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Resumo 

 

A presente pesquisa investiga como se configura a Lesbofobia na vida de mulheres lésbicas 

no Ensino Superior, em especial, na Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Estas, bem 

como, todas as pessoas do universo de LGBTI+, acabam sendo privadas de alguns direitos 

sociais e políticos, pois não são vistos/tratados como sujeitos de direitos. Para alcançar o 

objetivo proposto, foi escolhida a abordagem qualitativa, realizamos um levantamento 

bibliográfico e optamos pela entrevista narrativa com três graduandas lésbicas e bissexuais da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Para contextualizar o espaço universitário, realizamos 

uma entrevista semi-estruturada com alguns participantes de projetos de extensão que tratam 

das diversidades na Universidade. A pesquisa se orientou por debates de teóricas feministas, 

como Adrienne Rich, Monique Wittig, Judith Butler, Daniela Auad, Claudia Lahni e Zuleide 

P. da Silva. Nosso levantamento bibliográfico indicou poucas produções que dizem do 

imaginário lésbico na educação se comparado a centralidade que outras sexualidades têm na 

pesquisa acadêmica contemporânea. Nossa investigação possibilitou analisar a necessidade do 

debate das questões de gênero e sexualidades na educação como modo de enfrentamento de 

ações discriminatórias com relação à orientação sexual e de gênero, uma vez que, 

desestabiliza os discursos naturalizados, tomados como verdade única. Nossas análises 

indicaram que a universidade é um território de disputas, um território contraditório de 

liberdade e vigilância sexual, em que o reconhecimento de pessoas LGBTI+, no geral, não se 

dá de forma plena, e que isso, de certo modo, se estende aos locais de vivência universitária, 

como as repúblicas estudantis, festas, espaços de convivência e lazer; os projetos de extensão 

e coletivos estudantis demonstram ser uma rede de apoio social relevante neste espaço. Além 

disso, observamos jogos de poder, de (in)visibilidade da mulher lésbica e, majoritariamente, 

da mulher, configurando a universidade como um não-lugar para as existências dissidentes da 

heteronormatividade. Consideramos que estudos sobre a questão lésbica na universidade 

precisam continuar, pois a persistência do regime heteronormativo ainda é uma constante 

nesse território. 

 

Palavras-chave: Lesbianidades, Lesbofobia, Ensino Superior, Educação. 

  



Abstract 

 

This research investigates how Lesbophobia in women’s life is configured in higher 

education, especially at Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. These women as well 

as all LGBTI+ people, end up being deprived of some social and political rights, as they are 

not seen/treated as subjects of rights. To achieve the proposed objective, was chosen the 

qualitative approach, we conducted a bibliographic survey and opted for narrative interviews 

with three lesbian and bisexual undergraduates from UFOP. To contextualize the university 

space, we conducted a semi-structured interview with some participants of extension projects 

that deal with diversity at the university. The research was guided by debates by feminist 

theorists such as Adrienne Rich, Monique Wittig, Judith Butler, Daniela Auad, Claudia Lahni 

and Zuleide P. da Silva. Our bibliographic survey indicated few productions that say of the 

lesbian imaginary in education when compared to the centrality that other sexualities have in 

contemporary academic research. Our investigation made it possible to analyze the need to 

debate gender and sexuality issues in education as a way of coping with discriminatory 

actions in relation to sexual and gender orientation, since it destabilizes naturalized 

discourses, taken as a single truth. Our analyses indicated that the university is a territory of 

dispute, a contradictory territory of freedom and sexual surveillance, in which the recognition 

of LGBTI+ people, in general, does not occur fully, and that this, in a way, extends to places 

of university experience, such as student republics, parties, spaces of coexistence and leisure; 

the extension projects and student collectives prove to be a relevant social support network in 

this space. In addition, we observed power games, (in)visibility of lesbian women and, 

mostly, of women, configuring the university as a non-place for dissenting existences of 

heteronormativity. We consider that studies on the lesbian issue at university need to 

continue, because the persistence of the heteronormative regime is still a constant in this 

territory. 

 

Keywords: Lesbianities, Lesbophobia, Higher Education, Education 
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LEGENDA PARA COMPREENSÃO DAS TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Ocorrências Sinal utilizado 

Incompreensão de palavras ou segmento ( ) 

Truncamento (havendo homografia, usa-se 

acento indicativo da tônica e/ou timbre)  

/ 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

Entonação enfática maiúscula 

Prolongamento de vogal ou consoantes :: 

Interrogação ? 

Grifos da pesquisadora Negrito 

Grafia incorreta de algumas palavras 

buscando maior proximidade com a sua 

pronúncia na oralidade 

Itálico 

Qualquer pausa ... 

Comentários descritivos da transcritora ((minúscula)) 

 

Quadro 1 - Legenda para compreensão da transcrição das entrevistas. Adaptação do método utilizado 

por Dino Preti (1999). 
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INTRODUÇÃO 

 

A vivência de pessoas LGBTI+ na Universidade Federal de Ouro Preto não pode ser 

definida como semelhante à de outros/as universitários/as, as vivências são plurais. A 

universidade se configura como um espaço de disputas, que ora (re)produz cenas de violência 

e ora avança no enfrentamento da LGBTfobia – e seus desdobramentos – e, este é o cenário 

em que universitários/as buscam formação acadêmica e (sobre)vivem a situações de 

preconceito. O espaço escolar, assim como o universitário, nem sempre foi/é receptivo às 

pessoas consideradas dissidentes do sexo e do gênero. A disciplinação dos corpos imposta na 

escola, gerou e ainda gera marcas profundas, que acompanha os/as estudantes pela trajetória 

educacional e sua constituição da subjetividade. 

Nesse sentido, é de grande relevância compreender as trajetórias acadêmicas de 

pessoas LGBTI+, em especial, aqui nesta pesquisa, de mulheres lésbicas. Compreender como 

se configura a lesbofobia na universidade é o objetivo principal desta pesquisa, partindo da 

pressuposição de que o espaço universitário seja hostil a estes sujeitos e, que tal como outras 

instituições sociais, (re)produzem a lesbofobia dentre seus espaços. Segundo Elder Silva 

(2017), o acesso e permanência de estudantes LGBTI+ na universidade, se caracteriza como 

um processo que se dá em meio aos estranhamentos próprios desse ambiente e às implicações 

das identidades de gênero e das sexualidades, com seus dispositivos dinâmicos da 

heteronormatividade. 

Os dispositivos de controle e fiscalização da heteronormatividade, como a lesbofobia, 

é fortalecido com investimentos contínuos e repetitivos de discursos que naturalizam a 

heterossexualidade compulsória e, por conseguinte, padronizam os modos de existir e de se 

comportar. Desse modo, as lesbianidades, comumente tem sua inteligibilidade questionada e 

seu reconhecimento negado. Atualmente, a lesbofobia, assim como a bifobia e a transfobia, 

são usadas para denunciar e dar visibilidade às novas dinâmicas da homofobia. 

Compreendemos que a discriminação lesbofóbica se configura com ações específicas às 

mulheres lésbicas e, acreditamos que, embora a homofobia já agrege os entendimentos de 

aversão e sentimentos negativos às homossexualidades, hoje ela é insuficiente para falar das 

violências sofridas por mulheres não heterossexuais. 

Desse modo, discutimos a lesbofobia de modo a evidenciar suas especificidades, 

singularidades e intersecções. Borrillo (2016, p. 27) explicita que “a violência lesbofóbica 
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acumula as discriminações contra o gênero e contra a sexualidade”, o que resulta num 

“desdém que tem a ver com o fato de ser mulher e homossexual”. 

No cotidiano universitário, a mulher lésbica convive com a invisibilidade de sua 

sexualidade, com o apagamento da lesbofobia e com a hipervisibilização lésbica quando 

transita nas masculinidades. As manifestações lesbofóbicas apresentam diferentes graus de 

complexidade, desde os olhares constrangedores até os impedimentos de uma existência mais 

livre. Além disso, assim como observado nas escolas, a universidade também retrata a 

carência de diálogos sobre as diversidades em vários de seus departamentos, o que dificulta 

um avanço mais efetivo da transformação de seus espaços. 

Também questionamos nessa dissertação, os espaços que compõe o imaginário da 

universidade e, então o compreendemos para além de suas salas de aula, assim consideramos 

que seus entornos também auxiliam na constituição das identidades, com suas repúblicas e 

moradias estudantis e, espaços de lazer e convivência dos/as universitários/as. Dito isso, 

buscamos investigar este grande cenário, as ações da universidade em prol de um ambiente 

mais plural, os projetos de extensão, coletivos estudantis e as universitárias lésbicas, sendo 

que nesta última, tivemos a colaboração de três graduandas que compartilharam suas 

trajetórias através de narrativas. 

Outros/as autores/as já investigaram temas semelhantes a este, tanto sobre a 

LGBTfobia no ensino superior quanto sobre o imaginário lésbico e suas trajetórias 

educacionais, porém, acreditamos que a existência lésbica e a vivência universitária é única e 

singular, ainda que, as histórias se cruzem e se assemelhem em alguns momentos. Nesse 

ponto de vista, ressaltamos, mais uma vez, a importância de se ouvir estas mulheres e 

refletirmos sobre o espaço universitário enquanto meio de formação pessoal e acadêmico. 

Como já explicitado no início, esta dissertação investigou como se configura a 

lesbofobia na Universidade Federal de Ouro Preto, num cenário em que se pressupõe ser 

heteronormativo. Esta dissertação, produto de uma pesquisa qualitativa, é constituída de três 

capítulos que se dividem da seguinte forma. 

Inicialmente apresento as “Implicações do campo e da pesquisa”, neste elaboramos 

um cenário inicial em que esta pesquisa se constrói e justificamos a sua realização, 

apresentamos as protagonistas desta pesquisa e qual caminho metodológico optamos por 

seguir, bem como, os percalços enfrentados diante desta escolha. De modo breve, 

discorremos sobre as produções que dizem da LGBTfobia na universidade e das 

lesbianidades no contexto educacional. 
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A partir disto, definimos as nossas categorias de análise, que foram utilizadas no 

auxílio de nossas reflexões e discussões acerca das narrativas. Assim, consideramos discutir: 

a) as redes de apoio social e sua possível relação com a permanência das estudantes; b) a 

vigilância escolar; c) a resistência e desmotivação frente a discriminação lesbofóbica; d) 

apagamento e visibilidade lésbica e; e) o lugar da mulher lésbica na universidade. 

Em “Discussões relevantes: implicações sobre o gênero, sexualidades e a homofobia e 

seus desdobramentos” priorizamos a discussão de alguns conceitos importantes para o 

entendimento desta pesquisa. Problematizamos e construímos nosso debate a partir de uma 

perspectiva nos campos sociais e políticos. Compreendemos a homofobia e seus 

desdobramentos como dispositivos da heteronormatividade, assim como, impeditivos a bens 

públicos e simbólicos. Em especial, sobre as lesbianidades, apresentamos como essa 

categoria é compreendida na ciência e na militância e, como este imaginário tem se 

construído nos diversos espaços sociais e, assim os articulamos ao campo educacional. 

Por fim, em “Lesbofobia: o que a UFOP tem a ver com isso?” especificamos alguns 

aspectos relevantes para compreendermos o espaço da UFOP, que se estende as moradias e 

espaços de convivência. Conhecemos normativas, embates e projetos que auxiliam no 

enfrentamento da lesbofobia e das discriminações LGBTfóbicas em geral. Neste capítulo 

também, analisamos as narrativas através das categorias de análise e discutimos as 

configurações que a lesbofobia elabora na universidade e seus entornos.  
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1. IMPLICAÇÕES DO CAMPO E DA PESQUISA 

 

Poucas produções acadêmicas falam das interferências que os aspectos subjetivos têm 

sobre as produções, bem como, os ensaios, recuos, avanços e a relação que se tem com o 

próprio objeto de pesquisa (DINIZ, 2011). 

[...] tanto o processo de pesquisa, quanto o produto final alcançado pelo/a 

pesquisador/a sofrem percalços, exigindo, de saída, um envolvimento de ordem 

racional e emocional com o objeto de pesquisa e em seguida um necessário 

distanciamento, evidenciando assim uma tensão entre conhecimento e saber ou 

antes, entre objetividade e subjetividade (p. 11). 

 

Certamente, meu processo de construção acadêmica como professora e pesquisadora 

se deu em meio a erros e acertos, planos e contratempos. Inicio a trajetória desse trabalho 

com as experiências da Graduação em Pedagogia. A Pedagogia é minha segunda licenciatura, 

a primeira foi em Educação Física, aqui já destaco que os temas como gênero e sexualidade 

foram pouco abordados nessa primeira vivência universitária. A pedagogia, graduação 

cursada na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), porém, me oportunizou não só 

conhecer sobre a temática do gênero e das sexualidades como também me aventurar no 

desconhecido. Digo me aventurar, pois, as trocas vivenciadas durante o curso geraram 

diversas perguntas, dúvidas que não seriam sanadas sem o devido aprofundamento no tema, 

provavelmente, esses questionamentos me fizeram reconhecer a necessidade desse debate, 

especificamente na educação e, a refletir sobre meus posicionamentos no círculo pessoal e 

profissional e, por conseguinte, me motivam, ainda hoje, a estudar e construir espaços para 

que esse diálogo aconteça. 

Ao longo da graduação cursei uma disciplina específica sobre Gênero e Sexualidade 

na Educação e, ressalto sobre a importância dessa discussão no ambiente acadêmico, 

principalmente nos cursos de licenciatura. Logo depois, desenvolvi uma pesquisa de iniciação 

científica sobre diversidade, pesquisa na qual investigávamos a formação para a diversidade 

dos/as alunos/as da Pedagogia da UFOP, intitulada “Diversidade e inclusão na formação de 

Pedagogos/as”. Outra oportunidade de envolvimento com essa temática foi a vivência como 

monitora da disciplina de Gênero e Sexualidade na Educação, em que auxiliava o professor 

responsável pela disciplina e os/as alunos do curso de Pedagogia com relação as possíveis 

dúvidas e estudos dos textos. Por fim, ao concluir a graduação, optei por investigar no meu 

Trabalho de Conclusão de Curso, a relevância de se discutir sobre gênero e sexualidade na 

escola, para isso utilizei como campo de pesquisa uma escola pública de Ouro Preto – MG.  
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Para mais, ao pensar sobre o espaço em que se situa essa pesquisa - a Universidade -, 

falo enquanto mulher-cis, feminista, universitária e, moradora de república estudantil, pois 

quando revisito minha trajetória acadêmica e permanência universitária, localizo esses 

lugares como marcadores compartilhados com as colaboradoras deste estudo. Ao levantar as 

questões do imaginário da universitária lésbica, se torna essencial falarmos sobre o machismo 

e o sexismo imbricado a existência da mulher, assim como, as estratégias de permanência 

estudantil, algumas semelhantes as minhas. Ao longo dos seis anos em que vivi, graduei e 

pós-graduei na cidade de Ouro Preto, me filiei enquanto universitária quando compreendi - 

entre dificuldades - o “ofício” de estudante e permaneci. Conforme Silva, E. 2017 a afiliação 

e permanência estudantil se dá em meio a estranhamentos, adaptações e reconhecimento da 

existência do sujeito, estes, por sua vez, devem considerar que a Universidade se estende para 

além das salas de aula. Também se deve considerar que a permanência do/a estudante 

depende não só do sucesso da afiliação a instituição, mas, de ‘sucesso’ nos fatores externos, 

como as condições financeiras, de moradia, saúde mental, de pertencimento e 

reconhecimento. É válido, também, ressaltar que numa perspectiva interseccional, o 

distanciamento do padrão hegemônico masculino, heterossexual, branco, classe média alta e 

urbano, coloca desafios e enfrentamentos as universitárias que (re)existem neste ‘não lugar’ 

que se configura a Universidade (AUAD e CORDEIRO, 2018) e, estendo essa compreensão 

as repúblicas estudantis, tradicionais em Ouro Preto, que vem sofrendo transformações ao 

longo dos tempos, na busca de vivências mais plurais e diversas. 

Nesse sentido, imagino a vivência e permanência universitária para além dos muros 

da Universidade, ela se dá nas salas de aulas, nos projetos de extensão e de pesquisa, nas 

moradias estudantis, nos restaurantes universitários, nos espaços de lazer que estes estudantes 

frequentam, nos arredores dessa comunidade acadêmica. Ademais, para os/as estudantes - 

assim como eu - que não são nativos das cidades universitárias, é preciso construir um novo 

lar e uma nova vida nesses espaços. As repúblicas estudantis se tornam uma possível família 

e, a Universidade, bem como seus arredores constituem os novos espaços de interação desses 

sujeitos, configurando não só como um local de estudos, mas também, de sobrevivência, de 

liberdade e de construção das subjetividades. 

Considero essencial falar sobre essas pequenas experiências universitárias e no campo 

do gênero e das sexualidades, pois, certamente, sem tais envolvimentos, hoje essa proposta de 

pesquisa no mestrado não existiria. Os diálogos e trocas que se deram em meio as disciplinas, 

projetos, estudos e pesquisas teceram o que parte de mim é hoje e, como esse trabalho se 

constrói. Além disso, acredito que algumas cenas e implicações dos marcadores de gênero e 
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sexualidades, geralmente na educação, passaram a ser mais fáceis de serem percebidas de 

acordo com os caminhos que trilhei, o olhar se torna mais ou menos aguçado para algumas 

cenas do cotidiano, antes naturalizadas. É importante salientar que além do envolvimento 

acadêmico, a relação que temos com o mundo ao nosso redor e a sociedade na qual vivemos 

nos possibilita reconhecer e interpretar o outro e a si próprio. 

Dito isso, outro fator que impulsionou a construção desse estudo foi um trabalho 

sobre LGBTfobia na Universidade
1
 desenvolvido pela TV UFOP no quadro Vida de 

estudante (online no youtube através do canal TV UFOP), ao assistir as entrevistas e 

depoimentos de alguns/as alunos/as deparei-me com diversos questionamentos sobre como a 

discriminação contra sujeitos LGBTI+
2
 (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou 

transgêneros e intersexuais e, o + que é utilizado para representar pessoas que não são 

representadas por nenhuma das outras letras) se configura no espaço universitário, em 

especial, com as mulheres lésbicas.  

Ao assistir as entrevistas realizadas pelo Vida de Estudante, por um lado, percebi 

os/as alunos/as demonstrarem, em suas falas, que a falta de conhecimento sobre a temática do 

gênero e das sexualidades acaba se tornando um “gatilho” para as discriminações, e de outro, 

observei uma possibilidade de enfrentamento construída pela iniciativa dos responsáveis pelo 

quadro em colocar o tema em debate na TV UFOP, o que dá acesso a diversos/as estudantes 

de conhecerem e refletirem sobre essa temática, e mais, com os destaques feitos as novas 

normativas institucionais, como o uso normativo do nome social na universidade. 

A noção de LGBTfobia e a sua apropriação, de forma crítica, tem sido utilizada pelas 

mídias sociais, assim como na TV UFOP, nos documentos oficiais, como no documento de 

Violência LGBTfóbicas no Brasil: dados da violência, produzido pelo Ministério dos Direitos 

Humanos (BRASÍLIA, 2018) e busca uma elaboração mais conceitual nas pesquisas 

acadêmicas como em “O debate da LGBTfobia na ANPEd: epistemologias do Arco-íris” de 

Felipe Antônio Ferreira da Silva (2017), que analisa as produções acadêmicas publicadas na 

ANPEd sobre a emergência do enfrentamento da LGBTfobia no contexto escolar e na 

sociedade. Algo parecido tem acontecido com a noção de lesbofobia, sendo encontrada em 

textos acadêmicos, como Nunes (2014), Braga et. al. (2017), Vianna e Cavaleiro (2015) ou 

ainda no documento “Dossiê sobre lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017” (PERES et. al., 

2018), que iremos detalhar ao longo da pesquisa. 

                                                
1
 Para conferir as entrevistas ver: “Vida de Estudante T05 E01 - LGBTfobia na Universidade” 

https://www.youtube.com/watch?v=BdMNSNG_HjQ. 
2
 Usaremos a sigla LGBTI+ conforme está no Manual de Comunicação LGBTI+, realizado pelo grupo 

"Aliança Nacional LGBTI" e a rede "GayLatino", organizado por Toni Reis (2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=BdMNSNG_HjQ
https://www.youtube.com/watch?v=BdMNSNG_HjQ
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A entrevista com alguns/as alunos/as da UFOP no quadro Vida de Estudante se inicia 

com a seguinte pergunta: “O que você sabe sobre LGBTfobia?”. Um dos alunos responde: 

“Quando eu não faço parte daquela orientação sexual que é predominante e eu como gay eu 

sofro aquele preconceito”. O diálogo continua, e o entrevistador pergunta se o estudante já 

teve que esconder sua sexualidade, e ele responde: “Eu, diversas vezes já tive que me 

esconder, principalmente, na escola, onde que eu acho que a gente sofre mais preconceito”. 

Ao refletir sobre o que foi apresentado nas entrevistas, percebe-se a necessidade do 

diálogo sobre as sexualidades no espaço universitário. Entendendo que a linguagem tem 

poder, discursos são naturalizados ao serem (re)produzidos em nosso cotidiano. Tal fato 

possibilita tanto a produção de discursos normativos quanto o seu confronto. Silvana N. 

Goellner (2013) discute como a linguagem tem o poder de nomear e classificar os corpos, 

ditando normalidades e anormalidades, portanto, é necessário atenção para os ditos e não-

ditos que são (re)produzidos no espaço universitário. 

Assim como já citado neste trabalho, a partir dessa minha trajetória em que a vida 

acadêmica e pessoal aproximou das discussões sobre gênero e sexualidades, também fui 

estabelecendo aproximações de algumas perspectivas teóricas que considero importantes para 

minha pesquisa, como aponto a seguir. 

Entre avanços e retrocessos, é percebido no Brasil um fluxo contraditório com relação 

ao reconhecimento de sujeitos LGBTI+, em que percebemos o aprofundamento do debate 

público acerca desse tema, bem como, a conquista de direitos, porém, há ainda um quadro 

crescente de violência e discriminação (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, a noção de reconhecimento será compreendida a partir de Judith Butler 

(2017), em sua obra “Relatar a si mesmo: Crítica da violência ética”, ela dialoga com o 

pensamento de Adorno, Nietzsche, Foucault, Hegel, Laplanche e Lévinas. Iremos avançar 

essa questão ao longo do texto, porém, é relevante indicarmos que a noção de 

reconhecimento nos ajuda a pensar sobre os limites e possibilidades da inteligibilidade do 

sujeito diante de si, do outro e da comunidade, ainda que seja, em processos marcados pela 

opacidade de uns e outros. 

Para tanto, Butler (2017, p. 29), diz que “não há criação de si fora das normas que 

orquestram as formas possíveis que o sujeito deve assumir”; ainda que a moral estabeleça 

uma gama de regras que produz um sujeito em sua inteligibilidade, este não deixa de ser uma 

gama de normas e regras que seja passível de negociação vital e reflexiva. Sob a perspectiva 

foucaultiana, a autora discute que os regimes de verdade, estabelecidos socialmente, 
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‘decidem’ quais formas de ser serão reconhecidas ou não, ou seja, o que/quem serão dados 

como inteligíveis, humanizados. Explicitando melhor: 

O regime de verdade fornece um quadro para a cena de reconhecimento, delineando 

quem será classificado como sujeito de reconhecimento e oferecendo normas 

disponíveis para o ato de reconhecimento [...] é em relação a esse quadro que o 

reconhecimento acontece, ou que as normas que governam o reconhecimento são 

contestadas e transformadas (BUTLER, 2017, p. 35). 

 

As normas que fiscalizam o gênero e as sexualidades apresentam um quadro de 

referência para o ato de reconhecimento, este não pode ser considerado invariável, já que esta 

é uma relação que pode ser colocada em questão. Tais normas em que reconheço a mim 

mesma e o outro funciona, visto que, são sociais, não são só minhas. A impossibilidade de 

reconhecimento a partir do quadro referencial nos obriga a colocar as normas em questão, 

bem como acontece aos sujeitos LGBTI+, a possibilidade de seu reconhecimento excede as 

normas disponíveis, contestando-as e buscando sua transformação. As leis exemplificadas a 

seguir demonstram um processo de reconhecimento formal desses sujeitos, este que podem 

ter efeito no eu, no outro e na comunidade. 

Desde 1997, o Estado de Minas Gerais, onde se localiza o campo de nossa pesquisa, 

dispõe de instrumentos legais para garantir e promover os Direitos Humanos da população 

LGBTI+. Um exemplo disso acontece na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, em que a 

Lei n o. 8.176, de 29 de janeiro de 2001, estabelece penalidade para o estabelecimento que 

discriminar pessoa em virtude de sua orientação sexual (BELO HORIZONTE, 2001). E no 

estado de Minas Gerais com a Lei n
o
. 16.636, de 3 de janeiro de 2007, em seu art. 1º, institui 

o Dia Estadual contra a Homofobia, a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio (MINAS 

GERAIS, 2007). Nessa perspectiva, percebemos um avanço quanto a promoção dos Direitos 

Humanos das pessoas LGBTI+ em diversos segmentos, feito necessário para que se construa 

um lugar de respeito às diferenças e à diversidade. Ainda que numa normativa legal, isto 

pode não coincidir com o regime de verdade marcado pela heteronormatividade. Assim, a 

própria Lei surge como uma contestação do regime, deste modo sendo descumprida muitas 

vezes sem maiores dificuldades. A força do regime de verdade se encontra nas articulações 

discursivas que vão produzir a regulação dos corpos além ou aquém das normativas legais, ou 

mesmo na formulação destas. 

Peres (2004) discute que quaisquer que sejam, as violências “simbólicas ou reais 

promovem a perda de consciência sobre os direitos e deveres das pessoas” (p. 116). Nesse 

sentido, o diálogo no espaço universitário é essencial não só pela viabilização da formação 

desses sujeitos, mas também para promover a democracia e a luta pelos direitos políticos e 
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sociais dessa população subalternizada, fazendo da Universidade um local de pertencimento a 

todos/as. 

Considerando que o conhecimento pode ser um agente transformador contra qualquer 

tipo de preconceito, acreditamos que investigar a Lesbofobia consiste no desejo de 

compreender tal dispositivo que produz formas de violência e/ou processos de 

subalternização de determinados grupos ou indivíduos. No meio acadêmico, temos os estudos 

sobre a homofobia, de modo mais amplo (Junqueira, 2009, 2012; Borrillo, 2016) que apesar 

de sua importância podem ser insuficientes para analisar as especificidades da forma de 

existência lésbica. Por isto, é de grande relevância metodológica e política produções sobre as 

lesbianidades com produções desenvolvidas de pesquisadoras lésbicas clássicas e atuais como 

Adrienne Rich (2010) e Monique Wittig (2014) no cenário internacional e no Brasil temos 

ainda Zuleide P. da Silva (2017) e Daniela Auad e Claúdia R. Lahni (2019) entre outras. Para 

tanto, as análises deste trabalho podem se tornar um instrumento de enfrentamento às 

discriminações, preconceito e violência contra as mulheres lésbicas e bissexuais, pois, 

promovem a visibilidade dos sujeitos. Além disso, possibilitam a comparação da realidade 

com as legislações e políticas públicas atuais, de modo a viabilizar novas formulações, de 

acordo com as necessidades dos sujeitos. 

Para mais, é relevante problematizar as concepções e significações acerca da 

LGBTfobia e, em especial, a Lesbofobia nos contextos educacionais, como a Universidade, 

bem como auxiliar na construção dos estudos das relações sociais. Compreender os possíveis 

significados que os sujeitos dão à heteronormatividade e, consequentemente, à (re)produção 

de discursos normativos podem propiciar a fomentação de mudanças no meio universitário 

através de seus diversos atores – estudantes, docentes e administração –, por meio da 

identificação de ações discriminatórias e conduzindo para uma melhor intervenção e solução 

de problemas. 

 

1.1 Mulheres - Lésbicas - Universitárias: quem são as protagonistas das narrativas? 

 Ao longo da elaboração dessa dissertação de Mestrado pude me deparar com diversas 

histórias sobre as vivências lésbicas de mulheres universitárias da Universidade Federal de 

Ouro Preto. O acesso a esses encontros e conversas se deu em reuniões e rodas de conversa 

com participantes de alguns projetos que compõem o Programa de Incentivo à Diversidade e 

Convivência (PIDIC), as falas dessas universitárias nos ajudaram a compor o cenário que a 

Universidade e seus sujeitos constroem cotidianamente com relação ao gênero e as 
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sexualidades. A partir destes encontros, firmei parcerias e tive indicação de possíveis 

colaboradoras para essa pesquisa. 

 As protagonistas deste trabalho são Ana, Bia e Carla, mulheres-lésbicas-universitárias 

que concordaram em contar suas histórias, seus nomes são fictícios e foram escolhidos por 

mim, a fim de garantir o anonimato das participantes, as outras características descritas no 

quadro abaixo, indicadas por elas, demonstram o modo como se identificam e as conexões 

utilizadas para formar o grupo de 3 colaboradoras para as entrevistas narrativas. No quadro a 

seguir apresentaremos as colaboradoras e as estratégias de pesquisa. 

 

Colaboradoras 

(nomes fictícios) 

Auto-identificação 

sexual 

Moradia  Curso e ano de 

ingresso na UFOP 

Estratégia de 

pesquisa 

Ana, 26 anos, de 

Pindamonhangaba 

- SP 

Bissexual Casa 

(com 

amigas) 

Arquitetura e 

Urbanismo  

Faz parte do meu 

círculo pessoal de 

amigos/as 

Bia, 22 anos, de 

Ribeirão Preto - SP 

Lésbica República 

particular 

feminina 

Farmácia  Indicação de uma 

participante do 

Projeto “Vamos 

falar disso” 

Carla, 19 anos, de 

Simonésia - MG 

Lésbica República 

particular 

feminina 

Física  Indicação de uma 

participante do 

Projeto “Vamos 

falar disso” 

 

Quadro 2 - Características básicas das colaboradoras da pesquisa e estratégias de pesquisa. 

 

1.2 Caminho metodológico: escolhas para se contar essas histórias 

A fim de compreender como os sujeitos ocupam e/ou infringem as possíveis 

normalidades impostas nos espaços educacionais, em específico, os espaços universitários e 

como encontram possibilidades de enfrentamento à Lesbofobia, escolhemos pela abordagem 

qualitativa. Optamos por essa abordagem, pois essa pesquisa preocupa-se com elementos da 

realidade que não podem ser calculados, uma vez que nos centraremos na compreensão de 

valores, atitudes e significados que correspondem às relações sociais (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Para tanto, iniciamos nosso trabalho com o levantamento bibliográfico sobre a 

LGBTfobia no espaço universitário na base Scielo, com os seguintes descritores: “lgbtfobia”, 
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“ensino superior” e, “educação”; e no Portal de Teses e Dissertações da Capes, com os 

descritores “lgbt” e “lgbtfobia”; e delimitamos o período de publicações a partir de 2014, 

assim selecionamos doze trabalhos que dizem da relação entre as sexualidades e ensino 

superior. As pesquisas estão especificadas no Quadro 3: Pesquisas selecionadas que dizem da 

relação entre Sexualidades e Ensino Superior. 

Os trabalhos selecionados para a realização desse estudo demonstraram não só como 

o campo a ser pesquisado tem se construído, mas como, ainda, alguns temas são 

invisibilizados dentro da grande temática do gênero e das sexualidades. Ao levantarmos as 

produções dos últimos anos localizamos que a lesbianidade no espaço universitário  apareceu 

em apenas um trabalho acadêmico como tema central da produção, “Homossexualidade 

Feminina, Liberdade Sexual e Interiorização do Ensino Superior” (Ferreira et. al., 2017) e, 

com essa constatação, compreendemos esse ser um tema pouco explorado, bem como suas 

especificidades, como a lesbofobia. Vale destacar que essa breve percepção nos levou a um 

novo levantamento bibliográfico, confirmando a pouca produção acadêmica sobre as 

lesbianidades no espaço educacional. Embora, a nossa preocupação inicial tenha sido em 

relação a LGBTfobia, de modo que contemplaríamos toda a comunidade LGBTI+ da 

Universidade Federal de Ouro Preto, decidimos priorizar a questão das lesbianidades e, por 

conseguinte, a lesbofobia, devido a sua pouca visibilidade nas produções acadêmicas, se 

comparado a centralidade que outras categorias sexuais têm na ciência. A partir desse 

momento entendemos a importância do recorte sobre a questão da lesbofobia e a necessidade 

de aprofundarmos a pesquisa. 

Com o novo levantamento bibliográfico, na base Scielo e no Portal de Teses e 

Dissertações da Capes, com o descritor “lesbofobia”, encontramos dezesseis produções 

acadêmicas, sendo que selecionamos apenas dois trabalhos (MACIEL, 2018; RIBEIRO, 

2018) e, utilizando o descritor “lésbicas”, com igual recorte temporal selecionamos duas 

publicações (MEDEIROS, 2015; LIMA, 2016). Além disso, durante o processo de 

qualificação de Mestrado foi recomendado que buscássemos produções acadêmicas em 

outros meios de comunicação, como, nos sites de grupos feministas e em revistas específicas 

dessa temática. Essa orientação, dada pela Professora Doutora Daniela Auad, pesquisadora, 

mulher e militante lésbica, ampliou nosso olhar para outros trabalhos e espaços de 

comunicação da temática de gênero e sexualidades, o que nos auxiliou a construir uma 

discussão com maior rigor intelectual.  

