. Nem sei,
eu vou ter que resumir muito. Tenho até medo de fazer alguma...
J.M. - Injustiça...
S.C. - Porque é o seguinte, o Instituto de Medicina Social a partir daquele projeto do impacto
social da Aids acabou se constituindo em um centro importante de reflexão sobre sexualidade.
A partir daquele projeto o Instituto incorporou, por exemplo, o professor Richard Parker que
já tinha feito seu doutorado aqui sobre sexualidade. Naquele momento o professor Peter Fry
estava na Fundação Ford, ele era representante no Brasil. O Richard, se não me engano, veio
para dar uma assessoria a Ford nessa área de Aids e tal, e acompanhava este projeto no IMS.
E, a partir disso, ele acabou se incorporando como professor do IMS. Então, em 92, ele monta,
com o apoio da Fundação Ford um programa em gênero e sexualidade no IMS, muito voltado
para Aids que era o tema central dele.
J.M. - Um programa de pós-graduação?
S.C. - Não, um programa de pesquisa, nem formalizado exatamente, mas existe até hoje o
programa. Esse programa, em algum momento, nos anos 90, quer dizer o próprio Instituto
incorpora a professora Maria Luiza Heilborn que já vinha estudando o feminismo, mulheres,
gênero e sexualidade e conjugalidade, inclusive o homossexual que foi o doutorado dela. E ela
passa a atuar nesse programa também. Essa pesquisa sobre homossexualidade e violência,
sobre os crimes que eu te falei, que contou com uma verba da Fundação Ford foi através do
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programa também que se dava no IMS. Então eu passava pelo programa em alguns momentos,
embora eu não me vinculasse o tempo todo ao programa, mas mantive alguma atividade em
algum momento no programa. Bom, eu nem sei quando o Richard se desvincula do Instituto,
isso é um processo que tem idas e vindas, enfim, mas ele acabou se vinculando a Universidade
de Columbia onde eu acho que ele está até hoje. Então, de todo modo, nos anos 90, a partir
daquele projeto lá do impacto social da Aids do final dos anos 80, depois com a vinda do
Richard, com a construção do programa, com a vinda da Maria Luiza, o Instituto vai se
consolidando como um centro importante de produção de pesquisa sobre sexualidade que
envolvia também a professora Maria Andrea, envolvia eu mesmo, enfim que não estávamos
diretamente tão visceralmente vinculados ao programa. Então, quando estávamos encerrando
a pesquisa sobre os assassinatos, que foi 2001, por aí, 2000/2001, inclusive conversando com
o pessoal da Fundação Ford, na época quem estava lá era uma antropóloga do Rio Grande do
Sul chamada Ondina Fachel Leal. Conversando sobre a continuidade desse trabalho que
começou a me interessar muito, dos assassinatos, da violência homofóbica, a Ondina, na época
me disse: “Olha, espera porque tem um outro processo acontecendo dentro da Fundação Ford
que talvez envolva vocês, etc”. E aí, tomamos conhecimento, pela Ford, da possibilidade de
construção de um centro muito mais robusto do que o programa, que acabou sendo o Clam.
Mas, isso é uma história bem particular de um projeto de dentro da Fundação Ford. Quer dizer,
a nossa experiência na área e o trabalho de alguns anos com a Fundação Ford, porque aí nesse
momento já eram 10 anos de trabalhos de vários projetos, nos tornou elegíveis a abrigar este
projeto. Pelo menos fazer parte desse projeto que era um mega projeto da Fundação Ford
chamado “Global Dialogue on Sexual Health and Well-Being”, esse era o nome dele.
J.M. - E tinham vários países envolvidos?
S.C. - Vários países. Então, eu acho, quer dizer aí essa é uma ideia pessoal, nem sei se...
J.M. - É uma interpretação sua...
S.C. - É, eu nem sei se divulgável desse modo. Mas, a gente estava na era Bush, não é? Assim,
no auge daquela política sexual retrógrada e louca do Bush, fundamentalista. Então, me parece,
isso é uma ilação, eu não sei como é que isso aconteceu dentro da Fundação Ford, mas sempre
me parecia isso, sabe? Uma espécie de contraponto a política do Bush.
J.M. - Entendi.