Assim sendo, buscamos nas revistas Fazendo Gênero e o Desfazendo Gênero, Labrys, 

bem como, nos grupos de pesquisa, como o Gira, Grupo de Pesquisa da UFBA - 
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Universidade Federal da Bahia e o Flores Raras na UFJF - Universidade Federal de Juiz de 

Fora. E obtivemos, respeitando nosso recorte temporal, o acesso a uma tese de doutorado e 

oito artigos. Essas produções acadêmicas estão detalhadas no Quadro 4: Pesquisas que dizem 

da relação entre as lesbianidades e o contexto educacional. 

Além do levantamento bibliográfico, a fim de contextualizar o espaço da 

Universidade e conhecer suas ações frente a LGBTfobia, em especial, a lesbofobia, fizemos 

um levantamento sobre os projetos e grupos estudantis que fomentam a discussão sobre as 

diversidades e diferenças. Para isso, foi realizado uma entrevista semi-estruturada
3
 com um 

representante de cada grupo para compreendermos como os projetos funcionam e quais suas 

principais ações junto aos/as estudantes e a Universidade. 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador 

deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal (BONI e QUARESMA, 

2005, p. 75). 

 

Esse tipo de entrevista foi escolhido, pois, nos possibilitou adicionar perguntas para 

questões que não ficaram tão claras ou a recompor o contexto da entrevista, delimitando 

melhor o volume de informações obtidas e direcionando melhor a conversa ao tema. O/a 

entrevistador/a deve estar atento/a as falas do/a entrevistado/a a fim de intervir no momento 

mais oportuno, para também, não atrapalhar a construção das respostas do/a entrevistado/a 

(BONI e QUARESMA, 2005). 

Além disso, como instrumento de coleta de dados, optou-se pela entrevista narrativa
4
 

com as graduandas autoidentificadas como lésbicas ou bissexuais da UFOP para a geração de 

dados junto aos sujeitos da pesquisa. A pergunta geradora foi, “gostaria que inicialmente 

você se autoidentificasse quanto a sua sexualidade e depois, você me contasse sobre o todo 

seu processo de escolarização, destacando as situações de discriminação, preconceito e 

violência (relacionadas a Lesbofobia) que você possa ter vivenciado nos espaços 

educacionais da Universidade Federal de Ouro Preto, e por último, se você tem conhecimento 

sobre algum projeto, programa, grupo, pessoa, norma institucional direcionada aos sujeitos 

LGBTI+ que favoreçam e/ou garantam a sua permanência na Universidade”. “Esse tipo de 

entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo sobre 

algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social” (MUYLAERT et. al., 

                                                
3
 Ver anexo 1: Roteiro de entrevista semi estruturada. 

4
 Ver anexo 2: TCLE (Termo de consentimento livre esclarecido) destinado as colaboradoras da 

pesquisa. 
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2014, p. 194). Além disso, a entrevista narrativa, segundo Jonata F. de Moura e Adair M. 

Nacarato (2017): 

Busca romper com a rigidez imposta pelas entrevistas estruturadas e/ou 

semiestruturadas e permite identificar as estruturas sociais que moldam as 

experiências; tem sido utilizado por pesquisas em diferentes áreas do conhecimento 

e, em particular, por estudos que tomam as histórias de vida como foco de análise, 

pela sua dinâmica própria de geração de textos narrativos (p. 16).  

 

Muitas pesquisas que tratam da temática acerca do gênero e das sexualidades no 

contexto educacional têm utilizado a entrevista narrativa como instrumento de coleta de 

dados (MACIEL, 2014; LIMA, 2016; MODESTO, 2018; BRAGA, 2019), e todos atentam 

que a voz dos sujeitos, seus relatos, suas histórias nos contam sobre as construções e 

reconstruções sociais. 

O ato de narrar, de contar histórias faz parte da história da humanidade e, por isso, 

deve ser estudado em seu contexto social, político, histórico e educativo. Para Maria Goreti 

Souza e Carmen Lúcia Cabral (2015) a narrativa passou a ser um importante método de 

pesquisa e de desenvolvimento pessoal e profissional de professores/as, constituindo-se um 

espaço privilegiado de investigação. Ao narrar o/a professor/a tem a possibilidade de refletir 

sobre a ação docente e, sobre aspectos de sua vida pessoal e social. As docentes lésbicas, 

participantes da pesquisa de Patrícia Maciel (2014) ao narrarem suas histórias tiveram a 

possibilidade de refletir sobre suas vivências pessoais e enquanto docentes, sobre suas 

subjetividades e modos de existências no contexto educacional. 

A capacidade de narrar de si mesmo, além de envolver a capacidade de refletir 

sobre a experiência vivida, pode ajudar a entender e a organizar a realidade social e, 

dessa forma, oferecer melhores condições para que os sujeitos possam transformar a 

própria realidade (WITTIZORECKI et al., 2006, p. 23). 

 

 A história narrada não se dá de modo simples ou linear, o jogo entre o lembrar e 

esquecer, talvez, seja uma tentativa de dar significado/sentido aos acontecimentos vividos, as 

experiências não são apenas individuais, mas num processo coletivo, demonstram uma 

realidade social e a relação que se construiu com essa realidade (WITTIZORECKI et al., 

2006). 

As investigações que utilizam as narrativas possibilitam ouvir outras vozes e, 

observar, interpretar a realidade a partir de outras perspectivas. “As narrações de nós mesmos 

nos ajudam a construir nosso significado, tanto para cada um quanto para os outros na 

sociedade” (OLIVEIRA RABELO, 2011). 

Para tanto, optou-se por entrevistar as estudantes lésbicas e bissexuais da graduação 

da universidade, uma vez que se torna importante ouvir os sujeitos alvos desse tipo de 
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violência, a fim de que possamos compreender as possíveis configurações de violências 

vivenciadas no espaço universitário, que é supostamente sinalizado como heteronormativo e 

LGBTfóbico. Pretendeu-se entrevistar 3 estudantes da graduação da UFOP. Para isso, 

fizemos um recorte territorial referente aos campi de Ouro Preto - MG e Mariana - MG, 

sendo estes, Campus Morro do Cruzeiro, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e, 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), ressaltando que a UFOP desenvolve seu 

trabalho em 3 cidades: João Monlevade - MG, Ouro Preto - MG e Mariana - MG. 

Importante dizer que todas as entrevistas, tanto das estudantes lésbicas e bissexuais 

quanto dos projetos e grupos estudantis foram registradas com gravador de som e no diário de 

campo. O uso do diário de campo auxilia no processo de transcrição das entrevistas, além de 

repertoriar com gestos e expressões as falas dos/as colaboradores. Nele podem ser registradas 

às observações relativas às entrevistas e o desenvolvimento da pesquisa, como os contatos 

feitos, locais para realização da entrevista, possíveis incidentes, estágios da pesquisa, entre 

outros aspectos, e mais, ele deve ser elaborado pelo responsável da pesquisa e, será de grande 

valia no momento de análise dos dados (FAJER, ARAÚJO e WAISMANN, 2016). 

É relevante ressaltar também que, por implicações éticas, as entrevistadas não terão 

seus nomes expostos, todos as informações e análises construídas terão caráter sigiloso em 

relação a identificação das colaboradoras, somente os/as pesquisadores/as envolvidos/as no 

estudo terão acesso às informações, que serão utilizadas apenas para fins acadêmico-

científicos relacionados aos objetivos da pesquisa. O anonimato, aqui, é entendido como um 

cuidado para que as entrevistadas não enfrentem possíveis constrangimentos. Com o intuito 

de garantir esse anonimato e facilitar a leitura do texto, as entrevistadas tiveram seus nomes 

substituídos por outros. Além disso, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética
5
 a fim de 

garantir que ela seja desenvolvida respeitando-se os padrões éticos e em defesa dos interesses 

dos sujeitos com integridade e dignidade. 

Na perspectiva dos/as autores/as pós-estruturalistas como Judith Butler, Michel 

Foulcault, Guacira Lopes Louro, entre outros, questionaremos as bases políticas e culturais 

dos discursos heteronormativos, bem como, as relações de poder estabelecidas entre os 

sujeitos e, a (des)construção de “verdades” absolutas produzidas historicamente que 

determinam lugares de dominação e subordinação. É preciso ponderar que, segundo essa 

perspectiva, nosso olhar deve ir além das opressões, observando as tensões que são 

                                                
5
 Ver Anexo 3: Parecer consubstanciado referente a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética. 
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constituídas nas relações e, as brechas que possibilitam outras formas de reinvenção de ser e 

estar na sociedade (AGUILAR e GONÇALVES, 2017).  

Optamos por essa perspectiva teórica, pois, consideramos que o corpo, as 

sexualidades e o gênero são construções históricas, sociais, culturais e políticas, e estas 

podem ser produzidas e reforçadas por discursos, também, historicamente construídos. 

Guacira Lopes Louro (2008) discute que homens e mulheres não são constituídos apenas nos 

processos de censura, eles/as se fazem, também, por meio de relações que estabelecem 

gestos, modos de ser e agir, de falar e de comportar-se no mundo. Nesse sentido, se produzem 

nas e pelas relações de poder. Portanto, nossos questionamentos devem ir em direção as 

culturas silenciadas, as identidades subalternizadas, aos gestos e modos de ser e estar na 

sociedade vistos como aceitos ou como infrações à norma.  

Nesse sentido, compreender as lesbianidades na universidade e como os sujeitos 

contestam e transformam as normas ali presentes, nos permite refletir em como as 

experiências universitárias ganham sentido nas trajetórias acadêmicas e pessoais dessas 

pessoas. Através de uma gama de operações e elementos organizados, os regimes de verdade 

(Foucault, 2010) permitem que as relações de poder sejam presença constante nas instituições 

disciplinares, estas capazes de controlar e fiscalizar os discursos de acordo com a "verdade" 

estabelecida. Os dispositivos de controle da heteronormatividade, como por exemplo, a 

lesbofobia, ganham força com os discursos repetitivos e contínuos no espaço universitário, 

com isso, as lesbianidades, por vezes, tem sua inteligibilidade questionada e seu 

reconhecimento negado. 

 

1.2.1 Percursos e percalços 

 Pensamos em métodos e instrumentos que nos dessem melhor acesso as respostas que 

objetivamos na pesquisa e, consideramos que fizemos boas escolhas. Embora, as escolhas 

estivessem acertadas, ‘as pedras no caminho’ sempre surgem e tivemos de enfrentá-las. 

 Inicialmente, tivemos dificuldades ao buscar trabalhos que falassem das lesbianidades 

no contexto educacional, assim como já citado nesse trabalho, há um número diminuído de 

publicações que centralizam o debate do imaginário lésbico e a lesbofobia no espaço escolar 

e isso, de um lado nos alertou sobre a necessidade de visibilizar essa discussão e, de outro da 

responsabilidade que temos, enquanto educadores/as e pesquisadores/as de construir um 

espaço ético e plural para que esse tipo de debate avance na educação. Apesar desse cenário, 
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conhecer outros trabalhos que dizem das lesbianidades nos auxiliou a elaborar essa pesquisa e 

a ampliar nossas perspectivas como aprendizes e professores/as. 

 A fim de analisar o contexto educacional e social da Universidade Federal de Ouro 

Preto, procuramos por grupos e projetos que desenvolvessem atividades acerca da 

diversidade, com isso, tivemos conhecimento do PIDIC
6
. Estes têm como objetivo a 

realização de atividades que promovam a igualdade de direitos entre estudantes e o 

enfrentamento de discriminações como o racismo, sexismo, machismo, capacitismo, 

homofobia, transfobia, entre outras, que afetem a sua permanência e seu desenvolvimento em 

todas as unidades da UFOP. Tais grupos e projetos também querem contribuir para a 

promoção da inclusão social, combater os efeitos da desigualdade social causados pelos 

diversos tipos de discriminação e, por fim, incentivar atividades de possibilitem uma melhor 

convivência entre estudantes das residências estudantis da universidade. 

 Nesse contexto, entramos em contato com os projetos aprovados - em edital 

específico - em 2019 e que tratassem, especificamente, sobre a diversidade sexual e o 

sentimento de pertencimento a Universidade. O primeiro obstáculo surgiu no contato com os 

projetos, alguns responderam ao convite de participação dessa pesquisa imediatamente, 

outros demoraram dias e, outros nunca responderam. O modo de contatar, também foi 

dificultoso, alguns projetos divulgam as atividades nas redes sociais como facebook e 

instagram, facilitando o acesso as informações de trabalho e aproximação aos participantes 

que compõem a equipe e, outros não disponibilizavam nem e-mail para contato. Após 

diversas tentativas de aproximação, encontros marcados, desencontros e desistências, 

conseguimos conversar com os Projetos: Geni, Vamos falar disso, Ariadnes, ABRACE e o 

Diversidade Transversa. 

As entrevistas contribuíram para caracterizarmos melhor o cenário educacional da 

UFOP e observarmos algumas das ações que são desenvolvidas para o enfrentamento das 

discriminações, inclusive da lesbofobia. Para além das entrevistas, frequentamos atividades 

dos projetos como rodas de conversa e palestras para vivenciarmos juntos dos/as estudantes 

essa experiência e observarmos suas inquietações e modos de experimentar as atividades. 

Para registro das observações das rodas de conversa e palestras utilizamos o diário de campo, 

lá registramos sensações, gestos e olhares, além dos questionamentos dos/as estudantes e 

falas dos/as participantes dos projetos, para as entrevistas, somado ao diário de campo, 

utilizamos o gravador de voz. 

                                                
6
 Informações obtidas no site da UFOP: https://prace.ufop.br/assistencia-estudantil/orientacao-

estudantil/incentivo-diversidade-e-convivencia-pidic. 
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 A partir das parcerias traçadas com os Projetos citados, recebemos a indicação de 

duas estudantes que se interessaram pela pesquisa e gostariam de narrar suas histórias e 

experiências acadêmicas enquanto mulheres lésbicas. Posto que, também sofremos com 

desencontros, deixei por conta das universitárias em escolher o local das entrevistas em que 

se sentissem mais confortáveis e que fosse de fácil acesso para ambas as pessoas - 

entrevistadora e entrevistadas. Os locais escolhidos foram: Ana optou pela sala do/a 

estudante, confeccionada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE); Bia e Carla pela Sala 

de descanso dos/as alunos/as de Física. Decidido o local, acertamos sobre a garantia de 

anonimato e o modo de registro - gravador de voz e diário de campo.  

Quanto às narrativas construídas pelas universitárias, percebemos que inicialmente 

elas buscavam elaborar em seus pensamentos uma ordem coerente para elas, para construir 

uma fala cronológica, quanto a isso, após a leitura da pergunta geradora, deixamos em aberto 

o modo como iriam organizar as suas falas ou a cronologia em que isso iria suceder, 

observamos também, que volta e meia se perdiam em suas memórias e buscavam retomar ao 

tema original. Entre pensamentos perdidos, rememorados e esquecidos construíram histórias 

singulares, e ainda que isso fosse o mais importante para nós, as universitárias destacavam 

certa preocupação se suas falas seriam relevantes ou satisfatórias para a pesquisa em questão. 

Valdete Boni e Silvia Quaresma (2005, p. 73) salientam que nas entrevistas que dão destaque 

as histórias de vida, ao longo da narrativa pode acontecer “a liberação de pensamentos 

reprimidos que chegam ao entrevistador em tom de confidência”, os relatos demonstram, a 

partir de uma visão individual a dimensão coletiva de uma realidade social. Por vezes, 

podemos considerar que nossas interpretações individuais ou experiências singulares dizem 

apenas do privado, porém, demonstram interpretações próprias do coletivo e, isso é 

essencialmente relevante, não só na construção do debate nesse estudo, mas, nas relações 

estabelecidas com si próprio, com o outro e a comunidade. 

Ao transcrever as narrativas, assim como as universitárias, rememoramos o momento 

das entrevistas e, junto ao diário de campo estabelecemos análises das falas, gestos e 

expressões, é possível destacar falas embargadas, momentos de reflexão, pausas para 

melhores elaborações, preocupação para que fatos fossem esclarecidos e ênfase para alguns 

momentos/experiências da vida. Assim, adaptamos o método de transcrição organizado por 

Dino Preti (1999) e, ordenamos no quadro 1 as ocorrências e sinalizações utilizadas nas 

transcrições para melhor entendimento das falas, as sinalizações são usadas para representar 

pausas, entonação da voz, comentários do/a transcritor/a, entre outras ocorrências da fala. 

Eduardo Manzini (s/d) explicita que a transcrição é uma atividade trabalhosa, uma hora de 
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entrevista pode levar longas horas de transcrição, o que deve ser feito artesanalmente, ainda 

que se possa utilizar o auxílio de softwares. E mais, é conveniente que tal tarefa seja feita 

pelo/a próprio/a pesquisador/a, pois, a transcrição se constitui como um momento de pré-

análise do material, importante também, que se esteja atento/a para aquilo que foi e não foi 

falado, o que foi ou não perguntado e respondido.  

Para finalizar, destacamos a árdua tarefa que é fazer pesquisa nas Ciências Humanas, 

adentrar o campo de pesquisa e construir cada fase desse trabalho, desde encontrar pessoas 

dispostas a dialogar, até fazer boas escolhas quanto aos caminhos que nos levarão de 

encontro as possíveis respostas aos nosso objetivos, bem como, articular teoria e prática, ou 

transcrever entrevistas. Lidar com ética e rigor em cada fase desse estudo é esse essencial 

para a construção desse debate. 

1.3 LGBTfobia no Ensino Superior: breve levantamento bibliográfico 

 

No quadro a seguir apresentaremos algumas pesquisas que dizem da relação entre 

sexualidades e ensino superior, as quais detalharemos nos próximos parágrafos.  

 

Autores/as Fonte / Ano Tema central 

 

Sandro Augusto Silva 

Ferreira, Andrea Luci Alcides, 

Francisca Helena Batista 

Ribeiro, Katiuscia Souza 

Rego, Laurentina Souza Alves 

Ferreira, Naiala Amorim de 

Oliveira 

 

Cadernos de gênero e 

diversidade - 2017. 

 

Destaca a importância de pensar o 

espaço universitário como possibilidade 

de liberdade sexual, em especial, sobre 

como as lesbianidades podem ser 

constituídas no ambiente universitário. 

 

Roberto Alves Reis, Jacson 

Dias, Gael Benitez 

 

Revista científica das 

áreas de humanidades 

do Centro 

Universitário de Belo 

Horizonte - 2016. 
 

Projetos de extensão acerca da 

diversidade sexual e de gênero como 

base para uma rede de apoio e diálogo 

das questões LGBTI+ nos espaços 

universitários. 

Tatiana Lionço; Larissa 

Vasques Tavira; Felipe de 

Baére; Raquel de Souza 

Portela 

4 Seminário 

Internacional de de 

Educação e 

Sexualidade \ 2 

Encontro Internacional 

de Estudos de Gênero \ 

Fundamentalismos e 

violência - 2016. 
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Sandro Augusto Silva 

Ferreira, Iole Macedo Vanim 

Revista Feminismos - 

2016. 

Políticas de Ação Afirmativa e Direitos 

LGBTI+, em especial, sobre os avanços 

na legislação que auxilia no 

enfrentamento da LGBTfobia e no 

fomento dos direitos LGBTI+ 

 

Márcio da Silva Lima Repositório 

Institucional da UFPE 

- 2017. 

Aline Muras de Oliveira Pino Biblioteca depositária: 

Universidade do 

Estado do Rio Grande 

do Norte - 2016. 

Francisco Ednardo Barroso 

Duarte 

Biblioteca depositária: 

UFP - 2015 

Discussão sobre a inclusão, entrada, 

permanência e escolarização dos sujeitos 

LGBTI+; com a expansão do Ensino 

Superior, é possibilitado uma maior 

diversidade de estudantes na 

Universidade, com isso, é considerado 

que o cenário atual favoreça os embates 

das diferenças, mas também, possibilite 

a construção de um espaço dialógico 

para a equidade. 

Augusto Rafael Brito Gambôa Biblioteca Depositária: 

PROF. JOSÉ 

GERALDO VIEIRA  

Faculdade Cásper 

Líbero - 2017 

Fabrício Ricardo Lopes Repositório 

Institucional da 

Universidade Federal 

de Rondônia - 2017 

João Felipe Zini Cavalcante de 

Oliveira, Tauane Caldeira 

Porto 

V Congresso Latino-

americano de gênero e 

religião - 2016. 

 

 

Elder Silva 

 

Repositório da UFBA - 

2017 

Juliao Goncalves Amaral Biblioteca Depositária: 

Fafich  

Ufmg - 2014 

 

Pesquisa sobre os Coletivos 

Universitários, ao qual indica uma 

profunda discussão sobre as novas 

formas de ações políticas juvenis, e uma 

delas é a militância na Universidade, os 

Coletivos lutam, principalmente, pelo 

reconhecimento identitário e pelo 

enfrentamento da LGBTfobia no 

ambiente universitário. 

 

Quadro 3 - Pesquisas selecionadas que dizem da relação entre Sexualidades e Ensino Superior. 

 

Pensar em acesso e permanência de qualidade dos/das estudantes universitários/as é 

pensar para além da apreensão formal de códigos, normas e condutas institucionais, é 

considerar o lugar social, as identidades e pertencimentos dos sujeitos que ingressam nesse 
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espaço educacional. Se levarmos em consideração os grupos a quem sempre foi negada a 

possibilidade dessa etapa do ensino, esse processo de afiliação e permanência à universidade 

acaba sendo mais penoso. O trabalho elaborado por Elder Silva (2017), trata especificamente 

sobre essa afiliação do/da estudante LGBT na universidade, processo que se dá em meio aos 

estranhamentos próprios do ambiente universitário e às implicações das identidades de 

gênero e das sexualidades, com seus dispositivos dinâmicos da heteronormatividade. 

 E. Silva (2017) realizou seu estudo no Centro de Artes, Humanidades e Letras 

(CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e fez uso da entrevista 

etnonarrada com o auxílio de 6 interlocutores - estudantes da graduação do CAHL, 

vinculados aos cursos de Jornalismo, História, Serviço Social, Publicidade e Propaganda e 

Museologia. O autor se apoia nos conceitos de afiliação e permanência na instituição de 

Alain Coulon (2008) e Dyane Santos (2009). Para Coulon (2008) o sucesso da afiliação “está 

condicionado ao reconhecimento e à legitimidade que a instituição universitária dá, àqueles 

estudantes que apreenderam suficientemente as suas normas institucionais” (SILVA, E. 2017, 

p. 38). Esse reconhecimento só é percebido após a fase de estranhamento, quando se nota a 

real apreensão dos códigos e normas da instituição, configurando a assimilação do “ofício” de 

estudante. Já, para Santos (2009) a permanência tem caráter mais subjetivo, considerando a 

transformação possibilitada pela universidade. E. Silva (2017, p. 41) explicita melhor o 

pensamento:  

Permanecer não é apenas fixar-se no local, é além da ideia de durabilidade 

temporal, a possibilidade de se transformar e existir, o que exige então, não somente 

a garantia de condições materiais para a sobrevivência, mas a segurança de 

condições simbólicas que garantam a existência, com todas as suas diferenças e 

especificidades. 

 

 E. Silva (2017) constrói uma relação do conceito de permanência a noção de 

existência, e fala sobre a essencialidade de que o/a estudante “exista no outro, e tenha a sua 

existência na universidade reconhecida pela instituição, e pelos demais estudantes” (p. 43). 

Judith Butler, em “Relatar a si mesmo: crítica da violência ética” (2017) emprega as ideias 

de Hegel quando discute que o reconhecimento não acontece de modo unilateral, quando 

reconheço alguém também sou reconhecido/a. O reconhecimento só é possível pela mediação 

que acontece fora de si, um exterior em que operam normas e convenções que ele não criou, 

o reconhecimento é exterior a si. Além disso, é preciso compreender que o reconhecimento 

acontece baseado em certos critérios, mesmo que implícitos, em que estabelece “o que será e 

não será reconhecível sobre si-mesmo para todos, um quadro de referência também para me 
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ver e julgar quem sou” (p. 42-43). E mais, é preciso compreender que o sujeito nunca será 

totalmente transparente a si mesmo, pois, há sempre uma opacidade do sujeito que permeia o 

reconhecimento. 

Se o sujeito é opaco para si mesmo, não totalmente translúcido e conhecível para si 

mesmo, ele não está autorizado a fazer o que quer ou a ignorar suas obrigações para 

com os outros. Decerto, o contrário também é verdade. A opacidade do sujeito pode 

ser uma consequência do fato de se conceber como ser relacional, cujas relações 

primeiras e primárias nem sempre podem ser apreendidas pelo conhecimento 

consciente [...] então essa opacidade parece estar embutida na nossa formação e é 

consequência da nossa condição de seres formados em relações de dependência 

(BUTLER, 2017, p. 32). 

 Ainda nesse pensamento, Butler (2017), em diálogo com Emmanuel Levinas, ressalta 

que a possibilidade de reconhecimento e “leitura” de um rosto como rosto humano é 

condicionado e mediado por um quadro visual de referência que pode variar entre 

humanizadores e desumanizadores. Essa “leitura” está diretamente imbricada a 

normatividade do campo visual; há um conjunto de normas que legitimará ou não a 

reconhecibilidade. Podemos considerar que o reconhecimento se dá num regime de 

visibilidade e inteligibilidade daquilo que aparece nas interdependências sociais, de processos 

de se ver nestas relações. 

 “Se reconhecer no outro não é tarefa fácil, tão pouco reconhecer que o outro existe” 

(SILVA, E. p. 43) e, mais penoso ainda, quando observado que esse reconhecimento é 

implicado por normas e convenções que separa os sujeitos a partir de uma política que não 

respeita às diferenças, classificando entre normais e anormais, saudáveis ou não-saudáveis, 

passíveis de existência ou não. Dyane Santos (2009) considera que no ambiente universitário 

- assim como outras instituições - há o grupo de estabelecidos, um grupo que ocupou e ainda 

ocupa esse espaço, grupo que com suas identidades historicamente reconhecidas tem sua 

presença socialmente legitimada como natural, diferente daqueles cuja identidade não é 

reconhecida ou vista como pertencente a esse lugar, daqueles que se afastam do grupo 

referência desse espaço. “Os recém-chegados buscam tornar-se nativo, ao passo que os 

estabelecidos agem em prol da manutenção da estrutura e, portanto, dos diferenciais” (ibid., 

2009, p. 74). Esses sujeitos que se afastam das normas e convenções sociais desse lugar 

continuam sendo aqueles a quem o direito de acesso e permanência de qualidade - material e 

simbólica - na Educação foi e continua sendo negado. 

 A negação dos sujeitos LGBTI+ como passíveis de existência e reconhecimento na 

universidade aparece nas falas dos interlocutores do estudo de E. Silva (2017), a partir dos 

relatos dos/das estudantes o autor analisou que era como se existissem várias universidades 
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em uma única instituição, os sujeitos a separavam como a universidade do dia-a-dia, a que 

era construída por eles/elas em suas redes de sociabilidade; e uma outra, a universidade 

institucional, construída com base em normas e regras convencionais. A universidade das 

redes de sociabilidade surgia como uma rede de apoio para sua afiliação e reconhecimento 

enquanto universitários e sujeitos não-normativos; já a universidade institucional, era vista e 

composta pelo currículo que silencia os gêneros e as sexualidades e, pela sala de aula que 

invisibiliza. 

 Para esses sujeitos não-normativos, conhecer as regras e convenções institucionais 

desse espaço lhes possibilita operar estratégias de negociação e enfrentamento perante às 

situações de violência lgbtfóbica. Ainda que seus corpos sejam marcados pelas normativas 

heterossexuais, as redes de sociabilidade acabam promovendo outro modo de afiliação, um 

reconhecimento em face da comunidade universitária, não exatamente a instituição; por 

conseguinte, seus corpos continuam estranhos à instituição, possivelmente, não sendo 

passíveis de existência (SILVA, E. 2017). 

Francisco E. B. Duarte (2015) utiliza a Teoria das Representações Sociais – pensar 

como funcionam os mecanismos que organizam o pensamento humano (comum e 

compartilhado) e sua ordem social – e, analisa as representações sociais de universitários 

LGBTI+ e como isso interfere em seus processos de escolarização e projetos de vida. O autor 

ressalta que os sujeitos de sua pesquisa possuem semelhanças e especificidades tanto em suas 

vivências escolarizadas quanto pela orientação sexual. Também se atenta em destacar que, 

assim como nós temos tratado nesse trabalho, não há como reduzir o LGBTI+ em uma só 

categoria, grupo social de fato, já que cada sujeito representado pela sigla possui demandas e 

lutas particulares. Com esse trabalho, Duarte (2015, p. 224, 225) nos auxilia a compreender 

quais objetivações - processo no qual o conceito abstrato é materializado em realidade 

concreta –, e ancoragens – significados que se amarram a um conceito concreto –, os/as 

estudantes constituem em suas escolarizações, ou seja, compreender quais valores, vínculos e 

motivações são construídos no processo escolar e como isso implica em seu planejamento 

futuro.  

Conforme esse autor, as sexualidades marginalizadas em diversas instâncias sociais, 

como a família e a escola, entre tantas outras, prejudica a construção da percepção positiva de 

si mesmo e corrobora para legitimar uma autorepresentação desvalorizada. O tratamento 

desigual destinado aos/as LGBTI+ os coloca a margem dos espaços reservados aos 

“normais”, causando-lhes marcas muito profundas. No caso desses sujeitos marginalizados, a 

representação de uma sexualidade inferiorizada os força a utilizar várias estratégias de 
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sobrevivência que implica diretamente na forma como compreendem a si mesmos e seus 

projetos de vida (DUARTE, 2015). 

Os/as jovens universitários/as LGBTI+ constroem seus projetos de vida a partir da 

busca por aceitação, bem como, respeito social e afetivo, de modo a compensar a 

escolarização nos moldes heteronormativos. A mobilidade social prometida pela educação 

torna-se sua principal busca, sendo uma alternativa para redução das discriminações sofridas 

desde muito cedo. Embora nas narrativas ouvidas por Duarte (2015) os sujeitos participantes 

enxerguem a escola como espaço de socialização, construção do conhecimento, não é bem 

isso que vivenciavam, pois, suas narrativas denunciavam uma escola “comprometida” com a 

exclusão e repressão das diversidades. Os/as jovens relatavam solidão e desamparo 

emocional, tendo que buscar seu empoderamento por si só. 

Desse modo, nota-se uma educação dicotômica, em que sua imagem e sentido se 

contrastam. Oferecer o acesso à educação sem que se pense em estratégias de uma 

permanência de qualidade é desafiador para aqueles que contestam a norma continuamente. 

Os trabalhos destacados nesse estudo demonstram, principalmente, a ausência de uma rede de 

apoio – familiar, escolar, social – a esses sujeitos, que se veem sozinhos na luta pelo seu 

“merecimento” por respeito, aceitação e direitos. 

 Ainda sobre a negação de acesso e permanência qualificada na Educação, Oliveira e 

Porto (2016) chamam a atenção para a necessidade de uma rede de apoio as pessoas LGBT, 

principalmente às travestis e transexuais, sujeitos que sofrem, muitas vezes, com a falta de 

apoio desde o seu meio familiar, até aos espaços educacionais e, consequentemente espaços 

formais de trabalho. A transfobia aqui precisa ser analisada de modo específico, como aponta 

Torres (2012), pois as formas de violência e subalternização que atingem a vida dessas 

pessoas, de modo semelhante a gays e lésbicas com expressões de gênero mais incisivas, é 

diferente daqueles/as que conseguem viver no armário. Por outro lado, os processos de 

transformação das travestilidades e transexualidades colocam seus corpos em posições muito 

específicas. Na saúde, o discurso médico impõe normalizações, na educação experimentam 

violências físicas, psicológicas, entre outras, partindo de um discurso pedagógico ainda muito 

articulado ao religioso, aqui poderíamos trazer muitas especificações, mas não seria 

apropriado. É importante dizer que isto não quer dizer de todos/as profissionais dessas áreas, 

pois, nelas também temos formas de contestação e transformação dos regimes de verdade que 

produzem os corpos. 

Retomando o argumento de Oliveira e Porto (2016), esse pilar: família, educação e 

trabalho formal, por vezes, é inexistente às pessoas trans. Assim como um ciclo vicioso, a 
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criação de um imaginário invisibilizador é repetido em diversas instâncias, primeiro na 

família, que acaba reiterando paradigmas conservadores e transfóbicos, e na pior das 

hipóteses expulsa essas crianças e adolescentes de casa; depois no ambiente escolar, que sem 

o apoio familiar se vê abandonado em um ambiente educacional heteronormativo, que 

historicamente e, ainda hoje segrega esses sujeitos em seus direitos mais básicos, como, o uso 

do nome social, o uso do banheiro referente a sua identidade de gênero, ou pelas 

manifestações veladas de transfobia, através de piadinhas, subalternizações e silenciamentos. 