S.C. - Então, eles bolaram um mega projeto que envolvia a instalação de vários centros, de
recursos, de pesquisas, também isso era pouco claro no momento, isso foi no início dos anos
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2000, mesmo para a Fundação. Até porque, bom, pelo menos a minha experiência com a
Fundação, eles sempre foram muito respeitosos em relação aos interesses locais então cada
centro se configurou de um modo muito particular, dependendo de onde ele estava sendo
construído, instalado. Mas, eles montaram um centro na América Latina. Inicialmente éramos
o IMS de um lado e uma organização feminista peruana chamada Flora Tristan. A sede do
Clam era no Flora, inicialmente, no Peru, por várias razões. Um centro na Nigéria, que deveria
articular alguns países africanos. Um centro na..., nesse Global Dialogue, que envolvia a
América Latina. Um centro na América Latina, um centro na África que era em Lagos. Um
centro na Ásia que foi instalado em Déli e um centro nos Estados Unidos.
J.M. - Que era onde?
S.C. - Em São Francisco, coordenado por um antropólogo chamado Gilbert Herdt que também
trabalhou com masculinidades e tem um trabalho sobre... O livro mais conhecido dele chama
The Guardians of the Flutes sobre uma tribo melanésia que tem um ritual de felação. Felação
é o processo de iniciação dos rapazes, tem uma discussão bem interessante.
J.M. - Tinha contato entre os centros ou eles eram bem autônomos?
S.C. - Eles eram autônomos, mas em diálogo permanente. A gente se reunia, pelo menos, acho
que duas vezes por ano.
J.M. - Ah é? Variando os lugares?
S.C. - Variando os lugares, sempre com uma atividade pública. Palestras. seminários, uma
mesa. Se tentou estabilizar um site que juntava todos esses centros, mas acabou... Foi muito
difícil, muito difícil operacionalizar isso. Mas, os centros de algum modo... assim o nosso site
remetia, eu acho que ainda remete...
J.M. - Remete, quando eu pesquisei tinha...
S.C. - A alguns centros.
J.M. - O de São Francisco, de certa maneira é um coordenador, ou não, isso era mais
descentralizado?
S.C. - Não, tudo absolutamente descentralizado, autônomo. A Fundação... Bom, claro que há
sempre uma interferência, não é? A Fundação, claro, devia ter lá seus interesses, mas sempre
foi muito respeitosa em relação a diretriz do trabalho, a ênfase. Claro, imagino que se alguém
montasse um centro para defender o não uso da camisinha, isso não ia funcionar.
J.M.- Sim, é óbvio [risos].
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S.C. - Mas, enfim [risos], havia, é claro, alguns acordos tácitos, mas que já estavam supostos
na própria escolha de quem ia abrigar estes centros.
J.M. - Os centros continuam até hoje de certa maneira ou algum deles ficou pelo caminho?
S.C. - Alguns ficaram pelo caminho.
J.M. - Foram substituídos ou não?
S.C. - Não. Porque alguns foram instalados em universidades como o nosso. Inicialmente tinha
essa parceria com Flora Tristan, mas que não deu certo no Peru. Então, o Flora saiu do projeto
e a sede do Clam veio para o Rio, a sede era no Flora lá no Peru, em Lima. Em São Francisco
foi instalado na Universidade do Estado de São Francisco. Mas, na África foi instalado em uma
organização não governamental e na India também. Organizações bem tradicionais e tal. E isso
acabou imprimindo dinâmicas muito diferentes, inclusive para a continuidade do trabalho
porque a estabilidade que você tem em uma universidade você não tem em outros centros, por
exemplo, organizações, não é?
J.M. - Que dependem de financiamento que às vezes pode ser caro, não é?
S.C. - É, aí acaba o financiamento também não tem como manter o projeto. A gente tem outras
formas de manter esses projetos. Mas aí, foi um período, isso foi a década de 2000 basicamente.
Aí foi um período de expansão em relação a relações não só com centros, mas também na
América Latina que a gente começou a articular. Porque era um centro latino americano, então
a gente começou a articular com vários grupos dentro da América Latina.
J.M. - E você pessoalmente viajou para muitos desses países?
S.C. – Terrivelmente, cara.