Quando a escola não oferece possibilidades concretas de legitimação das 

diversidades o que resta aos alunos e alunas, senão a luta cotidiana para adaptar-se 

ao que esperam deles/as ou conformar-se com o status de “desviante” ou reagir aos 

xingamentos e piadinhas e configurar entre os indisciplinados? E, por último, 

abandonar a escola (BRASIL, 2009a, p.32). 

 

Diante desse cenário, as travestis e transexuais sem família e sem escola acabam 

tendo um único destino, a prostituição é a realidade de muitas trans, observa-se a falta de 

emprego formal como consequência da falta de educação. Outro ponto a ser evidenciado, é 

sobre a expectativa de vida desses sujeitos, que é bem inferior se comparado ao restante da 

população; “a expectativa de vida de travestis e transexuais no Brasil gira em torno de 35 

anos enquanto a expectativa geral da população brasileira é de 74,9 anos” (OLIVEIRA e 

PORTO, 2016, p. 334). É evidente a diferenciação entre os tempos de vida, esse fato é ainda 

mais notável quando se analisa os dados demonstrados no Mapa dos assassinatos de travestis 

e transexuais no Brasil em 2017, neste ano, “lembrando incansavelmente da subnotificação 

desses dados, ocorreram 179 Assassinatos de pessoas Trans, sendo 169 Travestis e Mulheres 

Transexuais e 10 Homens Trans” (ANTRA, 2018, p. 14), além desses números é importante 

destacar que 7 casos não foram considerados nesta pesquisa devido a insuficiência de dados 

sobre os assassinatos. Utilizando tais dados os/as pesquisadores “chegaram a estimativa de 

que a cada 48h uma pessoa Trans é assassinada no Brasil e que a idade média das vítimas dos 

assassinatos é de 27,7 anos” (ibid, p. 16). 

Peres (2004) fala sobre uma “rede de exclusão” em que “a violência se inicia com a 

expulsão da família, e por sua vez se expande pela vizinhança,  seguindo pelos espaços 

escolares que discriminam, ridicularizam e expulsam essas pessoas” (p. 121), e mais, 

quaisquer que sejam essas violências, “simbólicas ou reais, promovem a perda de consciência 

sobre os direitos e deveres das pessoas” (p. 116). Ao pensarmos sobre esses sujeitos e os 

prejuízos que eles têm em suas vidas sociais, pensamos também nos espaços que ocupam, ou 

deveriam ocupar. Algumas instituições, que ditam valores e comportamentos, acabam se 
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cobrindo de “vestes” heteronormativas ao (re)produzirem discursos sexistas e LGBTfóbicos 

(JUNQUEIRA, 2009). 

Fabrício Lopes (2017), em conformidade com o que foi dito acima, considerando a 

violência e exclusão desses sujeitos e, também pela escassez de estudos sobre o tema, discute 

em seu trabalho sobre a necessidade de escuta sobre os processos de escolarização das 

pessoas trans. Para isso, ele realizou uma investigação sobre as possíveis interferências das 

expressões sexuais e de gênero das trajetórias escolares de pessoas trans na cidade de Porto 

Velho - Rondônia. Ao escutar as narrativas de cinco pessoas trans, ele encontrou semelhanças 

em suas vivências, como cenas do cotidiano escolar que de algum modo se relacionavam com 

as expressões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, porém, suas falas são únicas, 

sendo importante destacar suas trajetórias únicas e singulares. 

Ao analisar as falas desses sujeitos, Lopes (2017) ressalta que os fenômenos extra-

escolares não são deslocados do processo de escolarização, sempre há marcas de outros 

contextos nas vivências dessas pessoas que regulam e controlam suas trajetórias, interferindo 

nas suas vivências escolares. No geral, elas apontaram dificuldades na escola devido ao 

estranhamento que vivenciavam com relação a sua identidade de gênero ir contra a normativa 

cultural do ambiente/currículo escolar. O uso do nome social é um processo de constante 

avanço no Brasil, na época em que as colaboradoras desta pesquisa frequentavam a escola, na 

Educação Básica, esse direito ainda era de ordem “empática” dos/das professores e 

funcionários da escola, portanto, muitas vezes, elas eram chamadas pelo seu nome de 

registro, ainda que solicitassem o contrário. Outro fator que elas narram é a intersecção dos 

fenômenos de raça, gênero, sexualidade, classe e de estética. As práticas discriminatórias 

interseccionais colocam essas mulheres em estado de extrema vulnerabilidade e, por mais que 

esses marcadores não devam sintetizar um sujeito, eles acabam sendo utilizados para designar 

os lugares que essas pessoas vão ocupar socialmente de acordo com as normativas dadas, fato 

que não deve ser desconsiderado em suas narrativas. 

O debate sobre a interseccionalidade entre gênero, raça e classe questiona os modos 

de compreender as desigualdades presentes na sociedade contemporânea de forma isolada; a 

convergência desses fenômenos vai além da sobreposição dos padrões de dominação social, 

há um entrelaçamento profundo que exige um olhar simultâneo para todos os eixos 

relacionados, pois, é na sua relação que determinam a sua posição social nos diferentes 

grupos, posição construída em meio às múltiplas formas de opressão (BIROLI e MIGUEL, 

2015). 
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Os estudos que abarcam a intersecção das categorias citadas acima não busca excluir a 

necessidade de se olhar especificamente para cada eixo, porém, “a dissociação dessas 

variáveis pode levar a análises parciais, mas principalmente a distorções na compreensão da 

dinâmica de dominação e dos padrões das desigualdades” (BIROLI e MIGUEL, 2015, p. 29). 

Fabrício Lopes (2017), ao ter esse olhar “guarda-chuva” para as questões convergentes entre 

raça, classe e gênero nos processos escolares das pessoas trans, possibilita uma melhor 

compreensão sobre as marcas que elas carregam em seus corpos e que interferem em suas 

trajetórias escolares. 

Embora, interseccionalidade seja um conceito que tensiona com o campo do pós-

estruturalismo, consideramos que esta seja uma categoria importante em nossas análises, ao 

mesmo tempo que apareceu de modo significativo no levantamento bibliográfico. Helena 

Hirata (2014) expõe que este é um conceito usado para designar a interdependência das 

relações de poder de raça, sexo e classe, e mais, tem como proposta a não hierarquização das 

formas de opressão, apesar de, a autora criticar que, no geral, o par gênero-raça é mais 

destacado, deixando o âmbito da classe social em menor evidência. Hirata (2014) elucida que 

as críticas feitas as categorias interseccionais está no que ela nomeia como 

“interseccionalidade de geometria variável”, no qual podem ser incluídas nas análises, para 

além das relações sociais de gênero, raça e classe, outras relações sociais, como a de 

sexualidade, geração, religião, entre outras. A inclusão da sexualidade na relação 

interseccional do gênero pode ser observada em diversas pesquisas do debate atual sobre o 

gênero (Ferreira e Vanim, 2016; Lopes, 2017; Auad e Cordeiro, 2018); bem como, aqui em 

nossa dissertação a intersecção da relação social gênero e sexualidade é fundamental para a 

nossa compreensão da existência lésbica nos diversos setores sociais, em especial, na 

educação. 

Ferreira e Vanim (2016), sob um olhar interseccional também, discutem sobre as 

Políticas Afirmativas da Universidade Federal da Bahia (UFBA); no ano de 2016, já com a 

implementação da  Lei 12.711/2012 - a Lei de Cotas - que regulamenta que todas as 

instituições federais de ensino superior devem reservar no mínimo 50% das suas vagas a 

egressos de escola pública, considerando as proporções de afrodescendentes, 

indiodescendentes e estudantes com renda de até 1,5 salário mínimo per capita. Os autores 

buscam ir além e analisar os “mecanismos que hierarquizam demandas, ou que entorpecem a 

percepção de necessidades reais - e também urgentes - de mulheres e LGBT’ no acesso e 

permanência à universidade” (p. 157). A reflexão feita acerca da invisibilização das questões 

de gênero e sexualidade na universidade é essencial, tais questões são consideradas como 
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novas demandas a serem observadas para a permanência de qualidade na instituição, pensar 

sobre isso possibilita que condições sejam criadas para que se pensem os próximos passos 

com relação a criação de políticas afirmativas e institucionais, a fim de se combater a 

lgbtfobia, o androcentrismo e o sexismo. 

As políticas de ações afirmativas de acesso à Universidade já consideram o 

entrelaçamento de classe e raça como necessário para a função compensatória dessa política 

educacional. Já são observadas em algumas universidades ações para a permanência de 

qualidade, como: “as políticas de creche e licença maternidade para mulheres e a adoção do 

nome social para os estudantes transgêneros” (FERREIRA e VANIM, 2017, p. 168). Embora, 

tais ações auxiliem para que esse espaço institucional seja mais democrático, ainda há muito 

a trilhar quando olhamos para a universidade sob a perspectiva das questões de gênero e 

sexualidade, os autores “ousam” propor até medidas mais radicais, como “a adoção de cotas 

para travestis e transexuais e para mulheres em cursos das ciências exatas com reduzida 

presença comprovada destas” (ibid, p. 168). É claro que medidas mais elaboradas como essa 

proposta por eles necessitam de profundas discussões e atualizações, até porque, estudos 

atuais demonstram já forte presença feminina nas universidades; a reflexão fundamental 

sobre esse tema seria, talvez, sobre os cursos e lugares que essas pessoas ocupam quando 

conseguem acessar a universidade, e como se dá a sua permanência. 

Outra ação que, de certo modo, auxilia na permanência dos/das estudantes LGBTI+ na 

universidade são os projetos de extensão a respeito da diversidade sexual e de gênero, foco 

dos estudos de Reis, Dias e Benitez (2016) e Lionço et. al. (2016). Um exemplo disso é o 

projeto desenvolvido no Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário Una, em 

Belo Horizonte (MG), o projeto de extensão Una-se contra a LGBTfobia, “promove ações 

que visam à construção de uma cultura do respeito aos direitos humanos e à diversidade 

sexual e de gênero no ambiente universitário com foco em uma formação cidadã dos futuros 

profissionais” (REIS, DIAS e BENITEZ, 2016, p. 3). Para isso, o projeto incentiva o 

acolhimento de calouros/as LGBT, a escuta, o diálogo e encontros informais, seja pelo grupo 

no facebook ou Whatsapp, seja pela troca de referências bibliográficas sobre o assunto e, 

reportagens que discutem a questão LGBT, além disso, semestralmente, piqueniques são 

realizados em praças públicas para a troca de experiências. 

Em 2015, o projeto Una-se contra a LGBTfobia apresentou uma resolução que 

garantia “o respeito ao uso do nome social para estudantes travestis e transexuais da 

instituição em todos os documentos internos – chamada, listas de presença, provas e 

trabalhos” (REIS, DIAS e BENITEZ, 2016, p. 3). E mais, acreditando que o diálogo sobre a 
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pluralidade deva ser plural, o projeto encoraja o desenvolvimento de diversas ações, que vai 

de manifestações artísticas até discussões mais acadêmicas, como palestras e ciclo de debates. 

Realizações como essas propiciam a conscientização sobre o respeito às diferenças e 

diversidades no ambiente universitário e, fortalece o enfrentamento às práticas lgbtfóbicas. 

A Universidade de Brasília (UnB) também se destaca por promover ações e projetos a 

favor da diversidade de gênero e sexual, em 2012, antecipando-se a normativa, por meio do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) deliberou o direito de uso do nome social 

para os/as universitários/as transexuais e travestis. Aliás, foi a primeira universidade a 

“institucionalizar em sua estrutura administrativa uma Diretoria da Diversidade, instância 

responsável pela identificação, acompanhamento e resolução de conflitos relativos a 

populações vulneráveis a processos discriminatórios, incluindo a população LGBT” 

(LIONÇO et. al., 2016, p. 3). A instituição também criou a Resolução da Reitoria 0154/2012, 

referente ao Programa de Combate à Lesbofobia, Homofobia, Bifobia e Transfobia, nesse 

sentido, o programa buscava promover: 

O enfrentamento dos preconceitos e discriminações decorrentes da naturalização da 

heteronormatividade e do binarismo de gênero em instituição de ensino superior, 

que podem comprometer a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem, a 

permanência no processo de escolarização ou mesmo evasão, bem como a violação 

de outros direitos de estudantes, servidores técnico administrativos e docentes da 

instituição (LIONÇO et. al., 2016, p. 3). 

 

 Ademais, a UnB implantou o projeto de extensão Escuta Diversa, que tem como 

finalidade articular uma rede de proteção interna e externa à comunidade LGBT da 

Universidade. É essencial pensar que a lógica do armário pode atingir tanto os/as alunos/as 

quanto os/as docentes e demais funcionários/as da instituição. Observa-se que a 

implementação de normativas institucionais internas de enfrentamento aos preconceitos e 

discriminações são extremamente necessárias para a permanência de qualidade dos/as 

estudantes LGBTI+ e, a participação dos/as mesmos/as em projetos e coletivos estudantis 

auxilia na mobilização por transformações institucionais.  

Um fator relevante demonstrado pelo projeto Escuta Diversa e outras iniciativas da 

UnB, foi sobre a “geografia” lgbtfóbica na universidade, percebeu-se que o campus com 

maior concentração de cursos com grades curriculares que não contemplam a discussão sobre 

gênero e sexualidade são os locais onde mais ocorrem situações de LGBTfobia, além de 

deslegitimação de docentes diante da tentativa da elaboração de trabalhos que buscam 

discutir a temática LGBT, piadas pejorativas em sala de aula, isolamento e sentimento de não 
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pertencimento ao espaço universitário ou de determinado curso, e por fim, o ocultamento de 

manifestações afetivas para se evitar possíveis violências. 

Assim, como já citado, os coletivos universitários de diversidade sexual também 

surgem como possíveis instrumentos para o enfrentamento da LGBTfobia e como rede de 

apoio aos/as estudantes universitários/as LGBTI+. Julião G. Amaral (2014) aponta que o 

ativismo juvenil assume novas formas de atuação política nas instituições públicas e, isso 

acontece, porque na atualidade os/as jovens preferem atuar com uma política do cotidiano, ou 

seja, "enfrentar o problema agindo a partir dos elementos que contribuem para a reprodução 

dessa lógica na cultura” (ibid., 2014, p. 76). 

Nesse sentido, ação semelhante de enfrentamento à Lesbofobia foi realizada na 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ação coordenada pelas Professoras Cláudia 

Regina Lahni e Daniela Auad. A campanha “Somos todas lésbicas” (UFJF, 2017), pela 

visibilidade lésbica foi organizada pelo Coletivo Flores Raras - Grupo de Estudos e Pesquisas 

Educação, Comunicação e Feminismos, em parceria com a reitoria da UFJF em agosto de 

2017, e contou com a participação de técnicas administrativas em educação, alunas e 

docentes lésbicas e bissexuais, em que foram espalhados cartazes pelo espaço universitário, 

elaborado um vídeo
7
 divulgado no site e nas redes sociais da universidade e uma mesa de 

debate. A Professora Daniela Auad afirmou que a campanha surgiu como resposta a duas 

ações lesbofóbicas ocorridas na UFJF, primeiro com o trote realizado pelos alunos da 

Faculdade de Comunicação, quando colaram um cartaz que dizia “Caloura Cara de Sapatão” 

em uma aluna ingressante e, segundo pela lesbofobia sofrida por duas docentes da Faculdade 

de Comunicação. 

Tomando a universidade como uma instituição social, pode-se argumentar que ela se 

configura como um reflexo da sociedade e do Estado a qual ela agrega. Porém, mais do que 

reproduzir as disposições sociais, ela também é responsável pelas produções que realiza, para 

tanto é preciso compreendê-la como um campo de conflitos e disputas. Diante dos conflitos 

que surgem no espaço universitário, os/as jovens têm se reinventado para enfrentar os 

conflitos com novas formas de ação coletiva e, a denúncia realizada pelos movimentos já têm 

se incorporado aos estudos de pesquisadores, núcleos de pesquisa e, suas teorias. O 

deslocamento das ações políticas dos coletivos universitários para a teoria acontece de modo 

inverso também, assim, nota-se grande aproximação dos/as jovens com a teoria, 

incorporando-a em sua militância (AMARAL, 2014). 

                                                
7
 O vídeo da campanha “Somos todas Lésbicas” pode ser visto no site da Universidade Federal de 

Juiz de Fora https://www.ufjf.br/diaaf/genero/visibilidade-lesbica/. 

https://www.ufjf.br/diaaf/genero/visibilidade-lesbica/
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A interseção entre academia e militância possibilita para esses militantes, por um 

lado, legitimar os discursos sobre sua vivencias e denunciar a homofobia através do 

discurso científico na sua militância e, por outro lado, se afirmarem como sujeitos 

legítimos na instituição universitária ao se apropriarem da lógica de produção do 

conhecimento [...] os militantes fazem o papel de intermediadores ao trazer para a 

sociedade civil os resultados obtidos em pesquisas científicas relativas ao seu 

campo de atuação (ibid., 2014 p. 159, 160). 

 

Em seu trabalho, Julião G. Amaral (2014) destaca diversas situações que estudantes 

LGBTI+ pontuam como sendo de discriminação lgbtfóbica, são situações sutis que se 

naturalizam no meio acadêmico, percebidas como brincadeiras, dificilmente são tratadas 

como LGBTfobia. Cenas de desrespeito nas moradias estudantis, nos banheiros, nos 

restaurantes universitários, nas redes sociais, nas negações de direitos, de maneira sutil ou 

com violência física. Ainda que as violações sejam alertadas pelos/as estudantes, a instituição 

tem dificuldade em problematizar as situações sob a perspectiva da homofobia e, acabam 

criando estratégias para afastar a ideia de que seu funcionamento possa estar corroborando 

para que essas cenas ocorram diariamente no cotidiano universitário. 

Dados semelhantes são apresentados por Aline Pino (2016) na pesquisa “Diversidade 

sexual e Educação: direitos LGBT’s no IFRN Macau”, com o auxílio de cinco (5) estudantes 

LGBTI+ ela disserta sobre as vivências e garantia de direitos na universidade. Embora seus 

colaboradores evidenciem que encontram maior liberdade na universidade para expressarem 

sua orientação sexual, sentem desconforto com os comentários, piadas, brincadeiras e olhares 

de reprovação. Uma cena dos primeiros encontros do grupo de estudos que a autora 

desenvolveu com os/as estudantes revela o desconforto sentido por eles/as em relação aos 

seus pares: 

[...] nos primeiros encontros do grupo de estudos chegavam sorrateiramente até a 

sala onde seria desenvolvida a atividade. Bem perto da hora do encontro, por vezes, 

achávamos que não iria comparecer ninguém, mas logo dava a hora marcada, eles e 

elas vinham chegando aos poucos (esperavam até os corredores estarem livres do 

trânsito de pessoas) para que não os (as) vissem participar de um grupo que se 

achava de gays, lésbicas e bissexuais (ibid., 2016, p. 117). 

 

Outra questão abordada por Aline Pino (2016) são os Direitos LGBTI+ do IFRN 

Campus Macau, ela constatou que a questão da diversidade sexual é invisibilizada nos 

documentos norteadores de práticas político pedagógicas da Universidade, o que, por 

conseguinte, reflete na carência de projetos e atividades sobre a temática. 

Augusto Gambôa (2017) analisou em dez Universidades do Estado de São Paulo a 

inclusão LGBTI+ nos ambientes educacionais, especialmente, nos cursos de graduação em 

Comunicação. Inicialmente, é importante que consideremos que na perspectiva da inclusão, 

seu debate não deve ser tratado como um momento social, mas sim, como uma reestruturação 



41 
 

das bases dialógicas culturais. Nesse sentido, que as estruturas sociais das instituições sejam 

repensadas para abarcar todas as identidades, que até então, se veêm excluídas. 

 Os trabalhos de Pino (2016) e Gambôa (2017) alertam para a necessidade de 

desconstrução de discursos que se justificam na lógica da não responsabilização institucional 

sobre a inclusão de temas da diversidade sexual e de gênero. Augusto Gambôa (2017) 

destacou que em diversos momentos, um de seus entrevistados salientou a ideia de que as 

questões LGBTI+ devam ser tratadas em outros setores ou outras disciplinas, como o setor de 

apoio psicológico. Esse pensamento nos faz inferir que a temática LGBTI+ ou a inclusão 

desses sujeitos aconteça de modo fragmentado, ou que a responsabilidade de tal ato seja 

sempre destinada a terceiros, ou que ainda seja vista com o viés patologizante, que precise de 

cuidados médicos/psicológicos. 

As instituições investigadas por Gambôa (2017) não possuem uma política 

institucional sobre as questões e inserção de sujeitos LGBTI+ no ambiente universitário, 

portanto, a inclusão fica a caráter da intuição e autonomia dos profissionais da educação. 

Embora, a perspectiva inclusiva não faça parte dos documentos norteadores das instituições, 

os/as coordenadores/as entrevistados/as expressaram alguns pontos em comum, que 

sinalizam, ainda que poucos, ganhos na educação inclusiva, como o reconhecimento e 

emergência do debate dessas temáticas no meio acadêmico, a gestão de uma linguagem 

respeitosa em sala de aula, abertura para o diálogo e, alguns demonstraram interesse em 

mostrar como já trabalham com uma dinâmica inclusiva durante as aulas, indicando a 

importância do tema. 

Márcio S. Lima (2017) demonstrou em seu trabalho, também, preocupação com as 

políticas educacionais acerca da temática da Lgbtfobia. Nesse contexto, ele fez um 

comparativo entre as políticas que tratam de gênero e sexualidades no Brasil e Uruguai. No 

Brasil a análise se delimitou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n° 9.394/96) e ao 

Programa Brasil sem Homofobia e, no Uruguai a Lei Geral da Educação n° 18.437 de 2008. 

Além disso, ele levantou os dados produzidos nos últimos 12 anos pela Associação Nacional 

de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) que se relacionavam com o gênero e as 

sexualidades, especificamente, sobre o enfrentamento da LGBTfobia, nesse último caso, ele 

constatou poucas produções e, alerta para a relevância de pesquisas que atendam a essas 

demandas. 

As leis brasileiras e uruguaias promovem diversas ações que buscam enfrentar as 

violências, e são consideradas úteis ao combate da LGBTfobia; na escola propiciam medidas 

a fim de assegurar uma educação que se situe na lógica dos Direitos Humanos para todos. 
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Lima (2017) é cauteloso ao dizer que as leis promovem efetivamente o enfrentamento das 

discriminações lgbtfóbicas, pois, ao mesmo tempo em que se compreende que ao longo dos 

anos muitos ganhos foram conquistados, não se pode esquecer que as políticas educacionais e 

a educação brasileira se estruturou, historicamente, em bases heteronormativas. Dar-se conta 

das violências nos espaços escolares já implica em como o enfrentamento precisa ser melhor 

elaborado, com a finalidade de uma educação para a equidade. Embora os avanços sejam 

percebidos, a expansão e acesso da escolarização têm se estabelecido em meio ao 

crescimento de injustiças sociais e aumento da pobreza. E mais uma vez, alerta-se para o 

olhar em direção a intersecção dos marcadores sociais.  

Semelhante a escassez de estudos sobre a LGBTfobia no campo do gênero e das 

sexualidades, percebemos que tanto a lesbianidade quanto a lesbofobia são foco de poucos 

estudos das produções acadêmicas. Ao buscarmos material para compor o estado do 

conhecimento sobre a lgbtfobia no ensino superior desse estudo, constatamos apenas um 

trabalho sobre a “homossexualidade feminina”, desde já, questionamos criticamente o termo 

utilizado pelos/as autores/as, diante da baixa visibilidade que a lesbianidade possui nas 

produções científicas, reflexo da inferiorização social que vivenciam, consideramos que seria 

mais adequado utilizar a noção de lesbianidades para representar melhor essas mulheres e 

suas demandas. 

A pesquisa “Homossexualidade Feminina, Liberdade Sexual e Interiorização do 

Ensino Superior” (FERREIRA et. al., 2017) investigou como a universidade, especialmente 

das cidades interioranas, lidam com a lesbianidade e, como essas mulheres ocupam e 

representam sua orientação sexual nesse espaço. De início, já vale a reflexão sobre a 

intersecção dos marcadores de gênero e sexuais, já que as lésbicas são inferiorizadas tanto 

por serem mulheres, quanto por fugirem a norma sexual estabelecida socialmente, além disso, 

é fato que, a menor exposição da mulher reforça o preconceito contra a lésbica, pois, fortalece 

sua invisibilização. Os/as autores/as, ao analisarem os dados coletados, constataram que as 

instituições de ensino localizadas no interior das cidades sofrem mais influências dos valores 

heteronormativos do que as de grandes metrópoles, reproduzindo opressões sexuais e de 

gênero. A posição militante de uma das colaboradoras também foi notada com relevância 

para a construção de sua identificação sexual e trajetória educacional, já em outra 

colaboradora, vê-se que a juventude e precária situação socioeconômica colaboraram de 

modo direto em seu posicionamento frente aos preconceitos e discriminações, ainda que 

esteja em um ambiente com mais liberdade, como a universidade. 
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Os dados trazidos pelos/as vários/as autores/as do nosso breve levantamento 

bibliográfico trazem alguns pontos em comum, como a escassez de estudos sobre a 

LGBTfobia e seus correlatos nos estudos das sexualidades e de gênero, que a militância 

estudantil fortalece a luta contra a LGBTfobia nos espaços educacionais; a rede de apoio 

familiar, escolar e social cria possibilidades para que o sujeito se constitua sendo reconhecido 

pelos seus pares; que as instituições educacionais se estruturam em bases heteronormativas e 

isso ainda auxilia na promoção de ações lgbtfóbicas e na não responsabilização desses atos 

como um problema público; e como os projetos de extensão, disciplinas, eventos e 

seminários propiciam uma lógica dialógica para uma educação mais plural, com mais 

equidade. 

Para dar continuidade a essa discussão, vamos aprofundar tais questões já levantadas 

nesse tópico, porém, agora dando atenção a relação construída entre o imaginário lésbico na 

educação. Para isso, no próximo tópico desenvolvemos uma discussão sobre as produções 

que tratam sobre as lesbianidades e a lesbofobia no contexto educacional. 

1.4 Lesbianidades no contexto educacional: que imaginário tem se construído? 

 

Na busca por trabalhos que falem do imaginário lésbico na educação, nos deparamos 

com um número diminuído de publicações dessa temática no Portal de teses e Dissertações da 

Capes e Site Scielo se comparado a produções que dizem de outras categorias sexuais. Vale 

ressaltar que após o processo de qualificação desse trabalho, fomos orientados/as a buscar 

produções em outros meios de comunicação, como a revista Fazendo Gênero, o Desfazendo 

Gênero e, na Revista Labrys, bem como, nos grupos de pesquisa, como o Gira, Grupo de 

Pesquisa da UFBA e, no site Flores Raras, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

Educação, Comunicação e Feminismos da UFJF. Portanto, estando em contato com outros 

trabalhos, consideramos necessário, respeitando nosso recorte temporal do ano de 2014 em 

diante, acrescentar tais produções a nossa pesquisa. Desse modo, no quadro abaixo 

apresentaremos as produções selecionadas que falam da relação entre as lesbianidades e o 

contexto educacional, as quais detalharemos nos parágrafos a seguir. 

 

Autores/as Fonte / Ano Tema central 

Daniela Auad; Luciene Celina 

Cristina Mochi 

Seminário 

Internacional 

Fazendo Gênero 11 

Debate sobre o atendimento escolar 

para crianças filhas de mães lésbicas 

e/ou bissexuais. 
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& 13th Women’s 

Worlds Congress 

(Anais Eletrônicos) - 

2017. 

Daniela Auad; Ana Luisa Alves 

Cordeiro 

EccoS – Rev. Cient. - 

2018. 

Analisa a interseccionalidade de 

categorias sociais como raça, classe, 

gênero e orientação sexual nas 

Políticas de Ação Afirmativa do 

Ensino Superior, em especial, 

fatores que interferem na 

permanência e acesso a bens 

materiais e simbólicos de mulheres 

negras cotistas lésbicas e mulheres 

negras cotistas bissexuais na 

Universidade. 

 

Keith Daiane da Silva Braga Biblioteca da 

Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia, 

Presidente Prudente - 

(UNESP) - 2019 

Investiga sobre as trajetórias 

escolares articuladas a dissidência 

sexual e as performatizações de 

gênero de mulheres lésbicas, além 

de tratar da questão da 

invisibilidade, hipervisibilidade e da 

lesbofobia nas instituições de 

ensino. 

 

Keith Daiane da Silva Braga; Arilda 

Ines Miranda Ribeiro; 

Márcio Rodrigo Vale Caetano. 

 

Revista e-Mosaicos – 

2017 

Keith Daiane da Silva Braga; 

Márcio Rodrigo Vale Caetano; 

Arilda Ines Miranda Ribeiro. 

 

Cadernos de 

Pesquisa, São Luís – 

2018 

Ana Carla da Silva Lemos, Nathalia 

Christina Cordeiro 

 

 

Cadernos de Gênero 

e Diversidade - 2018 

Apresentação do Dossiê 

“Pensamento e resistências lésbicas 

feministas, dialogando com teóricas 

clássicas, contemporâneas e 

movimentos lésbicos” 

Vanini Bernardes Costa de Lima Biblioteca CEH/A - 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro - 

2016. 

Discussão sobre as trajetórias 

escolares de mulheres lésbicas e 

bissexuais que são atravessadas pela 

heteronormatividade. 

Patrícia Daniela Maciel  Pós-Graduação em 

Educação - 

Universidade Federal 

de Pelotas - 2014. 

Estudo do gênero das narrativas de 

professoras lésbicas e, seus modos 

de viver a docência e o currículo. 
Patrícia Daniela Maciel; Maria 

Manuela Alves Garcia 

Revista Brasileira de 

Educação - 2018 
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Talita Gonçalves Medeiros Repositório FURG - 

Universidade Federal 

do Rio Grande - 

2015. 

Debate sobre interrogações e 

compreensões acerca das 

representações sobre a(s) 

lesbianidade(s) produzidas por 

estudantes de uma escola agrícola. 

 
Talita Gonçalves Medeiros; Marcio 

Caetano. 

Revista Interritórios - 

2018. 

Raoany de Souza Ribeiro Bibliotecas da 

Unioeste - 

Universidade 

Estadual do Oeste do 

Paraná - 2018. 

Investiga sobre as lesbianidades 

cisgênero por meio dos discursos de 

professores/as de uma Escola do 

Campo. 

Cláudia Pereira Vianna; Maria 

Cristina Cavaleiro 

37a Reunião 

Nacional da ANPEd, 

UFSC - Florianópolis 

- 2015. 

Discussão sobre a vigilância escolar 

incitada por uma cena de beijo entre 

duas garotas. 

 

Quadro 4 - Pesquisas que dizem da relação entre as lesbianidades e o contexto educacional. 

 

Ressalta-se que a partir da busca por produções acadêmicas que tratassem sobre as 

lesbianidades e educação, encontramos diversos estudos sobre o imaginário lésbico em outros 

contextos, cenários, áreas de estudo, articulando a interseccionalidade com uma diversidade 

de elementos sociais e afins. É importante frisar que alguns desses trabalhos aparecerão em 

outros tópicos desta dissertação de mestrado, de modo, a nos auxiliar a construir as 

implicações, vivências e conceitos que cercam as lesbianidades na sociedade em que 

vivemos, fundamental também, para que ampliemos o olhar sobre essa temática enquanto 

pesquisadores/as e professores/as. 

A tese de Patricia D. Maciel (2014) conta a história de sete mulheres-professoras-

lésbicas e, investiga como, a partir dos discursos de gênero e dos dispositivos das 

sexualidades, as subjetivações dessas professoras e como isso reflete nos seus modos 

particularizados de vivenciar à docência. A autora desenvolve sua pesquisa embasada nos 

estudos feministas de Lauretis (1994)
8
, Butler (2007, 2010)

9
, Wittig (1992)

10
 e Rago (2013)

11
 

                                                
8
 LAURETIS, T. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, B.H. Tendências e impasses: o feminismo 

como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
9
 BUTLER, J. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, Guacira Lopes 

(Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva - 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007, p.151-172. 
BUTLER, J. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato Aguiar, 3 
ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 236p. 
10

 WITTIG, M. El pensamiento heterossexual y outros ensayos. Madrid: Editorial Egales, 1992. 
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e, discute o gênero não só como um mecanismo que dita as normas, mas também, como um 

dispositivo pelo qual as professoras passam a existir no âmbito pessoal e profissional. Além 

disso, com os fundamentos teóricos de Michel Foucault (2009)
12

 discute sobre a relação de 

poder imbricada nos sistemas discursivos que cercam o feminino, as mulheres e a docência. 

As referências dos textos analisados serão descritas nas notas de rodapé, pois indicam os 

textos utilizados por eles/as e não necessariamente por mim. 