J.M. - Mais do que você gostaria [risos]?
S.C. - Eu odeio viajar [risos]. Eu odeio.
J.M. - Ah é?
S.C. - É. Foi até bom porque passei a viajar com mais facilidade, mas foi muito difícil.
J.M. - Era para congressos ou era mais para trabalho de assessoria, de contatos internos?
S.C. - Não, eram encontros. Então tinham reuniões dos centros, a gente até criou um ente que
chamava “International Sexuality Forum”, uma coisa assim, que Juntava os centros. E,
geralmente, a gente tentava acoplar essas reuniões com reuniões científicas também que
estavam acontecendo. Em alguns casos isso acabou funcionando. Mas eram viagens mais
para... Isso fora da América Latina, não é? Dentro da América Latina a gente começou a
construir linhas de atuação. “A gente” que eu digo, as pessoas do centro, mas também o comitê,
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tinha um comitê, assessor de várias pessoas latino americanas, Chile, Colômbia, Peru. Então a
gente começou a estabelecer algumas linhas de ação. As primeiras, lá no início dos anos
2000/2002 foi construir diagnósticos sobre política sexual em cada país. A gente fez uma série
de documentos. Se você entrar lá no site do Clam você vai ver que tem um monte de publicação.
Então, isso implicava articulação de redes de pesquisadores. Porque a gente construiu uma
espécie de protocolo do que seria essa política sexual, o que isso incluiria, que tipo de
informação, desde aborto, a questão da homossexualidade, que eu acho que foi uma coisa bem
legal de ter. Isso eu, particularmente trouxe da minha experiência do doutorado porque pensava
muito a ideia de política sexual a la weaks. Porque, de fato, não foi uma coisa da teoria para os
fatos, foi o contrário porque a política anti-venérea como era chamada, ela implicava um
conjunto de medidas que envolvia desde o casamento, regulação de casamento, obviamente
regulamentação da prostituição ou abolição da prostituição, educação sexual, quer dizer, era
um leque de coisas que envolvia múltiplos aspectos da sexualidade. Que levava a pensar essa
ideia de uma política sexual e para mim isso é o interessante. Porque, no fundo, no panorama
da época o que você tinha eram especialistas em gênero/mulher, especialistas em
homossexualidade. E a ideia de política sexual permitia cruzar estes temas e pensar até que
ponto o que se faz em relação ao aborto tem a ver com o que se faz em relação à
homossexualidade, o que se faz em relação à prostituição, o que se faz em relação ao
casamento. Quer dizer, isso teria que ser pensado como uma configuração. Com contradições,
problemas, mas com estilos, digamos, de política sexual. Isso já vinha do meu doutorado por
conta da dimensão da luta contra a sífilis, de envolver, sei lá, do direito penal a religião. Então,
a gente meio que trouxe isso para o contexto contemporâneo, nessa proposta de mapeamentos
de políticas sexuais que você pode ver são conjuntos... Não chega a ser uma análise porque a
proposta não era uma reflexão intelectual, mas era um levantamento, mas que vai envolvendo
Aids, prostituição, casamento, filiação, em um certo sentido adoção, possibilidade de adoção
ou não. Então você tem esses vários...
J.M. - Uma preocupação de influenciar também a política pública, as agendas dos países?
S.C. - Claro, isso tinha também, mas o meio era um pouco a construção desses diagnósticos.
Isso foi uma linha, porque tinha esse diagnóstico, tinha um outro diagnóstico que era um
mapeamento da ciência sobre a sexualidade em cada um desses países, que aí era sexologia, o
que se dizia as lacunas do conhecimento sobre isso. Uma espécie “estado da arte”, que foi um
outro investimento grande. E isso significou a articulação com equipes de pesquisa nos diversos
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países para discutir esse protocolo. Reuniões para acompanhar o andamento de cada um desses
diagnósticos. Enfim, foi uma loucura. Mas, aí é uma expansão de rede absurda.
J.M. - Isso te gerou possibilidades também de projetos autorais teus em parcerias
internacionais, com gente que você foi conhecendo nesse processo?
S.C. - Alguns. Porque o problema, pelo menos do meu ponto de vista, é que um trabalho desse
tipo, e eu estava na coordenação disso, te deixa muito pouco tempo para [risos]...
J.M. - Consome muito, não é?
S.C. - É, foi uma loucura total. Então, eu acho que até tem menos do que eu gostaria. Mas, tem
alguma coisa. Mas, bem menos do que eu gostaria de fato. Eu acabei ficando muito mais em
uma posição de incentivar o trabalho do que assiná-lo.
J.M. - Sim, um gestor acadêmico...
S.C. - E também tem toda uma discussão muito delicada. A gente tinha o tempo todo que lidar
com uma certa representação da hegemonia brasileira, principalmente na América do Sul. O
Brasil é sempre visto com uma certa desconfiança e isso passa por essa questão de autoria.
Então, por mais que a gente estivesse lá discutindo trabalho, montando protocolo e etc, uma
das coisas era, “a autoria é de vocês, não se trata disso”. E, não se tratava, porque de fato a
questão era muito mais produzir esse material do que assiná-lo. Então, cada equipe local teve
sua autonomia para fazer, mais ou menos dentro daquela ideia...
J.M. - Dos protocolos que eram construídos...
S.C. - Faziam o seu caminho. E aí são os vários diagnósticos que estão no site. Se você entrar
lá em documentos, você vê que tem para o Chile, para a Argentina...
J.M. - E esse trabalho todo, de certa maneira, dura até hoje?
S.C. - Uhum. É, a questão de sustentação é complexa. Porque a Ford investiu bastante nesses
centros, bastante. Era um mega projeto da Fundação. Mas, depois, é claro que há todo um
processo de recuo, absolutamente compreensível porque a Ford ela motiva, digamos assim...
J.M. - A auto sustentação ou buscar fontes próprias...
S.C. - Pois é. Do modo como a gente atuou durante um certo período se tornou impossível com
a ausência de recursos porque a gente, de algum modo, repassava recursos para essas equipes
locais para fazerem os trabalhos. Isso já não é mais possível. A própria articulação com a Ford,
o acordo com a Ford era isso. Grande parte dos recursos que vinham para o Clam era repassado
para outros parceiros que iriam desenvolver trabalhos em outros países, é um centro latino
americano. Quando o dinheiro recua, a gente tentou montar alguns dispositivos que
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mantivessem o caráter internacional latino americano sem o custo. Então, por exemplo, uma
delas foi a revista Sexualidade, Saúde e Sociedade, uma revista latino americana, uma revista
on line. A gente começou a investir e botar tudo que era possível na tecnologia, na net. O site,
que permanece recebendo notícias de outros países e tal, mas em um certo momento o site era
montado em uma rede também. Você tinha correspondentes nos vários países que alimentavam
o site. Isso também não é mais possível mas, de algum modo essa rede continua alimentando o
site. Então, a gente foi refluindo para algumas tecnologias e...
J.M. - Que te permitissem a eficiência diante do cenário do recuo...
S.C. - É, com poucos recursos. Então, hoje a gente tem basicamente três linhas de ação, que é
a revista... Que eu estou muito animado, eu achei que esse último número ficou super legal.
São 413 páginas, uma revista imensa com artigos de vários lugares...
J.M. - Da América Latina?
S.C. - Da América Latina. É uma revista que recebe artigos de latino americanos ou sobre a
América Latina.
J.M. - Tem alguma política editorial específica, digamos no sentido de que “vamos sempre
procurar em cada número ter autores dos mais variados países, etc”?
S.C. - Claro. Essa é a ideia.
J.M. - Na escolha de parecerista também? Porque às vezes esse é um ponto tenso, não é?
S.C. - Isso é uma coisa que eu acho muito legal, embora nem sempre a gente consiga fazer.
Porque todo esse projeto, pelo menos do ponto de vista intelectual, ele parte também da ideia
de que a comunicação na América Latina, na América do Sul é muito precária. Principalmente
a circulação de ideias. Circulação de material publicado é uma loucura. A gente ficou... A gente
também organizou coleções de livros e aí essas coleções são mais restritas ao Brasil. Elas foram
organizadas quando a gente... No primeiro arranjo do Clam era Brasil/Peru. O Peru ia ser
encarregado pelos [inaudível] e a gente seria encarregado apenas pelo Brasil e essas coleções
foram organizadas nesse momento. Então elas publicam, basicamente, autores brasileiros. Mas,
para você carregar livro... A gente vivia... Por exemplo, você vai a um congresso, você leva
uns livros. Eu lembro que teve uma RAM no Uruguai que os livros ficaram, acho que estão até
hoje na alfândega. E, ainda mais são livros sobre sexualidade, entendeu? Então é um caos.