Os relatos das professoras, são vistos como uma experiência, em que pela linguagem, 

essas mulheres são incitadas a falar de si, a construir uma verdade sobre si, interpeladas pelos 

discursos de gênero. Quando questionadas sobre o falar de si e de sua sexualidade no 

ambiente escolar, as professoras foram bem distintas em seus comportamentos e ações 

escolares, enquanto uma nem cogita falar do tema na escola, outras dizem não serem 

“bandeiras ambulantes”, portanto, não falam abertamente e, outra confronta a sexualidade na 

escola, assim, infere-se que não há um padrão de comportamento entre elas, porém, são 

percebidos, ora reiteração dos discursos heteronormativos, ora momentos de escape dos 

discursos normalizadores do sexo.  

Essas mulheres, ainda que estejam em uma posição em que não se sintam confortáveis 

em falar de si no ambiente em que trabalham, é preciso lembrar que este é um espaço 

heteronormativo, que se perpetua a ideia de que a lesbianidade é algo profano ou 

inapropriado. No entanto, é significativo dizer que, a autora constatou que, nem todas ficam 

estagnadas frente às resistências que acontecem nas escolas, pois, elaboram outras formas de 

vivenciar o corpo, intermediam situações, possibilitam o diálogo com outras formas de 

existência nos gêneros e sexualidades, e mesmo que, não anunciem suas identidades sexuais, 

representam por si só um quadro de referências que desdobra as atribuições dadas ao corpo e 

as sexualidades. 

Sobre o relacionamento com os pares, as professoras divergiram em suas respostas, ao 

passo que umas nunca tiveram problemas em mostrar que namoravam mulheres, outras 

relataram que a relação com outros/as professores/as era insustentável, que os/as colegas, por 

vezes, propunham “leituras preconceituosas e estigmatizadoras” e, que os momentos de 

convivência em grupo com os pares, como o recreio, era evitado. Outra cena que surgiu nas 

narrativas foi em relação a comentários pejorativos e de muito preconceito advindos de uma 

de uma colega de trabalho com relação a uma aluna lésbica, tal fato causou tanto mal estar à 

                                                                                                                                                  
11

 RAGO, M. A aventura do contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2013. 344p. 
12

 FOUCAULT, M. A ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2009. 
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professora que ela perdeu a vontade de dar aulas nessa escola e decidiu abandoná-la 

(MACIEL, 2014).  

As cenas destacadas anteriormente são recorrentes no cotidiano escolar, ações 

discriminatórias como essas dificilmente são tratadas com o rigor necessário a fim de 

enfrentar a lesbofobia. Episódios como esses foram descritos em outros tópicos deste 

trabalho, alterando apenas os sujeitos, porém, sempre com o mesmo cenário - a 

escola/universidade - e modo de operação, com brincadeiras, piadas, comentários pejorativos, 

violência verbal ou física, silenciamentos e/ou apagamentos. Maciel (2014) salienta que a 

escola, para esses sujeitos, é um lugar onde aprendem a sobreviver, professores/as ou 

estudantes, fugir a normativa sexual estabelecida socialmente indica que o sujeito vai, além 

de, buscar reconhecimento identitário, vai buscar sobrevivência. A escola produz o problema, 

pois ela estabelece, em alguns casos, que a homossexualidade/lesbianidade é um problema 

nesse espaço, mas também, possibilita a transformação, cria um espaço de embate, em que os 

sujeitos ressignificam e reavaliam seus posicionamentos, para tanto, é sim, um espaço de 

possibilidades do enfrentamento da lesbofobia. 

Outro fator relevante que aparece na pesquisa de Maciel (2014) é sobre a relação das 

professoras com os/as estudantes, elas narram que os meninos gays sofrem mais preconceitos 

no ambiente escolar do que as meninas lésbicas, possivelmente, devido a visão estereotipada 

de que homens devem ser “machos, viris, fortes, não demonstram sentimentos ou carícias”, já 

as meninas quando acariciam umas às outras não despertam questionamentos. Vale lembrar 

sobre o que Ferreira et. al. (2017) alertou em sua pesquisa, que a exposição subalterna da 

mulher, favorece o preconceito contra a lésbica, pois, fortalece seu anonimato e 

invisibilização. Portanto, ainda que as ações discriminatórias sejam vistas com maior 

intensidade com os meninos gays, não se pode desconsiderar que o apagamento da mulher 

lésbica é também um modo de violência. Ademais, majoritariamente, o fato de as professoras 

serem lésbicas não garantiu que as temáticas de gênero e das sexualidades entrassem em 

debate nas salas de aula, oficialmente em seus planos de aula/currículo, elas garantiram que 

em muitos momentos se solidarizam, prestando auxílio aos/as estudantes LGBTI+ que 

compõem a escola, porém, não tensionam a questão abertamente, a não ser quando verificam 

cenas de caráter discriminatórios, nesses casos, buscam abordar o tema. 

Partindo da ideia de que a educação e a prática pedagógica não são um espaço/ato 

neutro, mas sim, um campo de disputas políticas, acredita-se que as experiências do campo 

de classe, raça, de gênero e sexuais auxiliam na constituição do currículo educacional, já que 

este é construído por pessoas, e consequentemente, pelas suas experiências, crenças, 
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posicionamentos políticos, entre outros atributos. Nesse sentido, Maciel (2014) parte do 

princípio de que o gênero e a sexualidade das professoras têm efeito sobre o modo como 

atuam nas escolas, desse modo: 

As experiências de vida dessas professoras têm um efeito transformador na escola 

quando elas passam a agir levando em conta a releitura das suas vidas como 

lésbicas, quando elas aprofundam a noção de si a partir do gênero, quando elas 

ressignificam essas experiências, quando elas transformam, a partir das suas 

biografias, os modos de pensar e agir como professoras (ibid., 2014, p. 124). 

 

As mulheres estão expostas aos regimes do sexo o tempo todo, e isso não é diferente 

no espaço escolar; tais regimes alteram suas vidas, porém, “elas não existem fora das normas 

do sexo [...] e essas normas não existem sem que elas as assumam” (MACIEL, 2014, p. 153). 

Dito isso, o modo como elas assumem as normas irá expor as particularidades com que o 

sexo pode ser vivido, em síntese, cada sujeito vai interpretar os códigos em conformidade 

com as suas vivências. A singularidades nas trajetórias e nos modos de vivenciar as normas 

do sexo no meio social e escolar foi um marco nas entrevistas de Maciel (2014), as mulheres 

divergiam não só na forma como se viam como lésbicas, como também, como se viam 

enquanto professoras lésbicas. Essa constatação nos permite inferir que as problematizações 

sexuais e do gênero são diversas e plurais, ao mesmo tempo em que são singulares para cada 

sujeito. 

Patrícia D. Maciel apresentou um recorte dessa pesquisa de doutorado, em parceria 

com Maria Manuela A. Garcia na 37
a
 Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em 2015, no Grupo de Trabalho 12 

“Currículo”. Nesse texto elas buscaram evidenciar como as professoras pesquisadas eram 

subjetivadas pelos discursos de gênero e como suas vivências transformaram a si próprias e 

suas ações enquanto professoras. Desse modo, foi percebido que a forma como vivenciam o 

gênero auxilia na reflexão que fazem sobre si como lésbicas, em relação ao outro e a 

docência, dá sentido as suas experiências e transformam suas práticas como professoras de 

um jeito único e singular. As autoras ressaltam a importância que a história de vida tem na 

constituição da docência, e com essas professoras não foi diferente, a materialidade de seus 

corpos e desejos marcam suas vivências pessoais e de docência com confusões e incertezas, 

ao mesmo passo que, geram empatia, solidariedade e identificações que propiciam outros 

modos de existência e de construção do conhecimento. Por fim, “o que elas fazem é criar um 

estilo próprio de existência como professoras” (MACIEL e GARCIA, 2018, p. 17). 

Raoany S. Ribeiro (2018) constrói um trabalho semelhante ao de Maciel (2014) 

quando investiga as lesbianidades cisgêneros no ambiente escolar. Ribeiro (2018) utiliza 
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linguagem não-binária em seu texto, portanto, utiliza palavras e conceitos criados ou 

metaforizados. Usa o estudo de caso como método de pesquisa, com o auxílio de oito (8) 

professores/as que compõem a Educação Básica. Desde já, importa informar que o trabalho 

foi construído no contexto da escola do campo, portanto, requer sensibilidade e desconstrução 

de um pensamento colonial baseado nos parâmetros da escola urbana. Para mais, a pesquisa 

é, essencialmente, ancorada na análise do discurso, dos ditos e não ditos baseado nas teorias 

de Michel Foucault (2008)
13

. 

Os/as professores/as pesquisados/as demonstraram incerteza sobre o imaginário das 

lesbianidades, ao passo que o conceituaram de modo acertado, demonstraram desconforto em 

tratar do assunto, isso foi percebido através de seus gestos e comportamentos durante as 

entrevistas, assim, seus corpos também respondiam a situação, notava-se o curvar de ombros 

para trás, cruzar de braços e pernas, ajeitar o cabelo atrás das orelhas e sorrisos. O não-verbal 

também diz, além disso, os/as professores/as salientaram que o tema nunca havia sido tratado 

na escola, o que provavelmente, causou o desconforto. Ademais, em suas narrativas surgiram 

contradições como: “eu nunca vi, mas, ouvi falar de uma menina que beijou outra, mas eu 

não sei porque, eu não vi” (RIBEIRO, 2018, p. 183), nesse exemplo é notado um jogo de 

visibilidade e invisibilidade, na escola não se trabalha o assunto, mas os sujeitos LGBTI+ 

compõem esse espaço, entre o dito e o não dito se reforçam apagamentos que afastam a 

problemática das pautas escolares. 

A ideia de invisibilidade das lesbianidades na escola é culminada com o fato de os 

professores perceberem um maior número de meninos com estereótipos afeminados do que 

meninas com estereótipos masculinizados. Bem como, já trouxemos a luz nesse estudo, 

Ribeiro (2018) exalta o apagamento das lésbicas no espaço escolar, seja pelos marcadores de 

gênero ou sexuais, são invisibilizadas, seus corpos e, por conseguinte, suas relações, “não 

importam”. Butler (2003) afirma que os corpos das mulheres não importam, nem o que fazem 

dele; é um corpo não inteligível, marcado pelas normas de gênero que privilegiam o 

masculino e a heterossexualidade compulsória. Nesse sentido:  

A suposição de que “a maioria das mulheres são heterossexuais de modo inato” 

coloca-se como um obstáculo teórico e político para o feminismo. Permanece como 

uma suposição defensável, em parte porque a existência lésbica tem sido apagada da 

história ou catalogada como doença, em parte porque tem sido tratada como algo 

excepcional, mais do que intrínseco. Mas, isso também se dá, em parte, porque ao 

reconhecer que para muitas mulheres a heterossexualidade pode não ser uma 

“preferência”, mas algo que tem sido imposto, administrado, organizado, 

propagandeado e mantido por força (RICH, 2010, p. 35). 

                                                
13

 Foucault, M. A arqueologia do saber/ tradução de Luiz Felipe Baeta Neves, -7ed. - Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2008. 



50 
 

 

Carvalho et. al. (2014) discute que a invisibilidade lésbica é um dos instrumentos de 

opressão de sociedades heteronormativas, um dispositivo de controle, dificulta a afirmação e 

construção da identidade lésbica. Além disso, essa identidade é ainda muito negada, “esse 

esquecimento, por si só, já é uma violência, mas é principalmente uma forma ideológica de 

acabar com qualquer vestígio de existência e de construção da identidade lésbica” (ibid., 

2014, p. 3013). 

Semelhante ao trabalho de Ribeiro (2018), Talita Medeiros (2015) disserta sobre as 

lesbianidades no contexto da escola agrícola, para isso, tem o auxílio de cinco colaboradoras, 

estudantes do Ensino Médio e, tem como objetivo compreender e interrogar o que essas 

garotas pensam, sabem e compreendem sobre as lesbianidades e como essas questões as 

interpelam. Em seu estudo “O que eu sei, o que eu acho e o que me disseram: diálogos com 

jovens sobre lesbianidades”, ela opta pela metodologia pós-crítica e utiliza a etnografia de 

cunho pós-estruturalista, portanto, sua preocupação central não está em buscar por uma 

verdade a ser descoberta, mas, buscar a perspectiva ‘real’ sob o olhar das estudantes que irão 

narrar o discurso; ou seja, “o discurso e suas dimensões no real configurado na representação 

sobre a(s) lesbianidade(s) são os eixos centrais” (MEDEIROS, 2015, p. 12) de sua análise. E 

mais, os dados produzidos foram analisados sob orientação da perspectiva lesbofeminista 

(LAURETIS, 2000
14

; MOGROVEJO, 2000
15

; 2004
16

) no entendimento de que a lesbianidade 

se configura como uma postura política frente a heteronormatividade. 

As jovens entrevistadas por Medeiros (2015) manifestaram, no geral, que seus 

entendimentos acerca das lesbianidades eram decorrentes de artefatos culturais, como os 

filmes, reportagens, revistas de animes e mangás, vale destacar que, ainda que, a centralidade 

masculina fosse vista nos filmes citados por elas, as garotas redimensionavam as 

informações, de modo a sanar as suas curiosidades e interesses, como no filme Alexandre, o 

Grande, por exemplo, que foi assistido em sala de aula. Os discursos culturais são produzidos 

nas diversas instâncias, família, escola, igreja, mídias etc., e ressoam na fala das estudantes, 

incidem em seus corpos, produzem identidades e definem culturalmente homens e mulheres. 
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Outro fator a ser ressaltado é a falta de informações na construção de uma educação sexual 

eficiente, que possibilite a reflexão das jovens quanto a luta política das lesbianidades, isso é 

confirmado nas contradições que surgem em suas falas,  ao mesmo tempo em que dizem que 

não possuem preconceitos, se incluem nas piadas e risadas contra as lesbianidades, talvez 

falte uma consciência política nesse entendimento, de que a discriminação não se configura 

apenas com as agressões verbais e físicas (como elas pontuam), mas também, com os 

constrangimentos, subalternizações, apagamentos e inferiorizações. 

Especificamente sobre como as lesbianidades são trabalhadas e vistas no ambiente 

escolar, Medeiros (2015) elabora que os espaços de reflexão pouco ocorrem e, quando 

acontecem, é com algumas atividades restritas a poucos professores interessados pela 

temática, revelando um certo conservadorismo da instituição e a invisibilização do debate. 

Quanto as cenas lgbtfóbicas nesse espaço, foi demonstrado que as entrevistadas, por vezes, se 

sentiram desmotivadas a agir frente a discriminação, pois sabiam que nada seria feito ou que 

não teriam apoio. Foi notado, principalmente, que tanto na família como na escola, essas que 

poderiam se configurar como redes de apoio ao sujeito, que as estudantes não encontravam 

subsídios para sanar plenamente suas dúvidas e anseios. Por fim, foi constatado que as jovens 

ainda estão em processo de construção de suas opiniões e entendimentos e, esse processo é 

interpelado por uma instituição que silencia e auxilia na produção de suas subjetivações, que 

muitas vezes, acaba reforçando as normas e regras. 

Além de sua pesquisa de mestrado, Talita Medeiros e Márcio Caetano (2018) 

produziram um artigo orientado pelos Estudos Culturais lesbofeministas, interrogando a 

compreensão que estudantes de uma escola agrícola tinham sobre o imaginário lésbico, 

assim, foram realizados nove (9) encontros com rodas de conversa, o diálogo era sempre 

iniciado com a descrição de uma cena fictícia envolvendo personagens lésbicas, a partir disso 

desenvolvia-se o debate. O artigo é dividido em três partes, iniciam com uma discussão sobre 

os discursos que são reiterados sobre a categoria “lésbica”, em seguida realizam um debate 

contendo o material produzido pelas narrativas das estudantes, e por fim, analisam as 

dimensões identitárias e as representações de lésbicas. 

Um dos questionamentos levantados por Medeiros e Caetano (2018) ocorreu em 

relação ao modo como a sociedade define a identidade lésbica a uma mulher, a partir dessa 

questão, as estudantes responderam:  

“A mulher homossexual é vista como “uma mulher macho que quer se homem a 

todo custo”. E também é vista como uma anomalia, por não aceitar o papel que lhe 

é imposto” Larissa; 
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“A mulher heterossexual, sua preocupação maior é com o casamento hetero. É 

através do casamento que muitas mulheres se tornam “independente” porque 

passam a ter suas casas, famílias e um marido que as sustenta. A mulher 

homossexual, são vistas como as machorras as homenzinhas, portanto, tem que 

andar como tal, se comportar como tal. É dessa forma que a sociedade as vê” Leia; 

“A lésbica tem que ser o oposto daquela mulher arrumada e maquiada” Luiza;  

“A lésbica se comporta de um jeito dito masculinizado” Lisa (ibid., p. 120 - 121). 

 

As narrativas das estudantes demonstram forte ancoramento aos padrões estéticos 

destinados às mulheres heterossexuais, com uma perspectiva dicotômica, definem espaços e 

comportamentos às lésbicas. É percebido a intersecção do gênero a sexualidade em suas 

falas, a transgressão do gênero, no entendimento das estudantes,  define o ser mulher como 

algo diretamente colado ao feminino e às representações da heterossexualidade, como usar 

maquiagem, ter cuidados com o corpo, “aceitar” o papel que lhe é imposto, como a 

maternidade, trabalho doméstico, casamento hétero. Na compreensão das estudantes, a 

mulher lésbica não se enquadra no ser “mulher” a partir do momento que desobedecem a 

comportamentos próprios dessa categoria, assim, se tornam reproduções do homem 

(MEDEIROS e CAETANO, 2018). 

É relevante refletir sobre esse questionamento elaborado pelos/as autores/as, pois, as 

narrativas das garotas demonstram um regime de verdade que é reiterado na sociedade em 

que vivem, em que vivemos, a escola enquanto espaço de transformação social é parte 

responsável pela reiteração desses discursos. As falas justificam, não só a nossa pesquisa de 

Mestrado, mas todos esses trabalhos desenvolvidos acerca das lesbianidades nos espaços 

escolares, e mais uma vez, vale o nosso alerta sobre a emergência em, também, centralizar 

discussões como essas, a fim de questionar outras categorias que reforçam a lesbofobia, como 

a misoginia, o machismo e o sexismo. 

Vanini Lima (2016), em ““Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira”: a 

heteronormatividade na narrativa da trajetória escolar de mulheres lésbicas e bissexuais”, 

destaca também o número reduzido de produções acadêmicas sobre as trajetórias e 

experiências de gays, lésbicas, travestis e transexuais, confirmando nossa constatação, e 

considera que a invisibilização de mulheres lésbicas e bissexuais durante seus processos de 

escolarização é parte do apagamento da sexualidade da mulher, que faz com que ela seja vista 

como passiva ou sem desejos independentes na sociedade. A partir da narrativa das trajetórias 

escolares de mulheres lésbicas e bissexuais, a autora problematiza os sentidos da 

heteronormatividade presentes em suas memórias escolares. 

Lima (2016), inicialmente, elaborou um questionário online nomeado Pesquisa sobre 

diferença e discriminação na Escola, em que houve um primeiro contato com as 
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entrevistadas e possibilitou a construção do roteiro de entrevistas. Depois, ao propor o uso 

das narrativas, ela pretendeu construir a rememoração do passado, trazendo para o presente as 

experiências individuais e/ou coletivas, descortinando os apagamentos de memórias e 

respeitando as vivências dessas mulheres e, ressalta que às narrativas não devem ser 

observadas como verdades definitivas, mas pontos de vistas essenciais para o 

desenvolvimento de sua pesquisa. 

Ao analisar os dados coletados, Lima (2016) evidencia que as normas da escola são 

expressas na rotina escolar vivida cotidianamente. As situações diárias vivenciadas pelas 

entrevistadas na escola foram interpretados sob a noção de contextos de iterabilidade da 

linguagem de Jacques Derrida (1991)
17

, assim como nas discussões sobre performatividade e 

gênero, desenvolvidas por Judith Butler (2013)
18

 e Joan Scott (1995)
19

, e de entrevista 

narrativa e espaço biográfico, por Leonor Arfuch (2010a; b)
20

, a fim de investigar como a 

heteronormatividade operava nos espaços escolares. 

Lima (2016, p. 23) discute que para Judith Butler “o gênero, que tende a ser visto 

como uma verdade interna e inerente ao ser, é percebido pela autora como uma atuação, um 

fazer permanente, que ela denomina como performatividade de gênero”. Butler (2018) 

considera os atos, gestos, desejos e atuações do gênero como performativos, fabricações 

sustentadas por signos corpóreos e discursos. 

Foi constatado que, embora, todas as entrevistadas tenham concluído a Educação 

Básica, e algumas tenham buscado o Ensino Superior, suas trajetórias escolares foram 

fabricadas com muitas dificuldades e repressão. A aposta inicial da autora sobre o 

apagamento da sexualidade da mulher que a invisibiliza e prejudica seu livre exercício da 

sexualidade são confirmados com as narrativas, quando dizem sobre suas experiências com 

uma educação sexual restrita a prevenção de doenças e gravidez, que exclui a discussão sobre 

experimentações, desejos ou diversidade sexual. 

Durante a Educação Básica, as entrevistadas sofreram com o apagamento e 

invisibilização das lesbianidades, especialmente, pela falta de informações sobre a existência 

lésbica e pela falta de reconhecimento, elas narram que o conhecimento de outras mulheres 
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lésbicas só aconteceu no Ensino Superior, quando puderam se autoidentificar e viver mais 

plenamente. As cenas de apagamento são muito comuns nas escolas, a lógica binária que rege 

esse espaço prejudica a identificação de si mesmas como lésbicas e bissexuais e seus 

processos de subjetivação, com monitoramentos do afeto e a não valorização das diferenças, 

os sujeitos não se sentem confortáveis ou seguros para viver sua sexualidade nos ambientes 

escolares (LIMA, 2016). 

Vianna e Cavaleiro (2015) no trabalho “Lgbtfobia na escola: o beijo entre garotas 

lésbicas, homossexuais ou bissexuais”, nos auxilia na compreensão sobre a vigilância escolar 

vivida cotidianamente por sujeitos LGBTI+. Elas utilizam a compreensão de 

homofobia/lesbofobia como modo de inferiorização das homossexualidades (BORRILLO, 

2001)
21

 e da heterossexualidade naturalizada como única sexualidade legítima (BUTLER, 

1990, 2005
22

; AVELAR; BRITO; MELLO, 2010
23

). 

As autoras dizem sobre uma cena em que mecanismos de interdição sobre um beijo 

entre duas garotas foi construído pelas autoridades escolares, reforçando o apagamento de 

seus desejos e o silenciamento sobre si mesmas e suas atrações, já que estas não estavam de 

acordo com as normas estabelecidas nesse espaço social, é preciso refletir que se a cena fosse 

composta por sujeitos heterossexuais não teria sido alvo de interdição, os sujeitos não teriam 

sido aconselhados a inibir seus desejos ou temperamentos. E mais, as autoras elaboram que a 

troca de carícias entre casais não-heterossexuais nos espaços escolares sofrem maior 

vigilância, de um lado, disfarçado de cuidado, de outro, que a expressão de afeto não deva ser 

partilhada em público, colocando as identidades não-heterossexuais no lugar do privado. E 

mais, destaca que a sexualidade não-heteronormativa se torna um “problema” conforme sua 

visibilidade é requisitada, assim como foi explicitado na cena acima. 

Outro ponto que merece destaque faz referência a arquitetura escolar, Lima (2016) 

retrata o binarismo de gênero utilizado para separar os banheiros de meninas e meninos, além 

disso, as normas se repetiam através de pichações nas portas dos banheiros, como um aviso 

para quem ali entrasse. Medeiros (2015) diz algo semelhante quando nos chama a atenção 

para os alojamentos da escola agrícola que condiciona seu contexto de pesquisa, enquanto o 
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internato dos meninos é composto pelos quartos e um banheiro no fim do corredor, o das 

meninas são casas que possuem quartos, sala, cozinha e banheiro. Essa organização estrutural 

dos alojamentos afirma os lugares do homem e da mulher, além dos ensinamentos de nível 

médio e profissionalizante, esse ambiente educacional também ensina o espaço da/para a 

mulher que deve organizar a casa, cuidar e lavar, diferentemente dos meninos que se 

preocupam apenas com a organização da cama, pois até seu banheiro - de uso coletivo - é 

limpo por uma faxineira. 

Ainda que a lesbofobia seja reforçada pela invisibilização da mulher lésbica, 

instrumentos para o enfrentamento da lesbofobia no ambiente escolar podem ser vistos 

quando se aborda a temática durante a graduação e formação continuada dos/as 

professores/as, ou quando há interesse/curiosidade em dialogar sobre o assunto. Contudo, 

os/as docentes relataram escassez do tema em suas formações e, apresentaram certo 

desconforto durante as entrevistas. Diante das práticas discriminatórias e do pouco preparo da 

comunidade escolar em construir uma lógica para o diálogo ou para uma educação 

democrática e equânime, temos um cenário que reforça a LGBTfobia e seus correlatos. 

Em “Lesbianidades, performatizações de gênero e trajetória educacional”, tese de 

doutorado de Keith Daiani da Silva Braga (2019), foi realizado uma investigação com a 

colaboração narrativo-biográfica de sete (7) mulheres lésbicas, a fim de compreender como 

essas mulheres vivenciaram suas amizades, afetividades, identidades e sexualidades nas 

instituições educativas, bem como, suas experiências quanto às possíveis invisibilidades e 

hipervisibilidades ocasionadas nas instituições que passaram. Importante, também, dizer que 

ela dá destaque ao uso de autoras lésbicas, tais como Monique Wittig (2006)
24

, Adrienne 

Rich (2010)
25

, Tania Navarro Swain (2000)
26

, Beatriz Gimeno (2005)
27

, bem como, a 

teóricos/as ligados/as ao feminismo pós-moderno e pós-estruturalismo Judith Butler (2003)
28

, 
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Paul Beatriz Preciado (2014)
29

, Linda Nicholson (2000)
30

, Michel Foucault (2011)
31

, Susan 

Bordo (1997)
32

, Jack Halberstam (2008)
33

, Lucas Raquel Platero (2008)
34

. 

Vale destacar que a autora se preocupou em pesquisar para além do contexto escolar, 

disponibilizando a família e a igreja como instituições educativas também. O recrutamento 

dessas mulheres se deu por três vias: 1- espaços de socialização frequentados pelo público 

LGBTI+ do município de Presidente Prudente, como bares e boates; 2- em núcleos e grupos 

de pesquisa sobre a temática da diversidade sexual; 3- grupos na internet exclusivos do 

público LGBTI+, como o “Atitude GLS Prudente”. 

Braga (2019) inicia seu texto alertando sobre como têm se construído o conhecimento  

acerca das sexualidades no campo da Educação, e confirma o que temos falado nessa 

dissertação de Mestrado, sobre o número diminuído de publicações de tratem especificamente 

das lesbianidades na educação se a compararmos as investigações sobre as experiências gays, 

dito isso, é importante analisarmos que ao centralizar as experiências gays nas discussões, 

corremos o risco de questionar insuficientemente outras categorias, como a misoginia, o 

sexismo, a lesbofobia e o machismo tão recorrentes nos espaços educativos. Diante disso, 

compreender como se implicam a dissidência sexual feminina, as performatizações de gênero 

e as trajetórias educacionais é essencial para a construção do conhecimento das lesbianidades 

no campo educacional. Além do mais, a autora faz uma discussão interessante sobre o jogo 

de visibilidade e invisibilidade que as mulheres lésbicas vivenciam, assim é oportuno lembrar 

que a invisiblidade experienciada por elas não é sinônimo de aceitação, tal qual, não é menos 

alvo de violência. 

A invisibilidade da mulher lésbica pode ser evidenciada de diversas maneiras, como 

no: 

histórico silenciamento imposto às mulheres, expresso nos tratamentos e 

representações relacionados ao corpo feminino, do androcentrismo presente no 

entendimento do que seja sexualidade, do controle social informal maior do 

feminino, do modo como as mulheres, em especial lésbicas, vivenciam este silêncio, 

com tendência a mantê-lo enquanto estratégia contra a lesbofobia (BRAGA, 2019, 

p. 71). 
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A autora traz diversos elementos que constituem o apagamento da mulher lésbica e, é 

percebido a intersecção do gênero a sexualidade, como a inferiorização da mulher e do 

feminino. Embora este seja um tema recorrente nas produções acadêmicas, é preciso atentar 

que existem inúmeros modos de se viver as lesbianidades, que se transformam quando 

interligada a outros elementos da diversidade, como raça/etnia, geração, classe social e 

performatividades permeadas pelas características do feminino ou masculino, desse modo, 

não se pode apenas falar em ocultação, pois, quando se interseccionam os elementos da 

diversidade é possível que o sujeito seja colocado em exposição, em hipervisibilidade. 

Braga (2019) explicita a ideia de hipervisibilidade lésbica quando diz respeito a 

masculinidade feminina
35

 vivenciada pelas mulheres lésbicas que não performam a 

feminilidade, no Brasil, são aquelas nomeadas caminhoneiras e sapatões. Esse trânsito de 

gênero em que falamos não é de exclusividade de transgêneros ou transhomens, o desacordo 

com os códigos femininos pode ser experimentado por mulheres lésbicas e heterossexuais 

sem que estas desejem mudar de sexo ou se identifiquem com um gênero diferente daquele 

heterodesignado ao nascer. Algo a ser destacado nesse jogo de invisibilidade e 

hipervisibilidade das mulheres lésbicas, é a questão do “armário”, se por um lado a 

imperceptibilidade, atrelada a heterossexualidade compulsória, as distanciam dos olhares 

estranhos, por outro vivenciam a angústia do armário, do invisível, da deslegitimação por 

seus grupos sociais. Já as hipervisíveis não possuem a “segurança” do armário, a autora 

acrescenta que, é notado maior rechaço, violência e isolamento para essas mulheres, até 

mesmo de outras dissidentes que não desejam essa visibilidade. 

Para além dessa discussão, Braga (2019) nos leva a refletir sobre os espaços de prática 

educativa, como o familiar, o escolar e o religioso. As sete colaboradoras trazem à tona em 

suas narrativas que o controle familiar se inicia na infância com uma série de ensinamentos, 

no caso das meninas, a autora utiliza uma metáfora para ilustrar o cuidado excessivo das 

famílias com as filhas, em que diz “o corpo feminino é associado a ideia de terreno baldio: é 

fértil, necessita de cuidados para florescer, pode ser invadido, carece de cerca e de dono” (p. 

153). Ainda informaram que tal cuidado excessivo repercutiu em suas trajetórias escolares, ao 

ingressarem na escola, sentiam medo das professoras, eram crianças muito caladas e 

enfrentaram dificuldades para fazer amizades. Quanto a religiosidade, podemos dizer que 

todas foram educadas para a heterossexualidade, e a partir do momento que passaram a se 
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entendimento ver “HALBERSTAM, J. Masculinidad Femenina. Trad. Javier Sáez, Barcelona-Madrid: 
E. Egales, 2008. 319 p.” 
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autorepresentar como lésbicas, acabaram deixando as igrejas. Já as vivências escolares, se 

durante a educação básica, elas tiveram dificuldades na interação com grupos femininos e a 

violência lesbofóbica impactou diretamente no sentimento de pertencimento a comunidade 

escolar das meninas, na universidade encontraram maior liberdade sexual, criando vínculos 

de amizade e afetividade. 

É válido acrescentar que Keith Braga, em parceria com Arilda Ribeiro e Márcio 

Caetano realizaram outras duas pesquisas sobre lesbianidades e educação escolar. Em 

“Discussões iniciais sobre lesbianidades e educação escolar“ (2017) eles/as trazem um 

recorte da tese de doutorado de Braga (2019) com o levantamento bibliográfico que sustenta 

seu trabalho. O artigo é dividido em três partes, inicia com a discussão sobre a pouca 

centralidade que a vivência lésbica recebe nas produções que tratam de gênero e sexualidade, 

depois sobre a hipervisibilidade dada as mulheres lésbicas que não performam a feminilidade 

e, por fim, sobre a lesbofobia no espaço escolar. E, em “Lesbianidades e educação: 

interrogando a produção acadêmica” (2018) eles/as analisam as condições escolares de 

mulheres lésbicas, e as discutem sob três vertentes: invisibilidade, hipervisibilidade e 

lesbofobia. 

É relevante destacar que, os/as autores/as comparam seus dados com outros/as 

pesquisadores/as, que confirmam a questão da hipervisibilidade de mulheres lésbicas 

masculinas, Fortes (2013) e Brandão (2015)
36

 trazem dados semelhantes quando 

desmonstram que algumas participantes de suas pesquisas que vivem a identidade de gênero 

de acordo com os padrões da feminilidade hegemônica não foram alvo preferencial de 

preconceito com relação a outras que não performavam a feminilidade e, isso não se deu pela 

escola ser um local seguro ou protetor para elas, mas porque desde cedo percebiam a 

possibilidade de agressão iminente e se empenhavam em construir uma barreira de proteção, 

uma vivência discreta no dia-a-dia (BRAGA et. al., 2018). Eles/as enfatizam também, que a 

escola não deve ser vista como o lugar do fracasso, pois este, é um espaço que são 

possibilitados uma imensidão de vivências, seja de amizades, afetividades, solidariedade, de 

construção do conhecimento e de transformação social, é preciso olhar para a instituição 

escolar como um espaço de ressignificação em que o alunado está em constante 
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FORTES, A. C. M. A escola e a educação não-escolar: experiências da mulher lésbica afro-
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aprendizagem, nos pátios, banheiros, salas de aula, portanto, se constituindo enquanto aluno/a 

e, sujeito com suas próprias construções de socialização (BRAGA et. al., 2017). 