Então, o diagnóstico era esse: Da dificuldade de produzir diálogo. Então, o que a gente tenta
fazer, nem sempre consegue, mas... Por exemplo, chega um artigo sobre, sei lá, reprodução
assistida no Brasil. Então a gente tenta ter um parecerista brasileiro e um parecerista não
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brasileiro. Claro, por duas razões, uma vez que a audiência da revista não é pensada apenas
como brasileira, você ter um parecerista não brasileiro controla um pouco aqueles vícios e
suposições. Quando você está escrevendo para uma audiência brasileira você não explica
algumas coisas porque você dá como conhecidas. Mas, o que a gente tentava fazer também era
motivar o diálogo porque a gente estava mandando textos de brasileiros para mexicanos, de
mexicanos para argentinos, de argentinos para peruanos [risos].
J.M. - Sei. Isso é legal.
S.C. - E era um exercício interessante. Enfim nem sempre é possível, mas a gente tenta manter
essa sistemática: Um parecerista que vem do país de onde o texto vem ou ao qual o texto se
refere e um parecerista de outro lugar que a gente acha que possa se interessar por aquele texto,
que trabalhe na mesma área, ou que tem... Nem sempre é possível.
J.M. - Mas é a tentativa...
S.C. - Até porque você ter o controle de uma rede desse tamanho é bem difícil. No Brasil você
tem lattes, você entra com um tema e você mais ou menos pode até localizar as pessoas que
trabalham com isso e você não conhece. Nos outros países você não tem...
J.M. - Depende mais de uma rede informal?
S.C. - É. O último país que a gente incluiu nisso e que no início do projeto não estava foi o
México. Então a gente tem várias atividades com o México. E é sempre assim porque a revista
tem um conselho, o conselho tem um mexicano. Então, a gente vai se movendo através dessas
redes que é o que é possível fazer.
J.M. - Já que está em uma parte final, enfim, na questão de revistas etc, voltar mais para você
mesmo, uma parte que a gente sempre pergunta, são sobre os hábitos de trabalho dos
pesquisadores. Por exemplo, você consegue se manter atualizado na área? Que tipo de revista
você lê? Enfim, ou se você tem mesmo esse hábito de ler revistas científicas do teu campo?
S.C. - Olha, eu vejo algumas [risos]. Eu estou em uma fase da carreira que a gente é obrigado
a ler. Quer dizer, eu faço pareceres para, sei lá, quatro ou cinco revistas.
J.M. - Regularmente?
S.C. - Regularmente. Sei lá, que esperam por mim, às vezes, por muito tempo. Eu sou editor
de uma revista o que também me coloca em uma posição de saber o quanto é difícil você
conseguir um parecer. Então eu tenho uma certa dificuldade de recusar pareceres. Então, sei lá,
que estão por aí, assim nesses últimos, alguns da Physis, tem Dados, Mana, a própria Physis
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que é uma revista do IMS, a Revista Brasileira de Ciências Sociais... Isso nos últimos dois
meses.
J.M. - Revistas não brasileiras já te pediram parecer?
S.C. - Já, mas é raro.
J.M. - Mas você acompanha alguma delas assim?
S.C. - Alguma coisa, não muito não. Assim, não regularmente. Acompanhei uma época a
revista lá do centro de São Francisco porque eu fazia parte do corpo editorial. Mas, eu
acompanho mais as brasileiras.
J.M. - Fora revista, outra fonte de informação? Já que você já tem esse treino, assim, em certa
medida, lá no Clam, no site etc... você lê blogs ou...
S.C. - Pois é, a minha relação com a informática não é das mais íntimas não. Mas, leio algumas
coisas. Acompanho o próprio site do Clam que tem notícias de jornais e de periódicos às vezes.