No trabalho de Braga (2017) fica evidente que as práticas educativas da família, 

escola e igreja valorizam constantemente o modelo de família tradicional heterossexual e a 

educação patriarcal, de modo que auxilia na manutenção das relações de gênero binárias. De 

modo a questionar a heteronormatividade que é (re)produzida nessas instituições, Daniela 

Auad e Luciene Mochi (2017) discutem em “Lesbianidades na escola: o que é preciso 

aprender para poder ensinar filhas de mães lésbicas?” como famílias que estão em 

desacordo com essa formação tradicional - pai, mãe, filhos/as -, em especial, famílias com 

mães lésbicas e/ou bissexuais têm o atendimento escolar para seus/as filhos/as na Educação 

Básica. As autoras se apoiam em Elixabete Imaz (2016)
37

 para discutirem sobre as famílias 

contemporâneas e o lugar da mulher nestas famílias e, sinalizam para a necessidade de 

políticas de reconhecimento e de um ambiente escolar plural, onde exista legitimação por e 

pela escola (AUAD e LAHNI, 2013)
38

. 

 A valorização de apenas um modelo familiar em prejuízo de outros colocam as 

crianças, filhas/os de famílias homoafetivas em um ‘não-lugar’, gerando discriminações e 

sentimento de não pertencimento. Diante desse cenário, as autoras propõem um diálogo entre 

escola, professoras e as famílias homoafetivas.  

Ao considerar que a escola seja um espaço em que se (re)produz a 

heteronormatividade, enquanto na sociedade as famílias são compostas por diversas 

conjugalidades e parentalidades, faz sentido que para avançarmos em direção a uma prática 

pedagógica emancipatória, a perspectiva da pluralidade seja um caminho seguro a ser 

trilhado. Auad e Mochi (2017) indicam que é necessário colocar os múltiplos modelos como 

modelo, ou seja, fugir do modelo único e rígido, assim, retira-se da criança e de quem a educa 

o compromisso de encaixe em um modelo familiar fixo, ao valorizar a pluralidade abre-se 

caminho para olhar para as sexualidades e as diversas parentalidades como outras formas de 

existência, encarando as singularidades de cada família de modo positivo. E mais, é preciso 

que a escola, como parte de sua função social, promova políticas e ações pedagógicas em 

favor do reconhecimento dos vários sujeitos sociais e modos de existência, a fim de garantir o 
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acesso e a permanência de qualidade dos/as filhos/as das mais variadas composições 

familiares. 

Ainda nesse sentido, ao pensarmos em acesso e permanência de qualidade na 

educação, não devemos nos esquecer da necessidade de democratização, também, do Ensino 

Superior.  Ainda que seja observado a crescente expansão desse nível educacional, as 

Políticas de Ação Afirmativa se fazem necessárias ao considerarmos a relação direta que a 

intersecção dos elementos da diversidade social como, raça, classe, gênero e orientação 

sexual têm com o acesso, permanência e evasão dos/as estudantes e de suas trajetórias 

acadêmicas. 

Daniela Auad e Ana Luiza Cordeiro (2018) direcionam o olhar para mulheres negras 

cotistas lésbicas e bissexuais, que ocupam um espaço que tradicionalmente não foi pensado 

para elas, no caso, a universidade, um espaço culturalmente elitizado, em que os arranjos 

sociais privilegiam o homem branco, heterossexual, cristão, urbano, de classe média alta, 

para eles cabe a função de intelectuais, diferentemente para elas, que muito distantes desse 

padrão de sujeito de excelência, adentram a universidade e têm suas trajetórias acadêmicas 

marcadas pela resistência. Para mais, o artigo busca “subsidiar maneiras de enfrentar os 

fenômenos relacionados à temática constituída por Mulheres Negras, Educação Superior e 

Políticas de Ação Afirmativa” (p. 193). Para isso abordam autoras clássicas e atuais como 

Luiza Bairros (1995)
39

, Audre Lorde (2009)
40

, Heleieth Saffioti (2013)
41

 e Kimberlé 

Crenshaw (2002)
42

, com o auxílio de documentos como Os Jovens do Brasil – Mapa da 

Violência 2014 (WAISELFISZ, 2014)
43

, Mapa da Violência 2015 – Homicídios de Mulheres 

no Brasil (WAISELFISZ, 2015)
44

, Relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexuais (ILGA, 2017)
45

 e o Relatório Anual de Assassinatos 

de Homossexuais no Brasil realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB, 2014)
46

. 

É significativo refletir que a permanência dos/as estudantes na universidade vai além 

das questões socioeconômicas, as dimensões pedagógicas e culturais também impactam em 

uma permanência e formação de qualidade, portanto, processos discriminatórios e o 

sentimento de pertencimento podem influenciar na permanência ou interrupção das trajetórias 

acadêmicas. 

As mulheres negras lésbicas são afetadas por desvantagens em consequência das 

discriminações de raça (ser negra), de gênero (ser mulher), de classe social (ser 

pobre), de moradia (residir em favelas ou áreas rurais afastadas), de idade (ser 

jovem ou idosa), podendo somar ainda a presença de alguma deficiência, entre 

outras características que podem colocá-las em condição de vulnerabilidade (AUAD 

e CORDEIRO, 2018, p. 202). 

 

Somada as articulações de racismo e machismo, a mulher lésbica ou bissexual pode 

sofrer, ainda, com manifestações da lesbofobia e bifobia. A presença dessas mulheres no 

espaço universitário, já quebra silêncios e possibilita outras formas de existências, pois 

transgride os discursos que foram elaborados ao longo da história de que este é/seria um 

‘não-lugar’ para elas, se por um lado, a articulação das intersecções de raça, classe, gênero e 

sexuais marcam as desigualdades e injustiças sociais, por outro, potencializam e legitimam 

outros modos de ser, de resistir e enfrentar os padrões estabelecidos. Assim, as Políticas 

Afirmativas, como colocam Auad e Cordeiro (2018) são, talvez, a melhor maneira, de a 

universidade se reinventar, como espaço democrático e plural para todos. 

A Universidade Federal da Bahia, uma das precursoras na implementação da 

modalidade de cotas raciais, realizou o I Curso de Extensão sobre o Pensamento Lésbico 

Contemporâneo e, um dos produtos desenvolvidos a partir desse curso foi a I Jornada sobre o 

Pensamento Lésbico, organizados pelo Coletivo Lesbibahia, Maria Quitéria: Núcleo de 

Estudos e Pesquisas e o Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação (GIRA) da 

Universidade Federal da Bahia. Ademais, a partir das exposições das palestrantes da I 

Jornada sobre o Pensamento Lésbico se deu a construção do Dossiê “Pensamentos e 

resistências lésbicas feministas, dialogando com teóricas clássicas, contemporâneas e 

movimentos lésbicos” (2018), este que dialoga com as teorizações e práticas, através do 

pensamento lésbico e feminista. É relevante destacar a importância que o conhecimento 

                                                
45

 ILGA. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Maps – Sexual 
Orientations Laws. Suíça: ILGA, 2017. 
46

 GGB. Grupo Gay da Bahia. Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais no Brasil. Salvador: 

GGB, 2014. 
 



62 
 

produzido por intelectuais mulheres, lésbicas, feministas têm nesse campo de estudo e, o 

quanto essas produções incentivam e valorizam a visibilidade lésbica, relevante também, 

reconhecer a construção dessas discussões no espaço universitário, o incentivo de cursos, 

jornadas e grupos de estudos acerca do gênero e sexualidades é um avanço na educação e, 

auxiliam no enfrentamento da LGBTfobia e na compreensão das novas configurações e 

reinvenção da universidade, com a valorização da pluralidade. Ao longo deste trabalho alguns 

dos textos que compõem essa produção serão discutidos e nos auxiliarão no debate das 

lesbianidades.  

Com os trabalhos explicitados neste tópico da pesquisa, fica evidente que nossa 

constatação inicial se confirma, diversos/as autores/as chamaram atenção para a 

invisibilidade da mulher lésbica e bissexual tanto como discussão central das produções 

acadêmicas quando comparada a outras publicações de mesma temática, como a necessidade 

de reconhecê-las como intelectuais nos Estudos feministas e lesbianos.  

Ademais, outras questões colocadas em discussão contribuirão em nossas reflexões, 

para isso, considero enumerar algumas categorias de análise que se destacaram em certos 

trabalhos, a construção de uma rede de apoio social às pessoas LGBTI+, assim como, sua 

relação com a permanência dos/as estudantes (Amaral, 2014; Duarte, 2015; Lionço et. al., 

2016; Reis, Dias e Benitez, 2016; Silva, 2017), a vigilância escolar (Medeiros, 2015; Vianna 

e Cavaleiro, 2015), a resistência (Rich, 2010; Wittig, 2012; 2014) e a desmotivação frente a 

discriminação lesbofóbica (Medeiros, 2015), bem como, o apagamento e a hipervisibilidade 

lésbica (Toledo, 2008; Braga, 2019; Prado e Valério, 2019), e a intersecção das sexualidades 

com o gênero, especialmente, sobre o lugar da mulher lésbica na universidade (Perucchi, 

2015; Auad e Cordeiro, 2018). Embora, tenhamos avançado, e muito, nas lutas contra a 

violência lgbtfóbica e, lesbofóbica no contexto educacional, é necessário criar uma 

consciência de responsabilidade ética coletiva, a fim de desconstruir os discursos 

heteronormativos. 
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2. DISCUSSÕES RELEVANTES: IMPLICAÇÕES SOBRE O GÊNERO, 

SEXUALIDADES E A HOMOFOBIA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Neste capítulo são discutidos alguns conceitos importantes para o entendimento desse 

estudo. Sobre as categorias sexuais e de gênero, as quais, aqui são compreendidas nos 

contextos sociais e políticos. Quanto a noção de homofobia e seus correlatos é construído o 

deslocamento da perspectiva desse conceito entendido apenas como uma rejeição irracional 

às homossexualidades, para isso, problematizamos a homofobia como um dispositivo da 

heteronormatividade, bem como, um impeditivo de acesso a bens públicos e simbólicos. 

Além disso, em específico, na discussão das lesbianidades, apresentamos como essa categoria 

é compreendida na ciência e na militância e, como a existência lésbica vem sendo construída 

nos diversos espaços sociais. Por fim, articulamos tais noções ao contexto educacional, com 

intenção de explorarmos melhor este cenário de (re)existências. 

2.1 Gênero e Sexualidades: da relevância do conceito 

 

A noção de gênero foi ressignificada ao longo dos anos, seja no campo acadêmico ou 

mesmo militante, para Guacira Lopes Louro, vai muito além daquele significado que aparece 

no dicionário Aurélio (2008). Embora, as categorias gênero, identidade sexual/de gênero e 

orientação sexual sejam confundidas como sinônimos, são distintas e, dizem muito sobre a 

constituição do sujeito, devendo ser mais bem compreendidas nos contextos sociais e 

políticos. Para além da semântica, quando articuladas às políticas de Direitos Humanos 

ganham novo significado, fazendo sentido aos sujeitos, pois viabilizam o reconhecimento dos 

mesmos nas políticas públicas, ainda que de modo escasso (MODESTO, 2018). 

 Louro (2008) destaca que no desdobramento da ‘segunda onda’ do feminismo, 

iniciada no final da década de 1960, que as preocupações se voltam para as construções 

especialmente teóricas, assim sendo, o conceito de gênero passa a ser problematizado por 

estudiosas, militantes e seus críticos/as. Importante lembrar que este debate se deu num 

contexto de efervescência social e política de muita transformação, obras, hoje clássicas, 

marcaram esse momento, um exemplo disso é O Segundo sexo, de Simone Beauvoir (1949). 

Joan Scott (1995, p. 72) discute que a categoria ‘gênero’ na sua utilização mais recente 

“enfatiza o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” indicando uma 

“rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos como "sexo" ou "diferença 
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sexual". Tal caráter enfatiza a construção histórica e social que é dirigida aos corpos e, em 

como as características sexuais são representadas e compreendidas. 

  De acordo com o Dicionário crítico do feminismo (HIRATA et. al., 2009): 

As sociedades humanas, com uma notável monotonia, sobrevalorizam a 

diferenciação biológica, atribuindo aos dois sexos funções diferentes (divididas, 

separadas e geralmente hierarquizadas) no corpo social como um todo. Elas lhe 

aplicam uma “gramática”: um gênero (um tipo) “feminino” é culturalmente imposto 

à fêmea para que se torne uma mulher social, e um gênero “masculino” ao macho, 

para que se torne um homem social (p. 223). 

 

 Gênero é uma “categoria social imposta sobre um corpo sexuado” e, de certa maneira, 

indica as construções culturais acerca da criação dos papéis estabelecidos a homens e 

mulheres (SCOTT, 1995, p. 75). Nesse sentido, o debate do gênero tem se estruturado no 

campo social, pois, é nesse espaço em que se constroem e se reproduzem as relações 

(desiguais) entre os sujeitos (LOURO, 2008), bem como, as relações de poder (SCOTT, 

1995). 

 Compreender o gênero apenas como as aprendizagens dos papéis masculinos ou 

femininos, faz com que as discussões sobre as múltiplas formas de assumir as masculinidades 

e feminilidades, bem como, as hierarquizações constituídas nas redes de poder sejam tratadas 

de modo reduzido e simplista. Portanto, é pretendido que se entenda o gênero como 

constituinte da identidade dos sujeitos. Nesse sentido, vale ressaltar que aqui se compreende 

o sujeito como tendo múltiplas identidades, que não são fixas, se transformam (LOURO, 

2008, p. 24). 

 Judith Butler (2013) rompe com o binarismo sexual e indica que o próprio sexo é uma 

construção, portanto, “não faz sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo” 

(p. 27). E Mariana Pombo (2017) complementa: 

É o gênero que assegura a estabilidade interna e a estrutura binária do sexo. Isso 

significa que o corpo não é sexuado em nenhum sentido significativo, não pode ser 

dito masculino ou feminino, antes de sua determinação em um discurso que o 

investe de uma ideia de sexo natural, no contexto das relações de poder (p. 391). 

 

 A identidade de gênero, segundo Modesto (2018) é uma categoria articulada de modo 

mais incisivo nas políticas de Direitos Humanos, nos Princípios de Yogyakarta, em 2006. 

Nesse documento ela é entendida como a experiência interna e individual do gênero de cada 

pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, como também, o 

senso pessoal do corpo e outras expressões do gênero. Ademais, nele também se estabelece o 

entendimento sobre a orientação sexual como uma referência a atração afetiva, emocional ou 

sexual por alguém que pode ou não ser do mesmo gênero (CORREA, E MUNTARBHORN, 

2009, p. 6). 
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 Guacira L. Louro (2008), ainda que queira fugir das esquematizações dessas 

concepções, considera importante, também, estabelecer algumas distinções sobre o gênero e a 

sexualidade, já que por vezes, são articuladas e confundidas na prática social. A autora usa 

como referência os estudos de Jeffrey Weeks (1993) para afirmar que a sexualidade tem tanto 

a ver com o corpo, como com a fantasia, imagens e palavras, além disso, os sujeitos podem 

vivenciar sua sexualidade, assim como, os desejos e prazeres, de diversos modos: 

Suas identidades sexuais se constituiriam, pois, através das formas como vivem sua 

sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos 

ou sem parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e 

historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades 

de gênero (LOURO, 2008, p. 26). 

 

 As identidades, assim colocadas, são profundamente inter-relacionadas e, podemos ter 

dificuldades de pensá-las de forma distinta nas práticas sociais, porém, o essencial aqui, é 

compreender que não é possível fixar um momento em que as identidades - sexual e de 

gênero - sejam rigidamente alicerçadas, pois, são construídas em constante constituição. Nas 

relações sociais, os sujeitos são atravessados por símbolos, discursos e representações, 

portanto, vão arranjando e rearranjando seus lugares sociais e formas de ser e estar no mundo. 

As construções são transitórias e transformadas ao longo do tempo, nas articulações com as 

histórias pessoais, com as identidades e as intersecções de raça, classe, entre outras (LOURO, 

2008). 

 Jaqueline de Jesus (2012) esclarece que não corresponde à realidade pensar que toda 

pessoa é naturalmente cisgênero e/ou heterossexual. Alguns estudiosos/as, como Judith 

Butler (2018) atentam para uma observação, de que os trabalhos sobre gênero são usualmente 

pensados “numa matriz heterossexual”, atribuindo aos homossexuais um gênero defeituoso, 

presumindo o homem gay como feminino e a mulher lésbica como masculina (LOURO, 

2008). Nesse segmento, nos próximos tópicos desse estudo, discutiremos a noção de 

homofobia e seus desdobramentos, bem como, sobre a existência lésbica. 

 

2.2 A noção de homofobia e seus desdobramentos na pesquisa: da relevância do nomear 

no contexto político e social 

 

Historicamente, a homofobia revela-se numa relação de inferiorização social que é 

naturalizada, um contexto comum quando há um não reconhecimento dessa discriminação 

como um problema público. A crença de que a sexualidade deve se manter no campo do 

privado faz com que suas dimensões sociais e políticas sejam desconsideradas. Também 
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consideramos importante entender como a noção da LGBTfobia tem sido produzida como 

categoria político-metodológica no contexto das políticas de direitos humanos. A exemplo 

disso, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT (PNLGBT) 

(BRASIL, 2009) orienta a construção de Políticas Públicas de enfrentamento as 

desigualdades e inclusão social de pessoas LGBT. Compreende-se que um maior acesso e 

participação social desses sujeitos nos espaços de poder propicia a democratização do Estado 

e da sociedade. 

Rogério Diniz Junqueira (2012) nos chama a atenção para a origem do termo 

“homofobia”, sendo um neologismo evidenciado pelo psicólogo clínico George Weinberg 

(1972) que agrupou dois radicais gregos - homós (semelhante) e fobia (medo) - para 

determinar sentimentos negativos - aversão, desprezo, ódio, desconfiança, medo - com 

relação aos homossexuais e às homossexualidades. Embora o termo venha sendo 

ressignificado ao longo dos anos e nos seus diversos contextos sociais e políticos, ainda se 

nota vestígios do seu significado medicalizante de origem. Daniel Borrillo (2016) ressalta 

que, ainda que, o termo tenha em sua essência a rejeição irracional e até o ódio contra gays e 

lésbicas, a homofobia não pode ser resumida a essa concepção. 

É relevante considerar que há um recente deslocamento do olhar nessa 

problematização, se antes a única preocupação era analisar o comportamento sexual dos 

homossexuais – visto apenas como desviante -, atualmente a atenção é direcionada em se 

compreender as motivações para se qualificar as formas de sexualidade. O deslocamento do 

objeto de análise traz um novo enfoque, produzindo uma transformação tanto epistemológica 

quanto política, epistemológica porque busca “analisar a hostilidade desencadeada por essa 

forma específica de orientação sexual e; política porque deixa de ser a questão homossexual”, 

problematizando a questão homofóbica (BORRILLO, 2016, p. 14).  

Ao nos distanciarmos da perspectiva patologizante das homossexualidades e, por 

consequência, da homofobia, podemos adotar novos posicionamentos a partir de outros 

estudiosos e campos de estudo, como o cultural, político, educacional, institucional, jurídico, 

sociológico, antropológico. Nessa visão, a homofobia pode “ser vista como fator de restrição 

de direitos de cidadania, como impeditivo à educação, à saúde, ao trabalho, à segurança, aos 

direitos humanos” (JUNQUEIRA, 2012, p. 7). 

A homofobia é cotidiana e compartilhada por diversos atores sociais, está no meio 

familiar, institucional, político e social, está nas piadas que ridicularizam os sujeitos que se 

afastam da norma heterossexual, nas violências mais brutais, como no desejo de exterminar o 
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diferente. Por essas, e outras razões que é imprescindível questionar a homofobia enquanto 

normalizadora de comportamentos e de construções ideológicas. 

Daniel Borrillo (2016) fala que a homofobia e o sexismo aparecem como elementos 

essenciais do regime binário das sexualidades. Isso acontece devido ao ordenamento das 

sexualidades em que os comportamentos heterossexuais são dados como os únicos com 

qualificação necessária para serem referência social para qualquer outra sexualidade. Nesse 

sentido a heteronormatividade é o único modelo aceito como normal, o gênero e o desejo 

sexual (hétero) funcionam como um mecanismo reprodutor da ordem social e, não, 

necessariamente como um mecanismo reprodutor biológico da espécie. Visto isso, é possível 

inferir o porquê da homofobia servir como protetora das fronteiras tanto sexuais quanto de 

gênero, assim, além dos sujeitos homossexuais, aqueles/as que desviam da norma de gênero 

também acabam vítimas dessa violência, como os/as travestis, transexuais, bissexuais, 

homens heterossexuais que manifestam gestos afeminados... 

A homofobia excede os aspectos de ordem psicológica e de hostilidade contra as 

pessoas homossexuais, bissexuais e transgêneros, pois, ela tem um arsenal dinâmico e 

variado de normas e de dispositivos de controle e disciplinamento que determinam padrões 

no que diz respeito ao corpo, ao gênero, as sexualidades e a tudo que com isso se relaciona. 

Para isso, ela dita valores, hierarquiza, disponibiliza dispositivos de exclusão e de poder, 

entre outros elementos, que buscam naturalizar e legitimar a sequência de gênero-sexo-desejo 

intermediada pela heterossexualidade e pelas normas de gênero (JUNQUEIRA, 2012). 

Guacira L. Louro (2009) discute que a tarefa seria a de perturbar a suposta solidez que 

o par binário - homossexualidade/heterossexualidade possui, pois, estes são duas partes que 

se implicam, dependem um do outro para se afirmar, a negação de um carrega a definição do 

outro. Há uma reciprocidade na relação desse par binário quando um recorre as características 

de outro para dizer de si, de modo que, o heterossexual recorre as marcas atribuídas ao 

homossexual para dizer o que ele não é, e vice e versa. Embora a lógica dessa dicotomia seja 

única, a manutenção dessa afirmação se dá de forma repetitiva, com investimentos 

constantes, é preciso que nas diversas instâncias (familiar, midiática, religiosa, médica) se 

estabeleçam várias estratégias para que se firme seu caráter de naturalidade, para além da 

normalidade. Essas táticas precisam, essencialmente, reafirmar o pensamento de que a 

heterossexualidade compulsória é natural, que os sujeitos nascem machos ou fêmeas e, que 

naturalmente seu sexo indicará seu gênero, conduzindo a um único desejo normal, que seria 

desejar o sexo oposto ao seu. 
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Em Problemas de Gênero - Feminismo e subversão da identidade, Judith Butler 

(2018) destaca a existência de uma matriz heterossexual, que coloca o sexo-gênero-desejo em 

uma conformidade linear, porém, ela propõe a desconstrução dessa conformidade quando nos 

apresenta a discussão sobre gênero, evidenciando-o como não natural; tanto homens quanto 

mulheres performatizam o gênero,  de modo que são implicados o natural e o artificial, ficção 

e realidade, esse “fato natural” de ser homem/mulher se con(funde) a uma performatividade 

cultural que é operada por meio dos discursos de gênero. 

 
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 

significado num sexo previamente dado; tem de designar também o aparato mesmo 

de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos [...] o gênero não 

está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 

discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” é 

produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura (ibid, 2018, p. 27). 

 

Aqui, entendemos o corpo como um construto cultural produzido nas e por meio das 

relações de poder, “não se pode dizer que os corpos tenham uma existência significável 

anterior à marca do seu gênero” (BUTLER, 2018, p. 30). Nesse sentido, o corpo é construído 

discursivamente, bem como o gênero e suas atribuições vistas como naturais. 

Hegemonicamente, os corpos são constituídos historicamente por meio de discursos 

heteronormativos, dessa forma, o corpo é resumido a única forma de existência, ser homem 

ou mulher (sexo anatômico), ser atraído sexualmente ao seu sexo oposto e comportar-se de 

acordo com as atribuições de seu gênero (feminino/masculino). 

A LGBTfobia e seus desdobramentos, a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, 

age, ora com violência explícita com agressões verbais e físicas, ora com violência implícita 

com silenciamentos, subalternizações, exclusões; aqui a compreendemos como dispositivo 

(Foucault, 2000) da heteronormatividade, se alimenta dos estigmas e os reforça, com a 

finalidade de manter o ordenamento cisnormativo que separa, classifica e exclui diversos 

sujeitos. A noção de dispositivo em Foucault (2000) é utilizada para indicar como o 

dispositivo da sexualidade coloca os corpos em funcionamento e, demarca essa noção como 

uma rede de poder se estabelece entre um conjunto de elementos: 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o 

dito e o não dito são os elementos do dispositivo (ibid, p. 137). 

 

Atualmente, os termos lesbofobia, bifobia e transfobia são utilizados para denunciar e 

dar visibilidade às novas dinâmicas de uma discriminação que era considerada de forma mais 

geral, a homofobia. Embora o termo homofobia, como já discutido aqui, tenha sua origem no 
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grego e, a semântica da palavra já agregue a aversão e sentimentos negativos às 

homossexualidades, hoje, ela se faz insuficiente para falar sobre as violências sofridas pelas 

mulheres não heterossexuais e, transexuais ou travestis, violências essas que se distanciam 

daquelas sofridas por homens homossexuais. Nesse sentido, Borrillo (2016) explicita: 

A lesbofobia constitui uma especificidade no âmago de outra: com efeito, a lésbica 

é vítima de uma violência particular, definida pelo duplo desdém que tem a ver com 

o fato de ser mulher e homossexual. Diferentemente do gay, ela acumula às 

discriminações contra o gênero e contra a sexualidade (p. 27). 

 

Com essa colocação, tratamos a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia para além 

de sua semântica, evidenciando os modos singulares e interseccionais que se constrói esses 

fenômenos, tanto no cotidiano, como nas produções acadêmicas que buscam conceituar essas 

noções. 

Da mesma maneira que o conceito de homofobia obteve ramificações ao longo dos 

anos, a sigla LGBT também passou por mudanças. Entendemos que os grupos organizados 

por gays, travestis/trans, lésbicas e bissexuais, no Brasil, passam por momentos que 

demandam forte afirmação e por vezes é encontrado tanto nos movimentos sociais quanto nas 

políticas públicas as siglas GLBT, LGBT, LGBTI+, LGBTQI+ entre tantas outras. Desde 

2008 que a letra L, de lésbicas, vem a frente da sigla, na 1
a
 Conferência Nacional GLBT foi 

decidido que a sigla teria a letra L a frente para dar maior visibilidade ao movimento lésbico 

e, isso também alinharia a sigla ao modo de uso de outros países, como os Estados Unidos 

que já a utilizam assim desse 1988 (POLITIZE!, 2018). 

Grupos não-heterossexuais e/ou não cisgêneros lutam por maior visibilidade social e 

no próprio movimento LGBT, assim, atualmente, a versão mais completa do termo no 

movimento, segundo o site POLITIZE, é LGBTPQIA+, na qual as letras significam: lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros, pansexuais, queer, intersexuais, 

assexuais e, o + que é utilizado para representar pessoas que não são representadas por 

nenhuma das outras letras (POLITIZE!, 2018). Embora a sigla busque representar o maior 

número de pessoas em sua comunidade, existem diferenças nas reivindicações dos coletivos 

que fazem parte do “LGBT”, e isso acaba gerando hierarquizações dentro da própria 

comunidade, com algumas “letras” sendo mais reconhecidas que outras. 

Para sintetizar, nesse estudo, reconhecemos as lutas e demandas de toda a comunidade 

que compõe o “LGBT”, portanto, não pretendemos privilegiar ou fixar uma rigidez nas letras 

da sigla, o que pode gerar a ideia de que algumas demandas importam mais que outras. Para 

tanto, utilizaremos a composição de letras L, G, B, T e afins, conforme aparecem em nossa 

bibliografia, ou LGBTI+ conforme está no Manual de Comunicação LGBTI+, realizado pelo 
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grupo "Aliança Nacional LGBTI" e a rede "GayLatino", organizado por Toni Reis (2018). 

Esse manual, tem como objetivo sugerir termos e pautas relevantes, a fim de avançar os 

direitos humanos e os direitos das pessoas LGBTI+. Por fim, utilizaremos ora o termo 

LGBTfobia quando falarmos de um modo mais geral sobre as violências enfrentadas pelos 

sujeitos não heterossexuais, ora utilizando os termos homofobia, lesbofobia, bifobia e 

transfobia, a fim de dar visibilidade as especificidades de cada violência e cada sujeito 

envolvido. Um exemplo disso é a lesbofobia, uma manifestação multifacetada, que sob a 

perspectiva da interseccionalidade, somado ao marcador de gênero, produz ações 

discriminatórias plurais e específicas, assim, delimita-se as violências, os apagamentos e 

subalternizações de acordo com os sujeitos e marcadores implicados. 

 

2.3 Lesbianidades e Lesbofobia: da relevância de se compreender a existência lésbica 

 

 O que é a mulher lésbica, ou mulheres lésbicas? O que são as lesbianidades? Quais 

são as existências lesbianas? Os questionamentos acerca das lesbianidades se fazem no 

plural, assim como suas (re)existências. Tânia Navarro Swain (2016) afirma que a origem da 

palavra é advinda da ilha de Lesbos, onde morou Sapho, musa grega, poeta do amor entre 

mulheres, nos poemas cantava seus amores e desejos pelas mulheres. Com o passar dos 

séculos, o amor entre mulheres foi ganhando outros sentidos. No século XVI tal amor é 

destituído de importância, não era sexuado; no século XVII, Madeleine de Scudéry torna-se a 

primeira Sappho à época, desta vez sem as conotações sexuais, agora indica a mulher que 

brilha no mundo das letras, escritoras, cultas. Já no Brasil, no século XIX, a mulher com 

vestimentas e aparência masculina podia ser condenada ao internamento, negar o papel de 

mães ou esposas, como mandava seu papel ‘natural’ era considerado crime ou loucura. 

 Ainda que a categoria ‘lésbica’ venha se construindo num emaranhado de 

questionamentos sobre seu entendimento enquanto corpo político, identitário e, social; 

compreendemos, assim como Adrienne Rich (2010), Monique Wittig (2012, 2014) que a 

heterossexualidade, essência do patriarcado, para além de uma norma social, é uma política 

de dominação dos homens sobre as mulheres, um instrumento de opressão das mulheres. 

Nesse sentido, a lesbianidade é vista como uma estratégia de libertação das mulheres, que vai 

contra o patriarcado. 

 Monique Wittig (2014) discute em “Pensamento hétero”, de 1978, que os discursos 

que tomam como certo que a base da sociedade é a heterossexualidade oprimem mulheres, 
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lésbicas e homens homossexuais, oprimem no sentido de que impedem a fala a não ser que se 

fale nos termos estabelecidos por eles. Segundo a autora, o pensamento hétero tem a 

tendência de universalizar disciplinas, teorias e ideias pré-concebidas, de modo, que se 

acredita que estes sejam aplicáveis a todas as sociedades, a todas as épocas e a todos os 

indivíduos, caracterizando o caráter obrigatório da heterossexualidade. 

 Em “Não se nasce mulher”, de 1981, Wittig sustenta que uma sociedade lésbica 

evidencia que a separação entre homens e mulheres é política, não há um grupo ‘natural’ de 

mulheres, e mais, questiona “a mulher”, da mesma maneira que Simone de Beauvoir, com a 

afirmativa “não se nasce mulher, torna-se”, ela coloca que não há um destino biológico, 

econômico ou psicológico natural que determine o papel das mulheres, há uma civilização 

que produz essa criatura feminina (WITTIG, 2012). É preciso compreender que ao negar ser 

uma mulher, não quer dizer que tenha que ser homem, nega-se a mulher fabricada, logo, a 

mulher constituída na relação de servidão ao homem não representa as lésbicas; “as lésbicas 

não são mulheres”, pois, estão fora da categoria sexual homem-mulher. 

 Patricia Lessa (2007) ressalta que Wittig denunciou o “mito da mulher” - ideia de 

natureza - e da heterossexualidade como regime político que as lesbianas recusam a 

submeter-se. A lésbica é, para Wittig, um conceito que está além das categorias de sexo, é 

uma categoria política revolucionária. E, salienta que os argumentos de Wittig podem ser 

distribuídos da seguinte forma: 

1) a lesbiana não é uma mulher, pois não está inserida na relação heterossexual; 2) o 

discurso opressor é o discurso da heterossexualidade; 3) as lesbianas escapam à 

programação inicial, não se submetendo à hierarquização heterossexista; o 

lesbianismo é, para autora, algo que se situa além das categorias homem e mulher; é 

um conceito revolucionário (p. 94). 

 

 No pensamento wittigiano, as lésbicas escapam a dominação masculina imposta 

através da heterossexualidade (Lessa, 2007). Em conformidade, a antropóloga Miriam Grossi 

(2018, p. 89) em entrevista para o curso de extensão à distância Pensamento Lésbico 

Contemporâneo (UFBA, 2017), aponta que a centralidade do pensamento de Wittig, está no 

entendimento de que se autodenominar lésbica está além do amor entre mulheres, está na 

posição política que se assume enquanto  mulher que se autodenomina lésbica, esta é então, 

uma transgressão dos processos de dominação de mulheres que se empoderam fora do 

sistema patriarcal masculino. Semelhante a esse entendimento, Adrienne Rich (2010) também 

coloca a lesbianidade em uma dimensão política e questiona a naturalização da 

heterossexualidade compulsória. 
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 Rich indica a valorização de outros modelos de amor, para além do amor 

heterossexual, a exemplo disso está o amor lésbico, a amizade, a solidariedade, a criação de 

alianças, modelos que se distanciam de algum modo da matriz heterossexual. Para o 

entendimento desta indicação é preciso a compreensão de um continuum lésbico, de uma 

existência lésbica (LEOPOLDO, 2018). A autora optou por esses termos, pois, o termo 

lesbianismo possui alcance limitado e clínico; a existência lésbica remete a uma presença 

histórica da lésbica, um ato de resistência e de recusa ao patriarcado; já o continuum lésbico, 

ela entende que “possa incluir um conjunto de experiências de identificação da mulher, não 

simplesmente o fato de que uma mulher tivesse alguma vez tido ou conscientemente tivesse 

desejado uma experiência sexual genital com outra mulher” (RICH, 2010, p. 36). 

 A resistência feminina explicitada por Wittig e Rich é exemplificada por Zuleide 

Silva (2017) ao abordar a organização de lésbicas políticas, desde Safo, até os dias de hoje, 

“filhas de safo”, como ela mesmo nomeia, que, para além de amar outras mulheres, defendem 

este amor, se arranjam e reinventam a existência lésbica. Para ela, o corpo lésbico se expressa 

coletivo, é ato de resistência, produzido por um “conjunto de discursos e práticas que 

circunscreve e nomeia o ser lésbica política, declarando um jeito de ser, de se organizar e 

viver lésbica” (p. 104). O corpo político das lésbicas viabiliza um continuum lésbico e, indica 

as organizações das lésbicas como um espaço de saber e de práticas importantes para suas 

lutas.  

Nesse sentido, a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), rede feminista de mulheres 

lésbicas e bissexuais, empodera mulheres contra todas as opressões do patriarcado e, articula 

movimentos com o desafio de lesbianizar o mundo. Para Zuleide Silva (2017) lesbianizar é se 

organizar para o enfrentamento da lesbofobia, é construir um movimento de desnaturalizar a 

sexualidade, de promover a compreensão acerca da heterossexualidade como um regime 

político, transgredir a ordem heterossexual, é reconhecer a diversidade e a existência lésbica. 

Em conformidade a fala de Zuleide Silva (2017), Rich (2010) indica o continuum 

lésbico e a existência lésbica como um vínculo contra a tirania masculina, como apoio prático 

e político.  

A identificação entre mulheres é uma fonte de energia e de poder feminino 

potencial, contido e minimizado pela instituição da heterossexualidade. A negação 

da realidade e da visibilidade da paixão das mulheres por outras mulheres, da 

escolha das mulheres por outras como suas aliadas, companheiras de vida e de 

comunidade, ao se obrigar que tais relações sejam dissimuladas e até desintegradas 

sob intensa pressão tem representado uma perda incalculável do poder de todas as 

mulheres em mudar as relações sociais entre os sexos e de cada uma de nós se 

libertar (RICH, 2010, p. 40. Itálico da autora). 
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Ademais, Rich nos mostra todo um desgaste de energia com a prescrição da 

heterossexualidade compulsória, um roteiro sobre o que é ‘normal’, nos mostra mulheres 

aprisionadas psicologicamente, na tentativa de ajustar a mente, o espírito e a sexualidade ao 

diálogo heterossexual. Nesse sentido, a existência lésbica seria a recusa da 

heterossexualidade compulsória, da mentira construída acerca de uma única forma de 

existência e de sexualidade, seria uma resistência contínua (LEOPOLDO, 2018). 

Muitos estudos indicam a prevalência da dominação masculina nas diversas 

civilizações, configurando, assim, a manutenção e reprodução das normas sexuais e de 

gênero, bem como, determinando as desigualdades nas relações entre os sexos e gêneros. A 

heterossexualidade vista como ideal e natural aponta a mulher que se relaciona com outra 

como uma ‘falha’ na experiência afetivo-sexual com homens e, muitas versões discursivas 

buscam explicar esse estigma atribuído às mulheres que fogem a heteronormatividade. Há a 

hipótese de frustração amorosa com um homem, traumas no âmbito sexual, como abusos ou 

estupro, e por último, a ideia da mulher pouco atraente aos olhos dos homens (TOLEDO e 

FILHO, 2010). É visto que sempre que possível, há a tentativa de invalidar a relação entre 

mulheres, como se esta fosse uma relação impensada, ilegítima, que não é digna de ser 

vivida. 

Enquanto na heterossexualidade compulsória todas as pessoas devem ser 

heterossexuais para serem consideradas normais, na heteronormatividade todas 

devem organizar suas vidas conforme o modelo heterossexual, tenham elas práticas 

sexuais heterossexuais ou não. Com isso entendemos que a heterossexualidade não 

é apenas uma orientação sexual, mas um modelo político que organiza as nossas 

vidas (COLLING e NOGUEIRA, 2015, p. 182). 

 

 É preciso observar que a Lesbofobia pode ser um modo de expressão da 

heterossexualidade compulsória, da mesma maneira que, implicada ao modelo 

heteronormativo, a mulher até pode ser lésbica ou bissexual, porém, não pode se identificar 

com o universo masculino. Ambas são sustentadas pela crença da naturalidade. Válido 

ressaltar que tal sustentação se dá com investimento contínuo e repetitivo, sendo a violência 

contra os sujeitos não heterossexuais seu modus operandi, o que por fim, garante a 

hegemonia da heterossexualidade às custas de muito sangue e dor (COLLING e 

NOGUEIRA, 2015).  

 A Lesbofobia pode ser compreendida como a estigmatização da sexualidade entre 

mulheres que escapam ao controle masculino (MOLINIER e WELZER-LANG, 2009, p. 

101), bem como, uma arma contra todas as mulheres que aspiram as posições de poder 

masculinas e, que por isso, podem ser acusadas de serem lésbicas e excluídas socialmente 

(PHARR, 1988 apud FALQUET, 2009, p. 125). Além disso, no âmago da violência 
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lesbofóbica está a invisibilização da sexualidade feminina, manifestada pela indiferença e 

desdém, é reflexo da misoginia, que coloca a sexualidade feminina como objeto do desejo 

masculino, o que torna as relações erótico-afetivas entre mulheres como impensáveis. E mais, 

o menosprezo designado a sexualidade das mulheres, inclusive contra as lésbicas, é 

transformada em violência quando o status atribuído ao seu sexo é questionado, como a 

recusa de serem mães e esposas (BORRILLO, 2016). 

 Em consonância com o que os autores constituem ao conceito de lesbofobia, a morte 

de Luana Barbosa dos Reis, mulher negra e lésbica, moradora da periferia da cidade paulista 

de Ribeirão Preto, morta por policiais no dia 9 de abril de 2016, retrata a violência dirigida a 

mulheres que escapam ao padrão - sexual, racial, de classe e gênero - social hegemônico. No 

relato do caso foi dito que Luana foi brutalmente agredida pelos policiais no dia anterior a sua 

morte, eles a viram e acharam que fosse um homem (TORRES e JESUS, 2017). É preciso 

considerar que os marcadores sociais de identificação de Luana, possivelmente, fizeram com 

que ela fosse vítima de discriminações cumulativas, considerando que a intersecção desses 

marcadores potencializa as desigualdades sociais. 

 A morte de Luana foi noticiada em diversos sites, e analisar as manchetes foi foco da 

investigação do artigo de Igor Torres e Lilian Jesus (2017), eles/as argumentam que o modo 

como os sites comunicaram a sua morte pode servir de indicador de como a sociedade 

representa discursivamente o mundo, podendo tanto reproduzir discursos quanto transformá-

los. Em três dos sites consultados, Ponte Jornalismo, The Huffington Post Brasil e Geledés, 

no título já se destacam os marcadores da vítima, bem como sua nomeação, conferindo-lhe 

humanidade; além disso, os sites citados, se preocuparam em problematizar as condições e 

fatores que desencadearam a violência. Outro ponto relevante faz referência a ação 

desmedida da polícia, em que as manchetes mais informativas foram escritas por homens, 

enquanto aquelas que criticavam a ação policial foram escritas por mulheres. Válido destacar 

também que, tal ação foi caracterizada pelo uso desmedido de força desferido contra Luana, 

em que os golpes executados com cassetetes e um capacete que pertencia a vítima, causaram 

traumatismo crânio encefálico e isquemia cerebral. 

O que fez Luana de tão grave para pagar com a própria vida? A sociedade é 

representada por um corpus hegemônico que é branco, heterossexual, burguês, homem, 

cisgênero, ao qual é alimentada pela heterossexualidade compulsória, patriarcado, sexismo, 

capitalismo, entre outros, que em serviço mútuo, reforçam a desigualdade social e ditam o 

princípio da humanidade que estabelecem quais corpos receberão o status de vida, quais serão 

humanizados, quais importam. A violência desferida a esse corpo lésbico negro de periferia 
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denuncia o caráter lgbtfóbico, racista, classista e machista da sociedade (TORRES e JESUS, 

2017). 

 O Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017 indica que é recorrente a 

tendência que sujeitos que acumulam muitas opressões pelas suas existências negras, pobres, 

lésbicas, periféricas sejam interpretados como criminosos, traficantes de drogas, vadios 

(PERES, 2018). 

Na maioria dos casos de lésbicas assassinadas, com os quais tivemos contato, as 

investigações policiais foram muito prejudicadas por conclusões apressadas e pouco 

fundamentadas que relacionaram a morte delas ao tráfico, baseadas em evidências 

questionáveis e inconclusivas. Em suma, é certo que existe a possibilidade de, em 

alguns casos, haver conexão com o tráfico de drogas. Mas além de tais casos, 

serem, provavelmente, em menor proporção do que costumam ser interpretados 

pelos investigadores, a própria conexão com esta atividade ilícita não possui 

qualquer fundamentação para justificar os assassinatos das lésbicas infratoras 

(PERES, 2018). 

 

 Em 2017, foram registradas 54 mortes de lésbicas no Brasil, e se comparado ao ano 

de 2014 há um aumento de 237% no número de casos. Em toda a história das pesquisas de 

lesbocídio no Brasil, este representa o maior número de casos registrados. Referente a 2017, 

as estatísticas demonstram que o número de mortes de lésbicas não-feminilizadas é de 54% e 

de negras de 43%, sendo que 83% dos assassinos são do sexo masculino, enquanto 17% são 

do sexo feminino. O único ano em que se registrou um maior número de mortes de lésbicas 

negras foi em 2014, em que 53% dos casos elas eram negras e 47% eram brancas (PERES, 

2018). 

 De acordo com as Agências Internacionais de Direitos Humanos, no Brasil se mata 

muitíssimo mais homossexuais e transexuais do que nos 13 países do Oriente e África, 

lugares em que há pena de morte contra LGBTs. O aumento do número de mortes é 

preocupante, nas últimas duas décadas, o número saltou de 130 homicídios em 2000 para 260 

em 2010, 445 em 2017 e 420 em 2018. O Brasil é campeão mundial de crimes contra as 

minorias sexuais, indica-se que a cada 20 horas um LGBT morre de modo violento, vítima da 

LGBTfobia (GGB, 2018). 

 Além dos números expressivos de casos de mortes de LGBTI+ é preciso considerar 

que as violências contra as minorias sexuais se configuram de várias formas, seja eliminando, 

subalternizando ou invizibilizando suas existências. Na Academia isso pode ser notado na 

fala de Zuleide Silva (2017, p. 71), ao assumir o trabalho docente como “fazer militante” 

incomodou aqueles que operam na (re)produção da desigualdade social e da violência; sua 

práxis docente foi desqualificada e seu corpo foi ameaçado de curra e morte. A autora relata 

que sua estratégia diante do medo e da consciência da sua vulnerabilidade como corpo 
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político marcado pela sexualidade para morrer e para viver, foi de “resistir à ameaça e 

politizar a existência lésbica desde os feminismos, uma decisão que exigiu relatos de mim  

[dela] para tornar visível a experiência vivida” (p. 72). Essa decisão a fez investir na 

qualificação docente como instrumento de empoderamento e enfrentamento da lesbofobia, 

para isso, ingressou no mestrado do PPG/NEIM−UFBA, e tempos depois, em 2010 integrou 

o LBL se dedicando aos ativismos dos movimentos LGBT da Bahia, lesbianizando os 

espaços, a ciência e suas práticas. 

 Revisitando o pensamento de Wittig (2010)
47

, Zuleide Silva (2017) afirma que 

lesbianizar a ciência é ato político, pois, questiona o saber instituído. Além de ser uma 

presença lesbiana no espaço acadêmico, o que já é de fundamental importância, lesbianizar 

nesse espaço é produzir conhecimento para as mulheres, para suas lutas, é ser resistência 

frente a hegemonia heterossexual. Juliana Perucchi (2015) indica que a presença de mulheres 

lésbicas nas universidades brasileiras como pesquisadoras e intelectuais têm aumentado de 

modo expressivo. Embora este seja um avanço importante para a visibilidade lésbica na 

ciência, pode, por vezes, mascarar certas armadilhas de poder, como a necessidade de 

reconhecimento do trabalho científico desenvolvido por essas mulheres e de redistribuição de 

recursos financeiros e materiais para as pesquisas e, de cargos de chefia. 

Cláudia Lahni e Daniela Auad (2019) chamam a atenção para um fato comum na 

produção científica, em que os homens, no geral, são mais citados do que as mulheres e, 

ainda que elas sejam a maioria como autoras em determinadas áreas a sua invisibilidade não é 

questionada. Ao contrário disso, quando, se prioriza as mulheres em dada bibliografia 

organizada, num movimento de ação afirmativa, por vezes, a ausência masculina pode 

comprometer a legitimidade da pesquisa, ocorrendo acusações de que homens que deram 

importantes contribuições para o tema estão sendo invisibilizados, mesmo quando não 

pertencem a tal campo de saber ou sejam contrários a sua existência na Academia, como os 

estudos feministas e lesbianos. 

As autoras acrescentam que ao analisarem os trabalhos apresentados em 2015 no 

Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania da Intercom (Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação), no Grupo de Trabalho Comunicação e 

Cidadania do Encontro Nacional da Compós (Associação de Programas de Pós-graduação em 

Comunicação), no GT de História da Mídia Alternativa no Encontro Nacional de História da 

Mídia e na Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, pouco ou nada há de espaço para a 
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temática das lésbicas, e ainda que, nos eventos citados já se fale de gênero, o diálogo a partir 

de trabalhos desenvolvidos por pesquisadoras feministas e lésbicas é pouco repercutido. 

Além disso, observaram que as pesquisadoras da área de Comunicação LBT existem e 

frequentemente não são ouvidas desse lugar de fala quando desejam compor programações de 

eventos de relevância nacional e até regional (LAHNI e AUAD, 2019). 

Entendendo esses eventos científicos como espaços de formação, é essencial que se 

repense os trabalhos que são ali produzidos, pois, estes podem possibilitar transformações nas 

mídias massivas e alternativas (LAHNI e AUAD, 2019). Dando continuidade a esse 

entendimento, o site “Lésbicas que pesquisam”
48

 apresenta um catálogo de pesquisadoras 

lésbicas, nesse espaço é encontrado (re)existência e visibilidade. Ao disponibilizarem essas 

pesquisas, elas compartilham não só o conhecimento elaborado pelas pesquisadoras lésbicas, 

mas também suas existências no espaço acadêmico e científico. Outro espaço de destaque às 

produções de pesquisadoras lésbicas é disponibilizado pela UFJF, no site “Flores Raras” há 

um espaço designado a uma “nuvem sapatão”
49

, uma biblioteca online de iniciativa de 

pesquisadoras lésbicas, que buscam ampliar o compartilhamento de produções acadêmicas e 

outros textos sobre Lesbianidades, Feminismos e Gênero. Por fim, a Rede Lésbi Brasil
50

, é 

uma rede de mulheres lésbicas e bissexuais feministas ativistas e pesquisadoras que, juntas 

enfrentam a invisibilização compulsória a partir de pesquisas acadêmicas e ações políticas, 

também visam produzir políticas públicas que atendam as suas especificidades e as coloquem 

em evidência. 

Os espaços de comunicação citados aqui, pretendem facilitar o acesso à pesquisadoras 

lésbicas, num modo de partilhar conhecimento e possibilitar novos estudos. Retomando o 

pensamento de Adrienne Rich (2010) as pesquisadoras fortalecem seus laços num continuum 

lésbico e num ato de resistência, recusam o silenciamento, reconstroem suas histórias (juntas) 

e, defendem o amor entre mulheres. A existência lésbica não é singular, as estatísticas 

demonstram em números as desigualdades sociais a que essas mulheres são submetidas 

cotidianamente e os efeitos que as desvantagens causam, porém, assim como assegura Lahni 

e Auad (2019) ser professora, pesquisadora, feminista, mãe e sapatão é também fortalecedor e 

prazeroso, e esta é uma forma legítima de existir e construir uma vida. 
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2.4 Gênero, Sexualidades e Educação: da relevância da discussão sobre suas 

articulações 

 

A relação entre a educação e os sujeitos LGBTI+ nunca foi fácil, haja vista que tais 

sujeitos sempre ocuparam os espaços escolares de modo invisível e/ou subalternizado. Apesar 

das relações amorosas e eróticas entre mulheres e homens se fazerem presentes ao longo da 

história, estas continuam a habitar as margens da “norma”, seja nos contextos sociais, 

políticos ou educacionais. Nos espaços escolares, nota-se, ainda, uma pedagogia 

normalizante, com dificuldades em incluir as diversidades e diferenças. 

O modelo disciplinar e regulatório adotado pelas práticas educacionais tiveram ao 

longo dos últimos tempos um enraizamento político muito profundo, de fixação de 

crenças e referências muito resistentes às novas expressões existenciais emergentes, 

dificultando mudanças de paradigmas curriculares e programas educacionais 

(PERES, 2010, p. 59). 

 

Dependendo do modo como se propõe e possibilita as vivências escolares e, como 

isso inclui as diferenças e diversidades – sexuais e de gênero -, este será ou não um espaço de 

resistência e enfrentamento das violências lgbtfóbicas, de abertura ou restrição de novas 

possibilidades de existência. 

Segundo Rogério D. Junqueira (2009), dar-se conta de que o campo educacional se 

estabeleceu historicamente como um lugar normalizador e disciplinador é crucial para que 

possamos estremecer seu poder de conservação da norma. A escola não só transmite/constrói 

conhecimentos, ela o faz (re)produzindo padrões sociais e morais, organizando corpos e suas 

identidades, propagando valores e crenças, hieraquizando e legitimando as relações de poder.  

Pesquisas nas diversas capitais brasileiras durante a Parada LGBT demonstram que a 

instituição família e escola “se revezam como primeiro e segundo pior lugar de discriminação 

homofóbica” (PRADO; JUNQUEIRA, 2011, p. 59). Dialogando com esses dados, Luiz 

Ramires (2011) discute que 13% dos entrevistados revelaram que tiveram sua primeira 

situação de discriminação devido à sua orientação sexual com os colegas de escola. 

Quando meninos e meninas chegam à escola, geralmente, já foram instruídos sobre 

“os brinquedos de menino/menina”, entre outros ensinamentos que classificam e os separam 

de acordo com a lógica binária dos gêneros, seja pelos familiares ou pela sociedade em que 

vivem, e mesmo que a desconstrução desse discurso não seja imediato é importante que a 

escola tenha consciência de que seu papel não é neutro em relação a esses ensinamentos. E, 

ao considerarmos que a escola seja um dos primeiros espaços de socialização das crianças, 

contribuir para que este seja um espaço que favoreça a equidade de gênero se torna essencial. 
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Sobre o cotidiano heteronormativo da escola, para além do currículo, é revelado um 

mundo social escolar que produz discursos, gestos, se constroem saberes, práticas, 

hierarquizações, classificações e subalternizações. Guacira L. Louro (1999) discute em sua 

obra “O corpo educado: pedagogia da sexualidade” que “existiam (e ainda existem) 

algumas referências e critérios para discernir e decidir o quanto cada menino ou menina [...] 

estava se aproximando ou se afastando da “norma” desejada” (p. 18). E mais: 

As marcas permanentes que atribuímos às escolas não se referem aos conteúdos 

programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas sim se referem a situações 

do dia-a-dia, experiências comuns ou extraordinárias que vivemos no seu interior 

[...]. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições têm a ver 

com as formas como construímos nossas identidades sociais, especialmente nossa 

identidade de gênero e sexual. (LOURO, 1999, p. 18-19). 

 

A passagem pela escola deixa marcas no corpo, seja pelos seus ensinamentos 

escolares, seja pelo que é consentido sentir, comportar-se e/ou agir. As marcas expressas no 

sujeito corroboram para a sua produção, de modo que o sujeito em constituição é disciplinado 

de acordo com as normas esperadas. A imposição do modo escolar, adequando homens e 

mulheres a coerente “civilidade” esperada gera duras marcas pelo corpo, implica práticas 

profundas e sutis de comportamentos a fim de se construir homens e mulheres “de verdade” 

(LOURO, 1999). 

A homofobia produz efeito sobre todo o alunado, porém, mais fortemente sobre 

aqueles/as alunos/as que se situam a margem da “normalidade” devido a sua identidade 

sexual e de gênero “fora” dos padrões. Na escola, seu efeito se dá na forma de privação de 

direitos, como por exemplo, afeta no sucesso e fracasso escolar, nas relações entre os pares e 

profissionais da educação, produz insegurança, estigmatização, segregação, silenciamento, 

subalternizações, apagamentos e, ocultamento da diferença, gera evasão escolar, desinteresse 

educacional, além dos prejuízos futuros, como dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, vulnerabilidade física, psicológica e social, entre outros (JUNQUEIRA, 2009). 

 “Consentida e ensinada na escola, a homofobia - e aqui incluo a lesbofobia, bifobia e 

a transfobia - expressa-se pelo desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo” 

(LOURO, 1999, p. 29). Luiz Ramires (2011) aponta que as humilhações e maus-tratos contra 

LGBTI+ na condição de estudantes afetam fortemente o desempenho acadêmico, extinguindo 

seu interesse escolar. Além disso, Rogério D. Junqueira (2009) afirma que a invisibilidade 

que as pessoas LGBTI+ são submetidas é um dos mais esmagadores tipos de opressão. Tais 

apontamentos nos leva a inferir que o espaço escolar se nega a reconhecer a diversidade em 

seu público, portanto, é indiferente ao diferente. 
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Pesquisas realizadas pelo CLAM (Centro Latino-Americano em Sexualidade e 

Direitos Humanos), divulgadas nos documentos Política, Direitos, Violência e 

Homossexualidade - que concentram dados das Paradas do Orgulho LGBT de Rio de Janeiro, 

São Paulo, Porto Alegre e Recife no período de 2003 a 2006
51

 indicam que 17,8% dos gays 

entrevistados nas paradas LGBT do Brasil não completaram o Ensino Médio, enquanto que, 

entre as pessoas trans, esse índice se eleva a 42,4%. Quase a metade (46,2%) das lésbicas 

entrevistadas fez estudos universitários, enquanto só 21,4% das pessoas trans frequentaram a 

universidade (BRASIL, 2009a). Os dados apresentados demonstram que o acesso à educação, 

principalmente, nos níveis superiores, ainda é uma realidade distante das pessoas LGBTI+. 

Compreender as possíveis causas do distanciamento entre sujeitos trans e o Ensino superior 

nos dá subsídios para a criação de políticas públicas de acesso e permanência de qualidade na 

Educação. 

É relevante confirmar que a transfobia atinge os corpos de travestis e transexuais de 

forma diferente da lesbofobia, bifobia e homofobia, com isso é pertinente reforçar que casos 

como esses demonstrados pela pesquisa do CLAM devem ser analisados a partir das 

especificidades de cada marcador. Sobre os sujeitos trans e seu baixo acesso a escolarização é 

preciso que analisemos tal situação utilizando os marcadores cis-heteronormativos. Para 

tanto, assim como neste exemplo, utilizaremos nesse trabalho, noções específicas da 

transfobia, lesbofobia, bifobia e homofobia de acordo com as especificidades quando 

estivermos diante de casos particulares. 

William S. Peres (2010) destaca que a escola possui dificuldades quando tem de lidar 

com as expressões de gays e lésbicas, quando se trata de TTT (travestis, transexuais e 

transgêneros) a escola apresenta mais problemas ainda, demonstrando grande despreparo, o 

que impossibilita a abertura de diálogo para problematizar outros modos de existência. 

Algumas tentativas (poucas) têm sido feitas no sentido de promover a inclusão de 

TTT nas escolas, mas ainda esbarram em preconceitos de toda ordem que, para 

além dos currículos e programas educacionais, são encontrados nas relações 

interpessoais; na subjetivação da travestifobia, pois as reações desses encontros são 

extremamente carregadas de sentimentos fóbicos, amedrontados e inseguros, 

evidenciando assim o quanto os trabalhadores da educação estão despreparados e 

como seus preconceitos e desrespeitos se atualizam nas relações com as TTT (ibid, 

p. 59). 

 

A pesquisa "O perfil dos professores brasileiros: O que fazem, o que pensam, o que 

almejam", realizada pela Unesco, em meados de 2002, entrevistou 5 mil professores/as da 
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rede pública e privada, das 27 unidades da federação brasileira, com isso ela aponta um 

retrato do perfil dos/as professores do ensino fundamental e médio. Um dos dados 

apresentados na pesquisa é que apenas 9,4 consideraram ter experiências homossexuais como 

algo admissível, enquanto 59,7 consideraram inadmissível e, 21,2% dos/as professores/as não 

gostariam de ter vizinhos homossexuais (UNESCO, 2004, p. 144 e 146). 

É inegável que novas pesquisas desse teor devem ser realizadas, a fim de conhecer se 

as estatísticas mudaram depois de tantos anos. Embora a pesquisa tenha sido desenvolvida a 

mais de uma década, os dados continuam relevantes para pensarmos sobre os atores da 

comunidade escolar e como tal perfil possibilita que os discursos normativos atravessem suas 

percepções na vida pública e privada. O dado sobre ter vizinhos homossexuais nos permite 

inferir sobre a possibilidade dos/as professores/as rejeitarem esses sujeitos no seu convívio. 

Quanto as experiências homossexuais os/as docentes se mostraram menos flexíveis com 

relação a diversidade sexual. 

A pesquisa “Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas: Por que frequentam?” 

(ABRAMOVAY, 2015) realizada pela Flacso-Brasil (Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais), OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) e o MEC (Ministério da Educação) foi desenvolvida em vários estados 

brasileiros e ouviu mais de 8 mil estudantes entre 15 e 29 anos. Com o levantamento de dados 

foi identificado que enquanto 31,3% dos rapazes dizem não querer ter como colegas de classe 

homossexuais, transexuais, transgêneros e travestis, 8% das meninas assim se expressam (p. 

94) e; 52,5% dos/as entrevistados são contra a Legalização do casamento de pessoas do 

mesmo sexo (p. 169). 

Os dados, assim como aqueles que falam da relação de professores/as com a 

diversidade sexual, demonstram que os/as estudantes também têm dificuldade em lidar com 

as diferenças, e isso é evidenciado no alto índice de rejeição para com as pessoas LGBTI+, a 

LGBTfobia ressaltada nas proporções dos dados confirma nossa hipótese de que a escola é, 

possivelmente, um espaço heteronormativo, sendo a homofobia – e seus correlatos - um dos 

preconceitos presentes nesse lugar. 

Na escola, nota-se a ausência de solidariedade por parte dos profissionais e da 

comunidade escolar frente aos episódios de assédio e violência contra os/as estudantes 

LGBTI+, isso causa efeitos não só nos/as alunos/as LGBTI+, mas também, nos agressores e 

cúmplices, que tem suas ações tratadas com indiferença, mais do que isso, a negligência 

reforça e os encoraja a continuarem agindo desse modo, num processo de “alheamento” a 
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essa ação discriminatória se constitui uma forma passiva de homofobia (JUNQUEIRA, 

2009). 

Vale ressaltar que essas práticas discriminatórias não são diferentes no contexto 

universitário, ainda que se manifestem de outras formas, elas se (re)produzem na 

Universidade, nas salas de aula, entre o alunado e os profissionais da educação. Estudos 

recentes indicam preconceito intenso entre os/as estudantes universitários, e mais, que o 

tempo que passam nesse ambiente pouco interfere em suas crenças com relação à diversidade 

sexual e de gênero, nesse caso, o grau de preconceito varia de acordo com as características 

sociodemográficas e crenças religiosas (REIS, DIAS e BENITEZ, 2017). Uma questão a ser 

refletida sobre essa triste realidade demonstrada pelas pesquisas é que os espaços escolares 

produzem e reproduzem discursos, estes que podem ser instrumentos de enfrentamento ou 

não da LGBTfobia.  

De um lado nota-se os avanços com relação ao enfrentamento da LGBTfobia nos 

ambientes educacionais, porém, muito ainda precisa ser feito sobre o acesso e permanência 

de qualidade desses sujeitos não só na Educação Básica, como também, no Ensino Superior, 

pois, por outro lado é visível a ofensiva antigênero (PRADO e CORREA, 2018) que busca 

desqualificar/excluir nos espaços escolares, de modo sistemático e ostensivo, quaisquer 

debates sobre gênero e sexualidades (VENCATO; SILVA, ALVARENGA, 2018; MATTOS, 

2018). Compreender a emergência do enfrentamento da LGBTfobia e como ela se expressa 

nos espaços escolares requer aprofundamento nos estudos e políticas públicas que têm sido 

produzidas tanto no campo científico quanto na política. 

3. LESBOFOBIA: O QUE A UFOP TEM A VER COM ISSO? 

 

 O cenário atual brasileiro, revelado em diversas pesquisas, como no Dossiê sobre o 

lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017 (PERES et. al., 2018) e no Mortes violentas de LGBT+ 

no Brasil realizado pelo Grupo Gay da Bahia (2018), demonstra um quadro de constante 

violência contra as pessoas LGBTI+. Esse cenário é observado também nas várias instâncias 

reguladoras, assim, não basta não reproduzir os discursos que fiscalizam a 

heteronormatividade, é necessário produzir novos discursos em busca de reais transformações 

educacionais e sociais. 

 Nesse segmento, direcionamos nosso olhar para um lócus de investigação menor, num 

âmbito local, a Universidade Federal de Ouro Preto e suas extensões, com as repúblicas 

estudantis e locais de interação universitária, estes revelam também cenas de discriminação e 
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resistência, visibilidade e invisibilidade, jogos de poder que atravessam as relações e dizem 

dos sujeitos.  

Aqui optamos por contextualizar a universidade com a soma de suas extensões, pois, 

as repúblicas e outros locais de interação estão diretamente ligados à universidade e seu 

público, de uma maneira que também organiza e localiza os sujeitos. Muitos/as estudantes 

vieram de outras cidades e estados para estudar na UFOP, e optam por morar em repúblicas 

estudantis por questões socioeconômicas e, muito do lazer universitário é restringido às festas 

e calouradas promovidas pelos/as próprios/as estudantes. 

Eu acho que assim… um abuso maior rola nos espaços que não são espaços 

acadêmicos mas que são espaços que estão ligados a universidade sabe… 

tipo...nas festas… ou dentro de república e tudo mais… assim eu acho que rola 

um abuso maior porque também tem um outro fator que é as pessoas estão às vezes 

alcoolizadas… e tudo mais e acham que… acabam perdendo o filtro social assim… 

de respeito do espaço da outra pessoa… é:: no espaço acadêmico… o que eu 

percebo é::: que ele é hostil com a mulher no geral assim sabe.... (Ana, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Ana, de forma mais incisiva, narra que os abusos mais explícitos ocorrem em espaços 

ligados a universidade. Concordando com essa fala, em vários momentos, as narrativas de 

Carla e Bia, localizam cenas de violências em repúblicas estudantis, festas universitárias e 

espaços de convivência no espaço acadêmico, cenas que serão identificadas ao longo das 

análises. Consideramos que esses espaços ligados a universidade organizam os sujeitos 

quanto a sua existência LGBTI+ e enquanto universitário/a. As vivências na universidade 

podem ser consideradas únicas em uma fase, igualmente, única; de formação pessoal e 

profissional, de formação integral para a cidadania. 

 Concordamos com Borrillo (2016) quando argumenta que a luta contra a homofobia, 

e incluímos a lesbofobia, bifobia e transfobia, deve ir ao encontro com uma ação pedagógica 

direcionada a modificar a dupla imagem ancestral de uma heterossexualidade inevitável, 

vivida como natural e, de uma homossexualidade retratada como disfunção afetiva e moral. 