Participo do corpo editorial de algumas coisas, essa de São Francisco que é Sexual Policys, se
não me engano o nome da revista que fiz parte do corpo editorial, nem sei se continuo. Então,
de vez em quando, me mantinha informado da revista. Tem uma outra publicação on line
chamada Sexualities, produzida em Nova York, que eu não sei a quantas anda, que eu
acompanhei uma época e agora estou um pouco mais distante. Enfim, tem...
J.M. - Basicamente livros que você...
S.C. - Livros. Livros também que a gente resenha para a revista. Então a gente recebe livros
para resenhar.
J.M. - E tempo para você mesmo publicar, tem tido?
S.C. - Pois é, agora eu tenho conseguido um pouco mais porque agora eu não estou mais na
coordenação do Clam há um mês atrás, depois de 10 anos. Então, agora eu estou começando a
ter mais tempo para a redação e para as minhas pesquisas, para as coisas mais pessoais que é
uma maravilha. Chega uma hora que você não tem tempo para nada porque eu tinha todo esse
trabalho de coordenação...
J.M. – Sim, que consome muito.
S.C. – Que consome muito. Aí tem os alunos, tem as orientações. Tem um momento em que
você começa a ler através dos alunos porque você tem que ler tese, dissertação. Bancas, você
conhece, não é? Você está na vida... Apesar de que... vocês tem uma pós graduação...
J.M. - Temos uma pós graduação, temos orientandos...
S.C. - Março, abril... Bom, janeiro, fevereiro, março e abril, você fica lendo teses, não é?
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J.M. - Defesas, qualificações...
S.C. - É, isso é uma coisa bem brasileira. Eu acho bem difícil, um momento bem complicado.
J.M. - O que?
S.C. - O produtivismo que a gente está vivendo.
J.M. - Ah, isso está te afetando diretamente?
S.C. - Isso me afeta de duas formas. Uma, do ponto de vista do ensino porque você tem dois
anos para fazer um mestrado. Então todo mundo começa em março, que eu acho uma estupidez
louca, e tem que acabar em março ou abril depois de dois anos. Então, toda pós-graduação
brasileira resolve que as teses e as dissertações tem que ser defendidas nesses meses. Agora,
com o tamanho da pós- graduação no Brasil isso significa que você vai enlouquecer durante
esses meses. É só olhar no lattes, não é? O meu até, não é dos mais malucos mas, “bancas que
participou”... Acho que em qualquer lugar do mundo isso seria um escândalo ou seria algo
inacreditável [risos] porque a pessoa participou em 200 bancas, entende? Você já viu? Assim,
é uma coisa. Porque é isso e em expansão de números...
J.M. - De ingressantes.
S.C. - De ingressantes. Agora, tudo bem que com o tal do Reuni houve uma expansão do ensino
superior no Brasil recente, aí no final do governo Lula e tal. Mas, era isso, você dobrava o
número de alunos e não dobrava o número de professores, então a quantidade de orientandos
também aumentou. Isso de um lado me atinge. De outro lado me atinge mais psicologicamente
porque é uma sensação de dívida permanente, você nunca fez, você nunca publicou o
suficiente, você nunca...
J.M. - A pressão da publicação também você sente?
S.C. - É uma loucura. Eu estou em uma área de saúde coletiva, eu sou antropólogo, então
aquelas pessoas, os meus colegas da epidemiologia tem um estilo de publicação que é
completamente distinto.
J.M. – Dez por ano?
S.C. - Não, 20. Eu tenho colegas que publicam 20 artigos por ano. Isso na área de ciências
sociais seria considerado um... sei lá , esse sujeito enlouqueceu.
J.M. - E você é avaliado na área de saúde coletiva onde o padrão é esse.
S.C. - Em saúde coletiva. Então, eu sempre estou lá embaixo no sistema de avaliação. E, é
diferente a forma de autoria. Eles publicam artigos com 10 autores.
J.M. - Sei. Às vezes o chefe do laboratório aí você tem alguém lá embaixo que faz a pesquisa...