Pondera-se assim, então, que uma ação pedagógica efetiva deva transcorrer todos os espaços 

universitários, desde as moradias estudantis até às normativas institucionais.  

Os universitários quando buscam ajuda com a saúde mental... geralmente levam 

suas dúvidas... desafios existenciais... nunca é só acadêmico... a “vida”... as 

demandas pessoais... de relacionamentos... profissionais... refletem no imaginário 

acadêmico desses alunos (Setembro Verde e Amarelo, Projeto Vamos falar disso e 

Projeto Acolhimento ao calouro cotista do EDTM, 2019, diário de campo). 

 

Muito se fala sobre a importância do acesso à educação, porém, tão importante quanto 

o acesso, é a permanência de qualidade dos/as estudantes na universidade. Os/as 

universitários/as, no geral, conforme as narrativas a serem analisadas demonstram, que 
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distantes de suas famílias e redes de apoio social, constroem novas relações nas repúblicas e 

na universidade, na busca do estabelecimento de um sentimento de pertencimento a esses 

espaços e de livre existência. Nesse sentido, os/as universitários/as vivenciam o “ofício” de 

estudante em meio as demandas pessoais, identitárias e existenciais e, isso nem sempre 

ocorre em espaços que, supostamente, deveriam valorizar as diferenças e promover a 

legitimidade de todas as manifestações da sexualidade. 

Rainer Bomfim e Alexandre Bahia (2019) ao contextualizarem a institucionalização 

do preconceito na UFOP, delineiam o cenário das moradias estudantis da universidade. Os 

programas de moradia universitária é composto por 58 imóveis próprios para moradias, 

conhecidas como “repúblicas federais”, que são cedidas aos/as estudantes num sistema de 

“Gestão Compartilhada”, o imóvel pertence a universidade, porém, é autogerida pelos/as 

estudantes que prestam justificativa a universidade quanto ao aceite e recusa de novos/as 

moradores/as nas casas. Para explicitar melhor, as repúblicas federais possuem 769 vagas 

disponíveis e até o momento de suas análises, tinham 159 vagas ociosas e, as casas, ainda 

que, pertençam a União, não disponibiliza de critérios socioeconômicos para a entrada de 

novos/as estudantes, diferentemente, do que ocorre nos alojamentos e apartamentos da 

UFOP. O sistema republicano de autogestão
52

 tem o poder de controlar quem se torna ou não 

morador de suas repúblicas, não há intervenção da UFOP em relação a isso.  

O ponto central do debate de Bomfim e Bahia (2019) está na exclusão de 

universitários com o discurso que ele/a não foi aceito com uma justificativa genérica de “ele/a 

não se adequou ao perfil da casa” ou “não houve afinidade com os propósitos estabelecidos 

pela república”. Tal perfil é definido pelos/as próprios/as moradores/as, e “estes se vinculam 

de maneira demasiada a uma ideia de tradição que reproduz concepções e práticas totalmente 

inadequadas para a conjuntura social atual, a discriminação é uma realidade em tais 

moradias” (ibid., p. 122). 

Além disso, verifica-se um número diminuído de homossexuais (assumidos) e 

inexistência de transexuais/travestis/transgêneros dentro das repúblicas, os poucos que vivem 

nas repúblicas devem se adequar aos padrões heteronormativos e cisgêneros estabelecidos ali. 

O Núcleo de Direitos Humanos (NDH/UFOP), segundo os autores, recebe frequentemente 

denúncias de discriminação dentro da universidade e, que a “não adequação” de calouros/as 
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 Para conhecer o sistema de gestão compartilhada entre repúblicas e UFOP acesse: 
http://www.prace.ufop.br/assistencia-estudantil/moradia-estudantil/modalidade-de-gestao-
compartilhada 
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nas repúblicas ocorre, muitas vezes, pela suspeita ou descoberta de que o sujeito é 

homossexual, travesti ou transgênero (BOMFIM e BAHIA, 2019). 

Ana narra que saiu do sistema republicano federal após vivenciar um constrangimento 

em uma das festas promovidas numa república amiga. “Saí do espaço republicano tradicional 

de Ouro Preto… e fui construir a minha afetividade [...] fui vivenciar outros espaços da 

cidade… fui conhecer outras pessoas… é… e o meu ciclo social de amizades mudou muito” 

(Ana, 2019, entrevista narrativa). A busca por viver outras experiências em outro círculo 

social retratam o desejo de vivenciar livremente a sua sexualidade, possivelmente, por 

considerar que isso não seria compatível com o antigo espaço de convivência. 

Bia nos narra situação semelhante, e embora sua república fosse particular, que não é 

de responsabilidade da UFOP, retrata uma cena recorrente nos espaços universitários em 

Ouro Preto. Ao “batalhar”
53

 vaga para moradora de determinada república feminina, Bia foi 

recusada com o seguinte discurso: “Você não tem o perfil da casa… você não pode ficar 

aqui” (Bia, 2019, entrevista narrativa). Bia, mulher lésbica não possuía o “perfil” da casa, 

não se adequou ao ideal existente ali. Ela descreve cenas em que teve sua sexualidade 

questionada pelas moradoras da república, cenas em que ficou constrangida e outras de 

intolerância no ambiente republicano, que serão explicitadas ao longo dos tópicos desse 

capítulo, porém, aqui questionamos a teor genérico e usual de justificativa a que ela foi 

submetida, e nos perguntamos se esta seria mais uma situação de discriminação nas 

repúblicas estudantis. 

Bomfim e Bahia (2019) argumentam que o mecanismo adotado pelas repúblicas gera 

a rejeição e a exclusão dos sujeitos e, pode-se pensar que o critério de compatibilidade 

adotado possa ser de identidades, mas identidades hegemônicas? E por fim, este é o discurso 

que conserva o “perfil” da casa e, que justifica a exclusão do outro. 

Em conformidade com o que os autores e as colaboradoras narram, um episódio 

semelhante ocorreu em 2015 com um estudante da UFOP, episódio que gerou tanta 

indignação que motivou uma manifestação no campus, com pelo menos 150 estudantes. 

Nomeada como “bichaço”, o protesto contra a homofobia foi organizado após o estudante 

Cláudio Porto Ribeiro, de 22 anos, da engenharia metalúrgica ter sido barrado em 8 

repúblicas federais e particulares por ser homossexual. 
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 O sistema de “batalha” de vaga consiste na ideia de que o/a calouro/a deve passar por uma fase 
de adaptação à casa, nessa fase ele/a ainda não é considerado/a “morador”, para que isto ocorra 
ele/a passa pela análise de diversos elementos, como: relacionamento interpessoal com os/as 
outros/as moradores/as, amizade, hábitos de limpeza e organização, e o principal, preservar a 
“tradição republicana”. 
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O estudante afirmou ao jornal G1 de Minas Gerais (2015) que: 

Quando eu passei no curso, recebi vários e-mails de repúblicas me convidando para 

morar nas casas. Na matrícula, me deram folhetos, me chamaram pra tomar um 

café. Aí eu visitei oito repúblicas particulares e federais. Quando eu disse que era 

gay, a coisa mudou. No mesmo dia recebi mensagens de todas dizendo que a vaga 

já havia sido preenchida, que eu não tinha perfil. Uma até disse que o estatuto da 

casa não permitia gay (G1, 2015). 

 

O relato do estudante ganhou destaque nas redes sociais e, alertava que a situação era 

comum entre outros/as estudantes também homossexuais, que não estavam conseguindo 

morar em repúblicas. Em contrapartida, ao jornal G1, o pró-reitor de Assuntos Comunitários 

e Estudantis da Ufop, Rafael Magdalene, alegou que a homofobia é um tema recorrente na 

universidade, que repudia qualquer discriminação e apoia manifestações dessa natureza. 

Além disso, a Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto – Refop, enviou uma nota 

ao jornal, argumentando que repudia quaisquer atos discriminatórios e, que “as repúblicas são 

espaços plurais com vagas para todos que desejem pleitear uma vaga" (G1, 2015). 

Diante desse cenário, em 2017 a UFOP, através da Resolução CUNI n. 1.870, agora 

alterada pela Resolução CUNI n. 2057/2018 dispôs sobre a proibição de trotes no âmbito da 

universidade e deu as providências iniciais sobre as questões de gênero. Nesse entendimento, 

o âmbito da UFOP é compreendido no Art. 1° desta Resolução (UFOP, 2017): 

§ 3° Para efeito desta Resolução, entende-se por âmbito da UFOP: 

I - os locais de desenvolvimento de atividades acadêmicas, tais como prédios, casas, 

veículos, bem como os locais de convivência acadêmica, tais como as moradias e 

residências estudantis. (Alterado pela resolução CUNI n.° 2.057, 29 de junho de 

2018). 

II - qualquer lugar externo onde se realizem atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão desta Universidade. 

 

 Com esta Resolução, Bomfim e Bahia (2019) ponderam que a UFOP se posiciona 

contra quaisquer que sejam as opressões naturalizadas na comunidade escolar, como no Art 

1° que proíbe o trote estudantil que “evidenciem qualquer forma de opressão, preconceito ou 

discriminação (racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, entre outros)” (UFOP, 

2017) e, considera de forma incisiva que as medidas são aplicáveis independente do 

consentimento dos discentes, assim como especificado no Art. 2° “O consentimento do(a) 

discente para a prática de qualquer ato proibido pela presente Resolução não exime de 

sanções os participantes do trote” (UFOP, 2017). 

 Além desta Resolução, o Núcleo de Direitos Humanos – UFOP criou o “Ouvidoria 

LGBTI”, um projeto de extensão com o objetivo de mapear e auxiliar juridicamente as 

pessoas LGBTI que sofram discriminação lgbtfóbica (BOMFIM e BAHIA, 2019). Outros 

projetos de extensão também foram criados no intuito de valorizar a diversidade e uma 
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permanência de qualidades aos/as estudantes da UFOP. Os projetos ligados ao PIDIC 

(Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência) que são citados nessa pesquisa tiveram 

vigência em 2019
54

, durante 8 meses, ao todo foram aprovados 20 projetos nesse ano, no ano 

anterior havia apenas 12 projetos aprovados, o que demonstra um crescimento efetivo do 

debate das diversidades na universidade. É importante ressaltar que a Resolução do CUNI n. 

1.967 (UFOP, 2018) regulamenta o PIDIC, ela entrou em vigor no ano de 2018.  

Para explicitar melhor, no quadro abaixo estão organizadas as ações, que 

consideramos, que se relacionam com o enfrentamento da LGBTfobia na UFOP, ainda que 

nem todas tenham a especificidade das sexualidades e do gênero. É válido, também, ressaltar 

que algumas destas ações aparecerão em maior ou menor grau nos debates deste trabalho. 

  

Nome Caracterização Localização 

Ouvidoria LGBTI Projeto de extensão Fac. Direito 

Resolução CUNI n. 

1870/2017 – Trotes 

Resolução UFOP 

Resolução CUNI n. 

1967/2018 – PIDIC 

Resolução UFOP 

Além do + (podcast) Projeto PIDIC Fac. Jornalismo 

Ariadnes Projeto PIDIC Fac. Jornalismo 

Vamos falar disso Projeto PIDIC Fac. Turismo 

Abrace Projeto PIDIC Fac. Medicina 

Geni Projeto PIDIC Fac. Medicina 

POC Projeto PIDIC Fac. Farmácia 

Vidas Projeto PIDIC Fac. Jornalismo 

Sujeitas Sujeitadas Projeto PIDIC Fac. Direito 

Ninfeias Projeto de extensão Fac. Artes cênicas 

Diversidade Transversa Projeto PIDIC Fac. Direito 

Grupo de pesquisa 

Caleidoscópio 

Grupo de estudos e pesquisa Fac. Educação 

Novos direitos, novos 

sujeitos 

Pós-graduação Fac. Direito 

Núcleo de Direitos 

Humanos 

Projeto de extensão Fac. Direito 

Linha 2 – Desigualdades, 

Diversidades, Diferenças e 

Práticas Educativas 

Inclusivas 

Pós-graduação Fac. Educação 
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 Para conhecer os projetos do PIDIC vigentes em 2019, acesse: <https://prace.ufop.br/projetos-
anteriores-pidic>. 
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Resolução do CUNI n 

1765/2015 - Nome Social 

Resolução UFOP 

 

Quadro 5 - Práticas na UFOP que visam a diversidade. 

 

Aqui vamos dar destaque a alguns desses projetos, que tratam de forma mais 

específica das questões de ordem sexual. Assim como já foi explicado nessa pesquisa, devido 

a desencontros não conseguimos entrevistar todos os projetos pretendidos, porém, em alguns 

conseguimos acesso a suas informações pelo site da UFOP, em outros aprofundamos com as 

entrevistas. 

 O Projeto Ariadnes
55

 produz relatos escritos e minidocs sobre a violência de gênero 

no ambiente universitário a partir do depoimento de sobreviventes. A proposta é de escuta 

jornalística sensível e empática e, de redação humanizada no processo produtivo, além disso, 

o grupo divulga os relatos escritos e de vídeo em sua rede social (facebook). É importante 

enfatizar que o grupo, preocupado com a formação de um jornalismo mais humanizado, 

organiza dentro do próprio grupo a promoção de estudos e debates acerca disso. Eles/as 

promoveram também na Semana do Orgulho LGBTQI+, em Mariana e Ouro Preto, a 

exibição dos documentários produzidos, seguida de roda de conversa. 

 O Ariadnes acredita que suas ações auxiliam no enfrentamento da LGBTfobia na 

universidade pois, propicia a conscientização dos/as universitários sobre a violência de 

gênero que se estende a todos/as, inclusive com os atravessamentos das questões de ordem 

sexual. E que, enquanto propicia a escuta humanizada, possibilita a construção de uma rede 

de proteção/apoio, de acolhida aos sujeitos que sofreram violência, ademais, com parcerias 

com o Projeto Vidas e o Coletivo Colares criam ações que ampliam seu diálogo na UFOP. 

O Projeto ABRACE - Grupo de Acolhimento e Cuidado ao Estudante da UFOP, 

embora não crie ações específicas sobre as sexualidades, preocupa-se com o acolhimento e 

cuidado coletivo dos/as universitários e suas demandas. O professor coordenador do projeto 

argumenta que o projeto consiste na realização de práticas grupais e: 

[...] que estão voltadas para o cuidado e acolhimento dos estu/ principalmente dos 

problemas de saúde mental… mas não só esses… também dos problemas ditos 

pedagógicos… as dificuldades que os estudantes enfrentam é:: pra realizar o seu 

curso superior… pra viver como vivem… pra participar das comunidades e se 

desenvolver profissionalmente… então não é só um grupo voltado para às questões 

de saúde… ali a gente negocia coisas da vida… a gente conversa sobre coisas 

pessoais que tenham impacto para algumas pessoas (ABRACE, 2019, entrevista 

semiestruturada, grifos nosso). 
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 Para conhecer as ações, acesse a rede social do Projeto Ariadnes no facebook: 
<https://www.facebook.com/projetoariadnes/> 
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 Consideramos importante destacar as ações do ABRACE, pois, consideramos que este 

seja um projeto que oportuniza o acolhimento e debate de questões da existência do sujeito, e 

que favorece a construção de um ambiente de escuta e pertencimento às demandas da vida 

dos/as estudantes, para além do pedagógico ou de saúde. “A perspectiva é da humanização… 

o acolhimento é uma política de humanização das relações” (ABRACE, 2019, entrevista 

semiestruturada). Tendo em vista tal perspectiva, o ABRACE promove um espaço de 

vínculos, que auxilia no enfrentamento da LGBTfobia, com estudos para a abordagem da 

discriminação, construindo um espaço de respeito e com os preconceitos suspensos, o 

ABRACE busca sempre valorizar todos os diálogos que envolvem as sexualidades em seus 

encontros. 

Muitos estudantes que nos procuraram... que procurou o ABRACE pra ser acolhido 

e cuidado... vieram com vivências traumáticas e problemáticas da sua sexualidade 

na universidade... então não é só a vivência da sexualidade como um todo [...] 

alguns estudantes que estiveram no ABRACE disseram “olha... a universidade é um 

local em que eu me sinto bem em ser gay ou ser qualq/ ou ter qualquer orientação 

sexual porque aqui pelo menos eu posso ser... porque lá na minha cidade... na minha 

família... não sei na onde... eu não posso” [...] a universidade é um espaço de/ em 

que ele pode viver a sua sexualidade e isso é:: pra algumas pessoas pode ser um 

estressor... uma barreira... mas pra outras a universidade favorece (ABRACE, 2019, 

entrevista semiestruturada). 

 

 O espaço universitário pode ser considerado como espaço de liberdade sexual para 

alguns sujeitos, isso aparece na fala do ABRACE e em algumas pesquisas (Braga, 2019; 

Ferreira et. al., 2017; Pino, 2016), em que a universidade, se comparado a outros ambientes 

de convivência é comumente mais livre. E mais, o coordenador do ABRACE pondera que, 

embora não haja evidências que o projeto auxilie na permanência ou se configure como uma 

rede de apoio social, ele considera que o projeto seja um foco de cuidado, um polo irradiador, 

onde as pessoas começam a chegar por diferentes motivos, o que o configura como um ponto 

de cuidado, uma referência de apoio em que várias redes se cruzam. 

O Projeto Vamos falar disso trata da discriminação e sofrimento psíquico, também do 

acolhimento e sentimento de pertença na Universidade. O objetivo é de construir ações que 

auxiliem no enfretamento do racismo, homofobia, sexismo e suas interseccionalidades, bem 

como, compreender como isso afeta e se expressa na saúde física e mental dos/as estudantes. 

Com encontros semanais, o projeto oportunizava mensalmente o debate de um determinado 

tema; nos meses de junho e julho possibilitaram as discussões sobre os movimentos LGBTs e 

as transexualidades. Além disso, ainda que os encontros fossem temáticos, havia a 

preocupação de atender a livre demanda dos/as estudantes nas rodas de conversa, portanto, os 
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desdobramentos dos temas sempre foram aceitos e compartilhados, produzindo também, um 

diálogo mais amplo com os/as estudantes. 

A coordenadora do Projeto Vamos falar disso pondera que percebia na universidade, 

para além de outros espaços, muita discriminação contra alguns estudantes, sobretudo, de 

alguns cursos a que ela tinha contato, e que mesmo afastada da universidade pelo pós-

doutoramento, muitos/as alunos/as e amigos/as ainda buscavam seu conselho para a busca de 

auxílio na universidade quando sofriam com atos discriminatórios. Muitos desses atos, 

tinham como pano de fundo a lgbtfobia, portanto, ao fim do pós-doutoramento, e ao encontro 

com a oportunidade do edital do PIDIC, viu a possibilidade de trabalhar com essas questões 

na universidade atrelada ao cuidado da saúde psíquica. 

Desse modo, o projeto tem como ação principal a escuta, os participantes são 

estimulados a falar “disso”, da “discriminação e sofrimento psíquico” na universidade. Com 

uma escuta e fala empática, são organizadas discussões tanto sobre a vivência universitária, 

quanto do processo de vida em Ouro Preto, como as relações nas moradias estudantis, as 

relações de amizade, entre outras. Além disso, a coordenadora discute que muitos/as 

estudantes que participam do projeto comumente fazem a indicação das ações para os 

colegas, constituindo uma rede. E mais, sobre a ação multiplicadora que os participantes do 

projeto promovem, resultando em um enlaçamento, uma teia que envolve e une as pessoas. 

para além do dia do projeto tem estudantes que já tem pensado aí... talvez nessa 

rede... talvez nessa possibilidade de ampliar a visão... de reconhecer o espaço da 

universidade como um espaço de convívio... de reconhecer o:: o espaço da 

universidade como diversidade e assim como deve ser... como um espaço das 

diferenças também [...] o que eu tenho percebido desse grupo de bolsistas é/... o 

comportamento deles em relação é:: aos seus sentimentos e:: a interface... a 

comunicação que hoje eles fazem com outros estudantes... não só do [desse] 

prédio... estudantes de outros cursos... inclusive estudantes das repúblicas [...] o 

projeto começa a se multiplicar e isso foi uma coisa... já um resultado muito 

interessante dessa/ desse efeito multiplicador dos participantes (Projeto Vamos falar 

disso, 2019, entrevista semiestruturada). 

 

Em especial, umas das ações do Projeto Vamos falar disso foi a roda de conversa 

sobre “Lesbianeidades: vivências sapatão” a qual eu pude contribuir como convidada, e 

compartilhar sobre o imaginário lésbico que tem se construído pelas produções acadêmicas e, 

também ouvir as experiências das universitárias lésbicas na universidade e em seus meios de 

convivência social. A troca que é oportunizada durante uma roda de conversa é muito valiosa, 

pois, em vários momentos se percebe o quanto as histórias se assemelham e, ao mesmo 

tempo, o quanto divergem. Ao falarem de suas experiências com a família, amigos/as e 

universidade, se mostravam muito singulares, mas também coletivas, ao tempo em que 

dividiam sentimentos, lutas e busca por reconhecimento. 
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O Projeto Geni busca promover um espaço de capacitação para os/as profissionais da 

saúde do SUS de Ouro Preto para um atendimento mais qualificado e humanizado às pessoas 

LGBTIQA+, assim como, propiciar um ambiente de ensino-aprendizagem à comunidade 

acadêmica da UFOP. Durante o período de vigência do projeto, foram organizadas algumas 

rodas de conversa no Postinho de saúde da UFOP, que contou com a participação de 

professores/as, profissionais da saúde e estudantes, algumas delas tinham como tema a 

“Saúde sexual da mulher lésbica e bissexual” e “Saúde mental e LGBTQI+”. 

 Os/as participantes do Projeto Geni indicaram que uma das motivações de construir 

esse diálogo no meio universitário é justamente porque esses sujeitos fazem parte do meio 

universitário, elas já estão ali. E mais, criar uma consciência de que as pessoas LGBTI+ 

podem e devem cuidar de sua saúde. Além disso, alertam para o imaginário que tem se 

construído na Escola de Medicina, como por exemplo, “a gente nunca tinha visto o tema de 

racismo ser discutido aqui na Escola de Medicina, então a gente trouxe ele aqui e outras 

questões sobre saúde LGBT que a gente vai abordar mais pra frente e a gente nunca viu ser 

discutido aqui” (Projeto Geni, 2019, entrevista semiestruturada). Eles/as ainda, acreditam que 

ao auxiliar na formação dos profissionais de saúde e na conscientização da comunidade 

universitária, auxiliam também na construção de uma rede de apoio para as pessoas LGBTI+ 

da UFOP e na região de Ouro Preto. 

 Uma ação específica que o Projeto Geni elaborou para o debate da existência lésbica 

na universidade se deu na organização de uma roda de conversa nomeada como “Saúde 

sexual da mulher lésbica e bissexual”. Contudo, os/as participantes argumentam que ainda há 

muito o que discutir sobre as lesbianidades, nesse encontro o foco era a saúde, em outras, que 

futuramente eles desejam realizar, o foco de debate pode ser outro. Sugerem também, que 

acompanham as ações de outros projetos que tratam da luta LGBTI+ para possíveis parcerias 

e, chamam a atenção de que esse trabalho de cooperação deveria ser mais recorrente entre os 

projetos do PIDIC. 

 O Projeto Diversidade Transversa
56

 objetiva divulgar informativos e possibilitar 

debates dialógicos relacionados à saúde no que tange a sexualidade e ao gênero de forma a 

gerar um engajamento efetivo acerca de mudanças. Em suas redes sociais, eles/as publicam 

textos, vídeos e outras produções de modo a incentivar a interação e o debate entre os/as 

seguidores. 

                                                
56

 Para ver mais, acesse as redes sociais do Diversidade Transversa no Facebook e Instagram: 
<https://www.facebook.com/diversidade.transversa.1> ou @diversidadetransversa. 
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 Durante uma ação sobre as masculinidades, discussão proposta pelo Diversidade 

Transversa, uma participante do projeto nos relatou que após o debate alguns rapazes criaram 

um grupo no aplicativo WhatsApp para continuarem as discussões do tema (Projeto 

Diversidade Transversa, 2019, entrevista semiestruturada). É notado, que ações como essas 

impactam não só no momento de debate nas rodas de conversa, mas também, podem 

construir uma rede de diálogo, acolhimento, de encontro e apoio aos sujeitos. Quanto as 

lesbianidades, o projeto já elaborou uma ação sobre o feminismo, e dentro dos assuntos 

questionados, as lesbianidades foram tratadas, porém, com pouca profundidade.  

 O Projeto Vidas e o Projeto POC também fazem parte do PIDIC e desenvolvem ações 

que tratam das diversidades sexuais na UFOP, porém, não conseguimos entrevistá-los para 

conhecer suas motivações e ações de maneira mais pontual. No entanto, no site da UFOP é 

disponibilizado algumas informações que dizem dos objetivos desses projetos. 

Assim, o Projeto “Vidas: Gênero, Diversidade e Sexualidades”
57

, considerando que a 

universidade seja um espaço do reconhecimento das diferenças, objetiva sensibilizar e 

aproximar pessoas e coletivos da instituição e da região. Este projeto teve vigência em 2018 e 

foi reapresentado com o mesmo formato em 2019, suas ações compreendiam a organização 

de rodas de conversa com debates sobre as masculinidades, questões trans, problematizações 

sobre o gênero e as gerações, lesbianidades, a interseccionalidade de raça, gênero e 

sexualidade e, sobre o corpo político. Além disso, o projeto desenvolveu a produção de 

podcasts de suas discussões para veiculação na web rádio
58

 Plural. 

 O Projeto POC: Papear, Ouvir e Conscientizar
59

, tem como objetivo o diálogo sobre 

a diversidade, o gênero e as sexualidades. As rodas de conversa compreendem suas principais 

ações. Desse jeito, desenvolveram o diálogo sobre “a liberdade de ser” e, a vivência e 

obstáculos dos/as estudantes nos espaços universitários, bem como, participaram de eventos, 

como a Semana da Diversidade e a Semana de Integração do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas (ICSA). 

 É destacado também o Núcleo de Investigações Feministas (Ninfeias
60

), que é um 

projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas da UFOP, fundado em 2013. Ele não 

                                                
57

 As informações sobre o Projeto Vidas foram retiradas do site da UFOP <https://prace.ufop.br/vidas-
genero-diversidade-e-sexualidades>. Para ver mais, acesse no Instagram: @projetovidasufop. 
58

 A web rádio Plural surgiu em 2014 e teve a sua primeira transmissão em 2015 e, desde então 
segue em atividade, totalmente gerida por alunos/as do curso de Jornalismo da UFOP. O nome 
Plural destaca a missão de fortalecimento da diversidade. Para ver mais, acesse o site 
radiopluralufop.wixsite.com, e para ouvir a rádio, acesse radiopluralufop.myl2mr.com. 
59

 Para obter mais informações sobre o Projeto POC, acesse no Instagram: @pocpidicufop. 
60

 As informações foram obtidas em sua rede social no Instagram @ninfeias_. Para ver mais sobre o 
Ninfeias acompanhe suas ações em suas redes sociais.  
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é ligado ao PIDIC, porém, também busca promover a desnaturalização do olhar para os 

padrões heteronormativos e papéis de gênero que normatizam as violências contra as 

mulheres. Ele é integrado por estudantes da UFOP e realiza ações que compreendem 

performances, oficinas, cineclubes feministas, intervenções e rodas de conversa. No núcleo 

de pesquisa são desenvolvidas investigações teóricas com embasamento no feminismo e no 

gênero, também há uma formação para os investimentos práticos em procedimentos 

pedagógicos, performáticos e cênicos, de modo que prepara e instrumentaliza as integrantes 

para o desenvolvimento de suas ações e pesquisas. 

 O incentivo do debate das diversidades na universidade vai ao encontro com o 

entendimento que Borrillo (2016, p. 110) coloca como, também, função escolar, em que ela 

“deve desempenhar um papel capital na luta contra a intolerância, levando a compreender que 

o reconhecimento da igualdade de gays e lésbicas é uma questão que diz respeito a todos”. 

Nesse sentido, as ações para a diversidade promovidas na Universidade destacam o 

reconhecimento e valorização das sexualidades como um debate público, transformando o 

espaço universitário num espaço mais plural. Também relevante é a formação profissional de 

educadores e comunidade escolar/universitária, que tratam diretamente com esses sujeitos e 

tantos/as outros/as, com as existências, fundamentalmente, diversas. Por fim, tendo 

conhecimento de um cenário universitário de liberdade sexual, embates e avanços, 

identificaremos nos próximos tópicos deste capítulo, com base nas narrativas de nossas 

colaboradoras Ana, Bia e Carla, mulheres, lésbicas e universitárias, a re(existência) lésbica 

cotidiana neste cenário. 

3.1 O que dizem as narrativas: relatos iniciais  

 

“A possibilidade de narrar o vivido ou passar ao outro sua experiência de vida, 

torna a vivência que é finita, infinita” (MUYLAERT et. al., 2014). 

 

A linguagem permite que o ato de narrar enraíze no outro, as narradoras revisitam as 

experiências do passado através de suas próprias palavras. Ao narrarem, às entrevistadas nos 

possibilitam ter acesso a diversas interpretações de uma realidade social, relatos que não são 

encontrados em documentos. No contato com as colaboradoras pude perceber esse processo 

de maneira bastante intensa, algo que analiso a seguir. 

Ana, Bia e Carla (nomes fictícios) são mulheres lésbicas universitárias, (re)existem na 

universidade; nesse espaço buscam a formação educacional, mas não só isso, vivem suas 

sexualidades, amores, se fortalecem enquanto mulheres e nos seus laços de amizade, 
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constroem uma vida, ainda que transitória, pois a universidade comporta uma fase na 

formação da vida de muitos jovens e adultos, com o conhecimento, força, desejos e prazeres 

que possuem naquele(s) momento(s). É relevante que se tenha em mente que estas são jovens 

que experimentam a contínua constituição de suas subjetividades, bem como, constante 

formação e afirmação de como vivem seu gênero e suas sexualidades. 

Eu sou lésbica [...] a minha cidade é pequena e eu só tinha amigas bi… eu passei 

muito tempo pensando que era bi por causa disso… é eu acho que é isso (Carla, 

2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

Sou lésbica… é:: mas… eu não me caracterizava como lésbica no começo… eu me 

definia como bissexual pelo fato de não conseguir aceitar essa questão do 

lesbianismo que fala né (?) ((lesbianidades)) ISSO… porque::: pra mim sempre foi 

muito difícil essa ideia de:: gostar de uma mulher… de não fazer parte do padrão da 

sociedade… principalmente… porque eu fui criada numa casa religiosa… meus 

pais são católicos… fui criada dentro da igreja e tudo mais e… então eu tive muito 

essa dificuldade de aceitar… principalmente… eu acho que um dos maiores 

preconceitos que eu enfrentei em relação a sociedade foi o preconceito comigo 

mesma sabe… tipo… de eu/ de eu ter essa aceitação porque:: é:: era aque/ eu me 

caracterizava como um monstro sabe… então pra mim foi muito difícil (Bia, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

Eu sou uma mulher cisgênero… é:: eu sou bissexual [...] aqui em Ouro Preto tendo 

(tinha) um relacionamento com uma pessoa do sexo masculino e me entendia 

enquanto hétero também… aí depois do fim desse relacionamento… é… eu 

comecei a perceber que eu também gostava de meninas e isso não era um 

problema… não era um problema na minha cabeça… mas… eu ainda é… eu ainda 

achava que não eram todos os espaços que eu podia é:: ficar naturalmente com 

outra menina perto das pessoas que… que fossem héteros e que tivessem aquela 

socialização também (Ana, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

Nossas colaboradoras viveram e ainda vivenciam conflitos quanto a suas existências 

lésbicas e bissexuais, seja pela pouca representatividade a que elas têm acesso ou pela própria 

experiência subjetiva da sexualidade, vivem o amor entre mulheres de modo muito plural e, 

demonstram em suas falas como o espaço que as cerca implica/ou na constituição de suas 

sexualidades. Aqui vemos como o discurso heteronormativo produz as lésbicas como algo a 

ser negado, como monstruosidade. A compreensão da lesbianidade como algo possível exige 

deslocamentos afetivos e da inteligibilidade do sujeito diante dele mesmo. Não raro precisam, 

nesses deslocamentos, revisitar criticamente suas histórias familiares e com amigos/as. 

Sob a ótica familiar e religiosa, Keith Braga (2019) coloca que a instituição familiar e 

religiosa é altamente poderosa na vida dos sujeitos, que pais e mães, resguardados na 

obediência masculina e na heterossexualidade compulsória, se tornam guardiões da 

sexualidade de meninos e meninas. E ainda que, Bia relate que após se reconhecer lésbica 

teve o reconhecimento familiar “o fato de eu conseguir me entender… eu conseguia passar 

pra minha família e consegui fazer com que eles me respeitassem… hoje em dia assim… eu 

consigo falar com a minha mãe sobre alguma menina e ela consegue brincar comigo” (Bia, 
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2019, entrevista narrativa); é percebido que inicialmente, a insegurança de transgredir os 

ensinamentos familiares e religiosos dificultavam a sua própria aceitação. 