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S.C. - Pois é, se você é chefe de um laboratório, chefe de uma linha de pesquisa o seu nome
está em tudo que sai dali, não precisa ter nem lido. Coisa que pra gente, embora isso esteja
mudando nas ciências humanas... Quer dizer eu conheço, tenho colegas que dizem: “Olha,
entrou para ser meu aluno, tudo o que você publicar vai levar meu nome. Ponto”. Mas, não era
assim. Eu faço a seguinte imagem: Quando eu estava na faculdade, no final dos anos 70, e de
algum modo me interessei, fiquei seduzido pela carreira universitária, o modelo do trabalho
intelectual era o artesanato. Não era a indústria. Isso que me chamou. Então, você tinha um
tempo para a reflexão. Agora virou indústria. Porque é isso, você tem que publicar
regularmente. Então você pode publicar O Capital em um ano e se no ano seguinte você não
publicou nada você já está com problemas. O tempo da reflexão, para mim, é outro. Não tem
nada a ver com essa regularidade de duas coisas por ano, dois produtos, sei lá o que. Dois,
assim, no mínimo, não é? Estou falando... Não nas áreas duras porque aí, sei lá quantos, nem
tenho ideia. E indexação e o fator H... Dá para dormir tranquilo [risos] com o fator H? Que
diabos é o fator H [risos] entendeu? Fator de impacto e não sei o que. Isso é uma alucinação
para mim, para as ciências humanas pelo menos que é o que eu conheço. Acho isso tudo uma
coisa.
J.M. - Você sente uma pressão também da publicação em revistas de língua inglesa e etc?
S.C. - Uhum. Porque é isso, o que é definido como internacional. O que é internacional? Não
sei, internacional é uma revista de língua inglesa que só circula nos Estados Unidos? É
internacional? É qualquer coisa fora do Brasil, então se eu publicar em uma revista africana é
internacional? Claro que não é internacional, não é? Internacional é apenas um rótulo para
situar as revistas, os livros e as pessoas em uma hierarquia. Não tem a ver com a circulação
real dessas coisas. Porque não é publicar em revistas estrangeiras, porque aí você podia publicar
em uma revista do Paraguai ou sei lá, em qualquer outro país, mas, isso não é internacional.
Internacional é, sei lá, x, y, z.
J.M. - Um ranking, não é?
S.C. - É, é um rankeamento.
J.M. - Até porque você teve a experiência da revista que era realmente internacional, no caso
do Latino Americano?
S.C. - É, ela é internacional. Agora, na saúde coletiva ela deve ser avaliada lá embaixo
entendeu? Porque, enfim, sei lá qual é o fator H dessa revista, entende? Agora, a gente está
falando de uma área que você publica pesquisa com medicamentos. Que tem três mil citações
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em seis meses entendeu? Sei lá, eu estou exagerando, mas é isso. A gente está falando de uma
outra área, então deve ter um fator H baixíssimo [risos].
J.M. - [Risos] Sérgio, só pra gente terminar, uma última pergunta. Depois de toda essa história
que você contou, se você pudesse fazer, assim, mesmo que de forma precária e improvisada,
um balanço dessa área da sexualidade no Brasil, de tudo o que você viu... Você foi
testemunha/agente na constituição de parte desse campo. Onde está ele hoje? Assim, os
principais...
S.C. - É um campo que se adensou incrivelmente nos últimos 10 anos. Quer dizer, eu acho que
a gente foi parte de um processo de densificação desse campo. Eu acho que isso tem a ver...
Claro, a Aids foi um elemento importante nos anos 90, mas eu acho que a emergência da
discussão dos direitos LGBT, das paradas, do casamento, da união civil, enfim, isso foi
produzindo um interesse cada vez maior... Por isso que a gente chama de “área da sexualidade”,
que também é uma definição. Sei lá, tem um aluno, por exemplo, que fez o doutorado sobre
relações entre homens heteros e homens gays. Não é sobre prática sexual, mas é um trabalho
que é localizado nessa área de sexualidade porque trata de homossexualidade, porque trata de
relações entre... Bom, mas enfim, houve uma densificação, um adensamento muito forte dessa
área nos últimos 10 anos incrível. É bem impressionante.
J.M. - Em termos você acha de conexão com a política pública também?
S.C. - Também, claro!
J.M. - É o que vocês buscaram no Clam, de certa maneira, conscientemente?
S.C. - A proposta do Clam, formalmente era estabelecer um diálogo entre academia, ativismo
e formuladores de política. Essa era a configuração original. Então, a gente entrou nesse
diálogo. Às vezes até, sei lá, é difícil, não é simples, não é?
J.M. - Não, não é fácil.
S.C. - Mas, a gente tem cursos a distância em gênero e sexualidade, agora, uma especialização
com a Secretaria de Política Especial de Mulheres. A gente produziu muito material para cursos
de... Bom, discutindo racismo, sexismo, homofobia, para gestores públicos, para professores.
Esse curso, que é um curso de atualização, que se transformou nesse curso de especialização,
que é chamado GDE. Bom, o último número que eu tenho... Porque esse curso a gente
desenvolveu o conteúdo em um pull de pesquisadores, não fomos só nós, tinha gente da USP,
da Unicamp. Produzimos um conteúdo que era um conteúdo para a formação de professores
do ensino fundamental. Um curso de atualização. Nós embarcamos nessa, nós, Clam, em parte,
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claro, por uma certa missão institucional que era ter alguma incidência nesse diálogo com
formuladores de política, com o campo político, mas também pela tecnologia. Foi aquilo que
eu te disse, a gente começou a investir em tecnologias on line. Até para poder manter essa rede
latino americana com poucos recursos. Isso foi desenvolvido em 2006, então se estabilizou a
tecnologia, o conteúdo. Isso foi uma encomenda da SPM que queria discutir com professores
do ensino fundamental racismo, sexismo e homofobia articuladamente. Um desafio, gênero,
raça e sexualidade e as suas interseções. Eu achei o projeto super legal porque você ia colocar
a pós graduação e a universidade lá em contato com o ensino fundamental, é muito legal. Então,
a gente montou o conteúdo, a proposta, fizemos um piloto que envolveu seis ou cinco capitais
no Brasil. Refizemos o conteúdo a partir dessa experiência e aí o MEC disponibilizou esse
curso na UAB, na Universidade Aberta do Brasil. E hoje, o último dado que eu tenho são 35
mil professores no país que já passaram. Porque várias universidades passaram a utilizar o
material ou a recriar, enfim, nós estamos em um processo de avaliação agora dessa política.
Mas foi uma experiência muito interessante de turmas grandes, de muitos alunos e tal. Isso a
gente transformou em uma especialização que é o que tem mais a ver com o nosso perfil.
Porque o Instituto de Medicina Social não tem graduação.
J.M. - É, é um programa de pós...
S.C. - Então a gente desenvolveu essa atualização. E até porque muitos professores do ensino
fundamental que fizeram o curso queriam também uma especialização. E pra gente era muito
melhor, para nossa vida acadêmica, ter uma especialização. A gente não tinha bem como
colocar atividades de atualização na nossa programação entendeu? Aí transformamos e já
estamos na segunda edição desse curso de especialização.
J.M. - Legal. Você mesmo pessoalmente é convidado, às vezes, para dar consultorias
específicas e tal? Avaliações de projetos na área...
S.C. - No MEC, na Secretaria Especial de Direitos Humanos por conta do tema da violência
homofóbica, por conta desse curso, então tem algumas coisas no MEC. Bom, o próprio
programa “Brasil sem Homofobia”, que é o programa base para toda a política nessa área no
Brasil hoje. A gente participou ativamente na configuração desse programa. Enfim, tem um
trabalho aí de diálogo. E, hoje, ainda estamos envolvidos, não tão diretamente o Clam, mas
também o Clam com o acompanhamento da política do governo do Estado do “Rio sem
Homofobia”. Todos esses serviços que estão sendo implantados para enfrentamento da
homofobia e tal, a gente está fazendo uma espécie de consultoria continuada. A gente trabalha
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o tempo todo na seleção de pessoal, formação e tal. Tem esse trabalho. Mas, são equipes. São
Equipes bem amplas que eu acompanho limitadamente. Não dá para mergulhar nessas coisas...
J.M. - É imagino! Só o que você falou, se fosse gerenciar diretamente...
S.C. - É, é muita coisa.
J.M. - Tá bom Sérgio. Queria te agradecer. A gente foi até uma hora e quinze...

[FIM DO DEPOIMENTO]
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