Ainda sobre isso, ao entrelaçarmos as homossexualidades e as posições religiosas 

cristãs, encontramos discursos que colocam, majoritariamente, as relações homossexuais 

como pecaminosas; e de diversas formas fornecem argumentos para que os sujeitos LGBTI+ 

se sintam culpados e desclassificados de uma pseudo normalidade. Portanto, é compreensível 

o sentimento de inadequação de Bia, de se sentir um ‘monstro’ e, esta não é uma experiência 

muito diferente da de tantas outras mulheres lésbicas que cresceram em lares com 

conservadorismo religioso. Na tese de doutorado de Braga (2019) as entrevistadas narraram 

sobre uma educação familiar puritana atravessada pelos princípios religiosos, sobre se 

sentirem culpadas de serem o que são e, de ficarem intrigadas com alguns discursos que 

ouviam na igreja, como os ideais de sexo e família.  

Nesse sentido, percebe-se que muros são levantados, mesmo que invisíveis, e têm 

forte influência sobre os sujeitos, estes são muros construídos por toda uma vida, que 

reforçam a heterossexualidade compulsória e o sistema heteronormativo. A publicização do 

amor entre mulheres em uma sociedade hegemonicamente heterossexual significa mais do 

que viver publicamente sua sexualidade, implica (re)existência, ato político, possíveis 

aceitações parciais e lutas. Ana e Bia, de maneira similar, narram sobre ‘sair do armário’ e 

suas dificuldades. Se de um lado descobriam novos prazeres, de outro havia a dúvida sobre a 

real identidade sexual e espaços em que esse amor poderia existir. 

A transição da bissexualidade para a lesbianidade de Bia e Carla, de algum modo, as 

enquadrava parcialmente no sistema heteronormativo, pertencendo ao padrão estabelecido 

socialmente e evitando possíveis represálias, válido também considerar, que este foi um 

momento de confusão para elas, de aceitação, negação e reconhecimento. Eve Sedgwick 

(2007) analisa que mesmo num nível individual até aos mais assumidos gays, há poucas 

pessoas que não estejam no armário com alguém importante para elas, seja na relação 

pessoal, econômica ou institucional. E mais, eles/as têm que lidar diariamente com 

interlocutores, que talvez, saibam ou não sobre suas sexualidades, e mais difícil ainda, tem de 

lidar se tal informação seria considerada importante ou não para esse interlocutor. 

Toda entrada num novo círculo social, tem que fazer uma sondagem, sair do 

armário (Roda de conversa Saúde mental e LGBTQI+, Grupo Geni, 2019, Diário de 

campo).  

 

Não é a ideia de sair do armário, mas sim, de muro [...] tem que quebrar os 

tijolinhos, desconstruir ideias, desconstruir coisas dentro de si (Roda de conversa 

Saúde mental e LGBTQI+, Grupo Geni, 2019, Diário de campo). 
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A experiência do armário pode ser revisitada a cada encontro num novo círculo social 

e, evocar sentimentos que marcaram a primeira experiência de publicizar a sexualidade a 

algum familiar ou amigo/a. Também, ao desconstruir ideias, desconstruir coisas dentro de si 

próprio, de alguma forma, contesta-se o discurso heteronormativo que nega a existência 

lésbica. Considerando que tal discurso constrói o social, produz coisas e sujeitos, contestá-lo 

vai contra uma matriz de conformação, com chances de promoção da mudança nos modos de 

ver a si próprio, ao outro e ao que está a sua volta. 

Eu tava no terceiro ano… alguma coisa assim… e eu resolvi contar pra alguns 

amigos meus que eram próximos que eu era e os que realmente eram meus amigos 

falaram “cara… eu já sabia tá tranquilo... tipo n/ n/ n/ não é nenhuma novidade pra 

gente”… só que eu não tinha coragem de falar pra eles… olha eu gosto de mulher… 

eu falava tipo… eu acho que eu sou bissexual … que eu realmente não conseguia 

aceitar (Bia, 2019, entrevista narrativa). 

 

 Bia relata que ‘saiu do armário’ durante o Ensino Médio, podemos dizer que isso se 

deu de modo parcial, pois, a angústia da negação em se aceitar lésbica a fez mascarar sua 

sexualidade através da bissexualidade. Embora, seja perceptível que Bia pairava entre o 

dentro e fora do armário, não se deve desconsiderar o empoderamento dessa ação. Caroline 

Oliveira (2006) argumenta que 25% das respondentes de sua pesquisa sobre os desafios em 

assumir-se lésbica, relataram que depende da situação ou para quem se assumir. A maioria 

respondeu que somente para pessoas importantes; muito íntimas; que confiam muito; família; 

amigos íntimos ou quando são questionadas. A pesquisa de Oliveira (2006) retrata as 

implicações entre o jogo do privado e do público que acontece com muitas pessoas LGBTI+, 

para uns/as não é importante tornar pública sua orientação sexual, para outros/as se torna 

símbolo de resistência, orgulho. 

Nunca fiquei com outra menina perto das pessoas assim… já tinha ficado com 

outras meninas mas não perto de outras pessoas… é:: e quando aconteceu a primeira 

vez de outras pessoas estarem presentes e tudo mais… é:: eu não percebi uma forma 

de violência mas eu percebia olhares diferentes… estranhos né… como se… ah 

ela:: tivesse… agora ela gosta de meninas? e era isso mesmo ((risos)) (Ana, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Ana, ao ficar/beijar outra mulher na frente de outras pessoas foi como se armário 

tivesse sido aberto e revelado algo que, até então, estava em sigilo; os olhares estranhos 

demonstram a lesbofobia de modo velado, e mesmo que ela não tivesse se sentido violentada, 

se sentiu questionada sobre seu ‘novo’ modo de existência, de se relacionar afetivamente. 

Eu tive um pouco de dificuldade pra me assumir com a minha mãe… mas meu pai 

e minha mãe me aceitaram muito bem [...] meu ambiente familiar não é tóxico pra 

mim hoje em dia... mas o escolar era (Carla, 2019, entrevista narrativa). 
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Na hora que eu me descobri foi literalmente uma lâmpada que acendeu na minha 

cabeça e tudo que eu tinha passado anteriormente fez sentido todos os incômodos 

fizeram sentido e foi um alívio pra mim (Carla, 2019, entrevista narrativa). 

 

 Carla namorou um garoto na adolescência “[...] eu tinha namorado um garoto e 

aquilo por um ano era um desconforto... eu não gostava dele desse jeito… ele era um bom 

amigo mas era um desconforto” (Carla, 2019, entrevista narrativa); e revela que ao se 

descobrir lésbica tudo faz sentido, os desconfortos são por fim aliviados num possível 

sentimento de pertença, de reconhecimento de si própria. A aceitação diante da família a 

auxilia em construir uma boa rede de apoio social ao qual é significante no fortalecimento do 

enfrentamento lesbofóbico. 

Para os próximos tópicos desta pesquisa, iremos nos aprofundar nos marcadores das 

narrativas para analisarmos seus relatos, para isso, a importância das redes de apoio social, a 

vigilância escolar/universitária, as possíveis desmotivações e resistências frente a lesbofobia 

e, sobre o jogo de visibilização e invisibilização da mulher lésbica.  

3.2 Redes de Apoio social 

 

As redes de apoio social podem exercer um papel importante no processo de 

constituição da identidade sexual do sujeito (MODESTO, 2018). Nas pesquisas de Modesto 

(2018) e Soares et. al. (2010) se reconhece que essa rede pode se configurar de diversas 

formas, como ajuda financeira, apoio emocional, companhia social, atuação de agentes de 

saúde, modelos a serem seguidos, guia cognitivo, ajuda material ou até só conversar e passear 

Portanto, pode auxiliar desde as ações mais simples até as mais complexas. 

 O apoio pode advir do âmbito familiar e social do sujeito, como amigos/as, grupos 

identitários, na militância etc. Muitas vezes a ausência de uma rede de apoio pode impactar 

na sobrevivência de pessoas LGBTI+, pois, não é raro que LGBTI+ sejam expulsos/as de 

casa quando têm sua sexualidade revelada, que sofram violência nos espaços escolares sem 

que ninguém intervenha nos processos discriminatórios ou que não tenham acesso a 

empregos formais. Oliveira e Porto (2016) indicam que o pilar: família, educação e emprego 

formal, por vezes, é inexistente a transexuais e travestis, bem como, Duarte (2015) argumenta 

que a solidão a que muitos sujeitos LGBTI+ são expostos, ocasiona no desafio de uma 

permanência escolar de qualidade, já que os/as estudantes se veem sozinhos na luta por 

direitos, respeito e aceitação. 



98 
 

Aqui, iremos identificar as possíveis redes de apoio construídas da universidade e 

como nossas colaboradoras constroem suas próprias redes de apoio. Nesse sentido, é 

importante destacar que as três colaboradoras dessas narrativas - Ana, Bia e Carla - não 

possuem família na cidade de Ouro Preto, portanto, além de se adaptarem a vida 

universitária, tiveram de construir um “novo lar”, também com adaptações e novos 

relacionamentos. 

Bia narra que ao chegar em Ouro Preto - MG para cursar a graduação na UFOP, optou 

por morar com outras universitárias em uma república feminina particular, ao se deparar 

apenas com mulheres heterossexuais, ela decidiu não abordar sua sexualidade para suas 

colegas. Ao chegar a um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, Bia logo 

rememora a sua rede de apoio social, que de modo mais presencial, ficou para trás, junto de 

tudo que ela era habituada a conviver. 

[...] aí depois eu vim pra cá né… pra Ouro Preto… vim ainda com a ideia SOU 

bissexual… vim pra uma casa… pra uma república particular que todas as meninas 

eram heterossexuais… eu não sabia como abordar essa questão com elas porque 

né… eu tô numa cidade completamente desconhecida… não conhe/ não faço 

nem ideia de como as pessoas vão reagir… tô sem meus pais aqui… tô sem 

amigos sem nada… então como que eu vou abordar isso com elas? E acabou que 

eu não falei nada pra elas quando eu cheguei… eu fiquei… eu simplesmente me 

calei… deixei pra lá… ah vou viver aqui… vou ver qualé que é… às vezes nem sou 

bissexual mesmo… as vezes eu gosto de homem… às vezes eu aprendo a gostar de 

homem (Bia, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 A ausência de uma rede de apoio social ao qual Bia pudesse recorrer para ter um 

conselho ou apoio emocional lhe causou certa insegurança com a possibilidade de abordar a 

sua sexualidade com pessoas, até então, desconhecidas. Assim, ela decide sondar melhor o 

novo espaço de convivência, “ver qualé que é” e, analisa que talvez a sua sexualidade nem 

precise ser revelada, que talvez ela esteja nos padrões heteronormativos, e nesse caso, uma 

revelação seria desnecessária. 

 Assim como Bia, Carla também demonstra insegurança ao estar longe da família e 

evidencia as possíveis violências sofridas por quem assume a lesbianidade. “Vir para 

faculdade eu tinha medo... eu tô longe da proteção familiar… eu tô longe da proteção 

familiar e querendo ou não eu nunca sofri agressão física pela proteção familiar” (Ana, 

2019, entrevista narrativa, grifos nosso). As duas universitárias evidenciaram grande apreço 

pela rede de apoio familiar, um vínculo que já não era mais, especialmente, presencial; o que 

lhes causava hesitações. 

 Depois do primeiro impacto de conhecer pessoas novas num ambiente novo, Bia 

passou por diversas experiências em sua república e nos relatou algumas situações em que 
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passou por constrangimentos e, sentiu sua sexualidade discriminada. As cenas de 

discriminação narradas por Bia são tratadas em outros trechos dessa pesquisa, aqui vamos nos 

ater às redes de apoio. Contudo, Bia, enquanto caloura
61

, foi convidada a se retirar da 

república, “você não tem o perfil da casa… você não pode ficar aqui” (Bia, 2019, entrevista 

narrativa). Então, tendo que buscar uma nova moradia, Bia encontrou outra república 

particular feminina, só que dessa vez, sua vivência foi bem diferente. 

Aí acabou que resolvi ir pra ((nome da atual república ocultado))... nossa… foi a 

melhor coisa que aconteceu na minha vida… porque aí a minha vida começou a 

mudar literalmente… eu comecei a/… as meninas começaram a me mostrar 

realmente como que eu tava me prendendo sabe… tentando me adaptar a Ouro 

Preto… sendo que eu não precisava disso… eu poderi/ eu poderia ser eu mesma 

porque tem espaço pra todo mundo… que é o que a gente fala lá em casa… que 

sempre tem espaço pra todo mundo (Bia, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Ao tentar se adaptar aos padrões heteronormativos que circundava suas relações, Bia, 

ao mesmo tempo, se privava de viver livremente sua sexualidade e de ser ela mesma. A 

companhia social que, nesse momento, ela dispunha, contribuiu para a sua compreensão de 

que ela não precisava se adequar aos padrões que as pessoas do seu convívio social 

impunham. 

 Ana possui uma narrativa semelhante à de Bia, ela morava em uma República federal 

feminina e após vivenciar alguns constrangimentos com relação a sua sexualidade nesses 

espaços, optou por experimentar outros locais de convivência em Ouro Preto, assim como, 

outras afetividades e amizades.  

Saí do espaço republicano tradicional de Ouro Preto… e fui construir a minha 

afetividade… tanto é:: os afetos é:: com relações afetivas como amizade mesmo… 

então eu fui vivenciar outros espaços da cidade… fui conhecer outras pessoas… é… 

e o meu ciclo social de amizades mudou muito assim… mudou muito e eu fiquei me 

sentindo muito confortável assim… é:: porque eu comecei a frequentar lugare/ 

festas… lugares que eu não passava mais por aquela situação constrangedora que eu 

tinha passado da primeira vez… é:: aí é:: eu fiquei meio que vivendo numa bolha 

sabe… achando que era… que o mundo era… agora era assim (risos) e de fato não 

é assim por que a gente esbarra em outros tipos de preconceito e violência (Ana, 

2019, entrevista narrativa). 

 

 Embora, Ana descreva um novo círculo social de amizades e afetividades e, que isso a 

tenha levado a conhecer novos modos de existência, também relata que mesmo esse novo 
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 Em Ouro Preto, as repúblicas particulares e federais têm as suas tradições muito respeitadas, 

algumas com até 100 anos de tradição. A hierarquia entre os/as moradores/as da república, pode ser 
percebida como uma das tradições que ainda perduram entre os republicanos, sendo organizada da 
seguinte forma: decano, subdecano, moradores, semibixo e bixo (calouro/a). E a escolha dos/as 
moradores/as é oficializada após o/a calouro/a passar por um período de adaptação, em que se 
arranjam tarefas para que ele/a cumpra durante esse processo, caso, os/as moradores/as oficiais, 
em votação, determinem que ele/a será escolhido/a, então ele/a fará parte da república e das 
tradições e responsabilidades que ela demanda, senão, o/a calouro/a é convidado/a a se retirar da 
república, tendo que buscar uma nova moradia. 
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ambiente com mais liberdade possui outros tipos de preconceito e violência e, isso é 

compreensível, pois, em uma sociedade heteronormativa, ainda que, de modo diminuído, é 

comum que até os locais com mais liberdade ainda sofram opressões. Vale salientar também 

que, Ana optou por se afastar dos espaços que lhe causou violências lesbofóbicas, e nesse 

caso, encontrar uma companhia social lhe desse suporte e oportunizasse novas experiências 

com relação às suas afetividades fez com que um continuum lésbico fosse fortalecido, desde 

os laços de amizade até a consolidação de uma existência lésbica prazerosa. 

 Patricia Lessa (2007, p. 99) indica que o continuum lésbico “não se limita a uma 

relação sexual ou amorosa, mas vai além, indica a união entre mulheres, lesbianas ou não, 

contra a tirania masculina”. Tanto Ana quanto Bia, ao apontarem as colegas e o novo círculo 

social de convivência como uma teia de apoio emocional e de companhia social, revelam 

uma união que lhes dá suporte para se constituírem e enfrentarem os dispositivos da 

heteronormatividade. 

Com as meninas da ((nome da atual república ocultado)) eu fui conseguindo me/ me 

entender melhor é:: ... me envolver… me relacionar melhor com as pessoas sabe 

(Bia, 2019, entrevista narrativa). 

 

Foi graças a elas que eu acabei começando a ter essa aceitação… não… sou lésbica 

sabe… e eu vi/ eu vim é:: trazendo isso… querendo entender é::: buscar mais isso e 

tudo mais… até que tipo assim… por/ no final das contas eu tava sabendo muito 

bem o que eu queria e o que eu não queria e como que eu viveria aquilo ali (Bia, 

2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 
 

 O apoio social das colegas de república a auxiliaram no seu processo de 

reconhecimento próprio e frente ao outro sobre a sua sexualidade. Percebe-se que o apoio das 

colegas de república ocupou um papel importante no seu processo de empoderamento 

enquanto mulher lésbica. O não reconhecimento de sua sexualidade a oprimia e cerceava sua 

existência lésbica. Portanto, este novo círculo de amigas fornecia apoio e a estimulava a ser 

quem é, a valorizar sua existência e viver plenamente; elementos que foram fundamentais 

para o seu processo de identificação. 

Acho que eu ser acolhida dentro da minha República é o que me mantém tipo bem 

com isso... eu ser acolhida dentro da minha república… das minhas amigas me 

entenderem... eu tenho muita amiga aqui… é:: eu ter uma linha de suporte é o que 

fez a diferença pra me manter na física (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos 

nosso). 

 

 Carla indica que o suporte que recebe das colegas de república a auxilia no 

enfrentamento do dia a dia enquanto universitária e isso auxilia para a sua permanência na 

universidade. As redes de apoio social podem ajudar como suporte emocional e de amizade, 

seja nas moradias estudantis ou no cotidiano universitário, criando uma teia em que os 
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sujeitos se sentem mais seguros e confortáveis para lidar com os problemas próprios da vida 

universitária e das especificidades da identidade sexual. 

Eu acho que essas questões fazem a diferença… que fazem a diferença para você 

ficar aqui ou não… faz diferença porque querendo ou não o curso… a república que 

você entra… se você sofre preconceito igual a ((nome da amiga ocultado)) 

estava sofrendo da república dela… eu acho que isso afeta a vida acadêmica… 

porque me afetaria de eu não me sentir confortável dentro da minha casa… eu não 

vou conseguir estudar lá dentro… eu não vou me sentir confortável…  eu tenho 

muito de/ estar confortável eu consigo ir bem na faculdade... consigo estudar bem 

(Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Ramires (2011) aponta que as humilhações e constrangimentos a que as pessoas 

LGBTI+ são submetidas às afetam fortemente no desempenho acadêmico, podendo até 

causar a evasão desse/a estudante. Para Carla construir um ambiente confortável, em casa ou 

na universidade, impacta diretamente em sua formação, de modo que, os fatores externos a 

sala de aula pode prejudicar ou facilitar seu desempenho acadêmico. A sua rede de apoio 

social funciona então, como um facilitador de sua permanência oferecendo suporte 

emocional, e, como um local seguro, motivador do enfrentamento à lesbofobia. 

 Para Bia, o fato de não ter encontrado apoio em uma república e depois ter encontrado 

em outra não pesou muito para a sua permanência, pois “eu não tava me encaixando ali então,  

eu me encaixaria em outro lugar” (Bia, 2019, entrevista narrativa), porém, isso também a fez 

refletir, que se fosse algo recorrente isso a preocuparia podendo até causar efeitos mais 

extremos, como a evasão escolar. 

Porque é muito difícil tipo você ficar trocando de casa e nunca achar um lugar pra 

você e achar que você não tem lugar ali e tudo mais sabe… eu tive sorte de ter 

achado a minha casa lá e:: ficar por lá mesmo… mas eu fico pensando no tanto de 

gente que não tem essa sorte né e fica passando por más experiências até desistir 

dessa vida universitária por causa disso (Bia, 2019, entrevista narrativa). 

 

As hostilizações motivadas pela LGBTfobia, como já dito por Ramires (2011) podem 

ter efeitos devastadores na trajetória educacional dos/as estudantes, assim como foi salientado 

também nas narrativas de Bia e Carla. Reis, Dias e Benitez (2016) argumentam que é 

persistente o alto grau de preconceito entre os/as estudantes até na universidade, o que reforça 

a manutenção da ordem sexual heteronormativa e organiza os espaços universitários como 

um não lugar de pertencimento a diversos/as estudantes.  

A fim de nos aprofundarmos melhor na discussão sobre o impacto que as redes de 

apoio social têm sobre a permanência dos/as estudantes LGBTI+, iremos debater no próximo 

tópico desta pesquisa algumas considerações sobre a permanência universitária e sobre os 

projetos de extensão e militância que são desenvolvidos na universidade. 
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3.2.1 As redes de apoio social e a sua relação com a permanência universitária 

  

 Muitos estudos (Amaral, 2014; Duarte, 2015; Lionço et. al., 2016; Reis, Dias e 

Benitez; 2016; Silva, E., 2017) demonstram que o desenvolvimento de projetos de extensão e 

de medidas normativas institucionais que dizem das diferenças e diversidades auxiliam os/as 

estudantes a construírem um sentimento de pertencimento à universidade, de valorização das 

diversidades, funcionando como uma rede de apoio social.  

 No mesmo entendimento, Amaral (2014) destaca uma nova forma de militância 

construída por jovens, os coletivos universitários de diversidade sexual podem ser expandidos 

a toda a sociedade através de diversas ações, se configurando como meio de atuação política 

e de resistência. 

 Ana narra sobre a sua participação no Diretório Central de Estudantes (DCE) e como 

alguns trabalhos são construídos em parceria com alguns coletivos universitários, bem como, 

ocorrem suas ações na universidade. É importante frisar que, tanto o DCE quanto os 

Coletivos, os projetos de extensão e grupos de estudos podem ser configurados como espaços 

de aprendizagem e de estabelecimento dos/as estudantes, os/as auxiliando como redes de 

apoio social e de pertencimento universitário. 

Eu conheço o Coletivo Ninfeias que é o Núcleo de Investigações Feministas… é:: e 

tem meninas lésbicas que… que compõem esse núcleo [...] a gente se aproximou 

pra construir uns/ alguns projetos e algumas atividades assim… então na Copa de 

futebol feminino a gente transmitiu alguns jogos… promoveu um Sapabol que é um 

jogo com meninas lésbicas e homens [mulheres] trans também… e::então promoveu 

algumas atividades… a gente também teve é:: elas promoveram a Semana Maria 

Sapatão que a gente se inseriu na programação... que foi um cine assim [...] é::: essa 

atividade aconteceu na Semana da Visibilidade Lésbica (Ana, 2019, entrevista 

narrativa). 

 

 Os eventos narrados por Ana foram motivados pelo Ninfeias. A Semana da 

Visibilidade Lésbica
62

 organizada pelo Ninfeias, em parceria com o Coletivo Conversas do 

Brejo desenvolveram diversas atividades, inclusive essas citadas por Ana, que puderam ter a 

participação tanto dos/as universitários/as quanto da comunidade ouro-pretana. Como forma 

de incentivo para a participação da comunidade, algumas atividades foram realizadas fora da 

universidade, a exemplo disso, o Sapabol foi realizado em uma quadra esportiva de um bairro 

de Ouro Preto (Vila Aparecida). 

 Além da visibilização da mulher lésbica, este tipo de evento e organização dos 

Coletivos junto a universidade e comunidade ouro-pretana, revelam a descoberta de novas 

formas de se fazer política. A atuação dos/as universitários/as parte, no geral, do 
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 Para saber mais sobre o evento, visite https://ufop.br/eventos/mostra-maria-sapatao. 
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reconhecimento de situações sistemáticas de ações discriminatórias nas universidades e 

tomam essa relação como motivação da militância (AMARAL, 2014). No mais, a cooperação 

dessas instâncias favorece a construção de um ambiente mais plural, da mesma maneira que, 

fortalece os sujeitos no enfrentamento da lgbtfobia. 

 Outra participação importante de Ana foi no I Fórum de Assistência Estudantil
63

 

realizado no dia 31 de outubro de 2019, no Auditório da Escola de Nutrição. Com relação a 

esse evento, Ana ressalta a importância de colocar em debate pautas políticas do gênero e das 

sexualidades, e destacou um grupo de trabalho desenvolvido nesse evento, que tinha como 

foco a inclusão e a diversidade. 

É importante a gente tá nesses espaços pra poder pautar sabe… porque… ah eu 

acho que só fica representativo quando a gente tá de fato representando… não tem 

assim uma pessoa que é hétero ou que é cisgênero pautar coisas que não são da 

realidade delas… então eu acho muito importante estar nesses espaços que são 

institucionais assim… pra gente conseguir institucionalizar a nossa luta né… porque 

eu acho que de fato:: todos é::... tudo pelo que a gente luta e tudo mais… elas 

precisam culminar numa institucionalização assim… pra que de fato seja 

assegurado (Ana, 2019, entrevista narrativa). 

 

A narrativa de Ana traz à tona alguns aspectos importantes no ambiente acadêmico, 

como a relevância da militância estudantil, da universidade oportunizar debates que, por 

vezes, não compõem o currículo escolar, e de principalmente, unir toda a comunidade 

acadêmica em prol de uma demanda para uma vivência mais digna. As pessoas LGBTI+, 

bem como outros dissidentes das normas sociais, já existem no ambiente universitário, 

portanto, esse tipo de debate é crucial para que esta seja uma existência digna e realmente 

inclusiva na universidade.  

Elder Silva (2017), analisa que os/as estudantes observam uma universidade dividida, 

como se as normativas institucionais estivessem distantes das reais necessidades dos/as 

estudantes. Aqui notamos uma universidade que sofre também com essas rupturas, o que nos 

faz considerar uma certa necessidade de institucionalizar as lutas, assim como aparece na fala 

de Ana, e compreender que as demandas identitárias devem ser uma preocupação pública e 

institucional na universidade. É preciso ponderar que até grupos institucionais, por vezes, 

conseguem agir de modo mais efetivo as margens das instituições; o que nos demonstra 

também, as implicações que ocorrem em meio a esse debate, assim, são preciso considerá-la 

com criticidade. Além disso, o autor compreende que a permanência dos/as estudantes 

demanda das condições simbólicas a que eles/as têm acesso, o que inclui a atenção das 
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especificidades de suas lutas e a possibilidade de diálogo que eles/as têm no espaço 

universitário. Assim, entende que: 

Permanecer não é apenas fixar-se no local, é além da ideia de durabilidade 

temporal, a possibilidade de se transformar e existir, o que exige então, não somente 

a garantia de condições materiais para a sobrevivência, mas a segurança de 

condições simbólicas que garantam a existência, com todas as suas diferenças e 

especificidades (SILVA, 2017, p. 41). 

 

Além do engajamento estudantil, Ana aponta o Projeto Geni e o Vamos falar disso 

com atividades importantes para a universidade. Bia e Carla também destacam a importância 

desses projetos e acrescentam o Coletivo Colares com boas iniciativas também. 

Em relação a projeto e programas… a única que eu conheço é o Coletivo Colares … 

só isso que eu conheço… que tipo… que veio tomando::: conta agora né… do 

pessoal … que tá mais chamativo… com uma iniciativa bem bacana (Bia, 2019, 

entrevista narrativa). 

 

O Coletivo Colares
64

 é uma rede de luta, amparo e suporte à comunidade LGBTQIA+ 

na UFOP e, buscam proporcionar a todos/as os/as estudantes uma experiência de conforto, 

respeito e liberdade. E ainda que as colaboradoras não tenham muito envolvimento com esse 

coletivo, ele representa uma importante ferramenta de luta contra a lgbtfobia na universidade, 

organizando eventos de lazer e de conscientização para a diversidade, inclusive, uma de suas 

iniciativas foi uma roda de conversa em parceria com o Projeto Vidas
65

. Esta contou com a 

presença de uma servidora técnica da Pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis 

(PRACE) entre os participantes, ela objetivava ouvir as demandas dos/as estudantes na 

tentativa de aplicá-las no acolhimento estudantil. Momentos assim são importantes para a 

construção de uma universidade mais democrática, não raro, de troca e escuta, já que outras 

participantes tiveram a chance de debater sobre seus anseios, afirmações e desejos com 

relação à vida universitária enquanto mulher lésbica. 

Amaral (2014) argumenta que “a extensão é justamente um espaço de interseção entre 

universidade e sociedade em que os coletivos universitários articulam e pensam as teorias na 

prática ao mesmo tempo que realizam intervenções junto à população”, promovendo o 

contato entre o conhecimento que é produzido na ciência e as demandas da sociedade, nesse 

caso, mais especificamente, dos/as estudantes. Reis, Dias e Benitez (2016) complementam 

esse pensamento ao afirmarem que para se pensar em uma cultura do respeito é preciso 
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 As informações sobre o Coletivo Colares foram retiradas de sua rede social no Instagram, para 
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 O evento aconteceu da data de 05 de setembro de 2019 com o tema “Lesbianidades: entre o 
visível e o invisível”. 
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compreender que as ações não podem se restringir apenas aos/as estudantes, requer que 

pensemos em todos os atores que dão vida ao ambiente educacional. 

As trocas oportunizadas nas rodas de conversa entre coletivos, projeto de extensão, 

servidores/as e estudantes são ilimitadas, e extremamente, essenciais para a universidade e 

comunidade acadêmica. Em continuidade a essa reflexão, Carla relata as oportunidades que 

teve de conversar e aprender com o Projeto Vamos falar disso. 

No projeto da (nome da amiga ocultado, ela fazia referência ao Projeto Vamos falar 

disso) os professores de lá … eu percebi que as professoras de lá perceberam 

minhas crises de ansiedade [...] é uma coisa bem visível… do jeito de quando eu tô 

conversando com as pessoas e o professor não se atentar pra isso… querendo ou 

não faz com que o aluno sinta que isso não é relevante e eu acho que no ambiente 

acadêmico… nesse ambiente aqui... isso é totalmente desprezado todas essas 

questões são bem::... um ou outro professor que liga para isso (Carla, 2019, 

entrevista narrativa). 

 

Eu lembro muito da gente conversar disso no projeto da (nome da amiga ocultado, 

ela fazia referência ao Projeto Vamos falar disso) de quando você não tem a capa da 

invisibilidade… tem pessoas que vivem totalmente invisíveis… sentindo medo e 

não se mostra em momento nenhum (Carla, 2019, entrevista narrativa). 

  

 Carla menciona algumas experiências em que pôde conversar sobre assuntos que, no 

geral, não consegue discutir no seu curso ou departamento. As oportunidades de desabafo e 

escuta que acontecem no Projeto Vamos falar disso fazem a diferença para Carla, pois, 

algumas situações que antes eram tratadas como irrelevantes ou eram silenciadas, passaram a 

ser valorizadas, dispondo de um debate mais profundo. Acolher as demandas de 

universitários/as LGBTI+ significa construir uma cultura de respeito, de sensibilidade e 

empatia. O acolhimento e o aprendizado propiciado pelos encontros do Vamos falar disso e 

de outros projetos de extensão são entendidos aqui como redes de apoio por auxiliarem os/as 

participantes enquanto companhias sociais, com laços de amizade e luta fortalecidos no 

enfrentamento da lgbtfobia e, também como guias cognitivos, oportunizando momentos de 

conversa, conselhos e expectativas (MODESTO, 2018). 

 O projeto Vamos falar disso também apareceu na narrativa de Ana e, é perceptível 

que ela conhece suas ações na universidade, mas, ela não participou de nenhuma de suas 

atividades.  No entanto, ela cita outro projeto de extensão, o Geni, que desenvolve atividades 

voltadas para a saúde LGBTI+. 

Tem o Vamos falar disso também mas… eu não participei de nenhuma atividade 

deles assim… é:: que é um grupo que associa a saúde mental com é:: as pautas 

identitárias assim (Ana, 2019, entrevista narrativa). 

 

A Geni que é uma Liga Acadêmica da Medicina [...] e a gente também tem 

participado bastante assim de todas as atividades… é:: quando tem roda de 

conversa… com os estudantes mesmo e também elas/ eles me convidaram pra tá na 

UBS da ((nome ocultado - bairro periférico de Ouro Preto)) que é a Unidade Básica 
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de Saúde da Piedade pra fazer uma:: roda de conversa com os profissionais de 

saúde… pra saber quais é:: o que que impedia uma mulher lésbica de acessar o 

Sistema de Saúde Público [...] eu acho muito legal porque muitas né… muitas 

meninas bissexuais e lésbicas não acessam o Sistema de saúde por várias 

barreiras assim… um problema no acolhimento mesmo e no próprio 

atendimento de saúde né… nossa saúde fica muitas vezes resumida a é:: a 

reprodução (Ana, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 

 Ana ressalta uma importante iniciativa do Grupo Geni, que ao desenvolver suas 

atividades com os profissionais da Unidade Básica de Saúde da UFOP auxilia no 

enfrentamento a LGBTfobia, pois, ao oportunizar a troca de experiências entre comunidade 

LGBTI+ e estes profissionais possibilita também que discutam a saúde para além das 

questões biológicas do corpo. O constrangimento relatado por Ana, em que muitas vezes, vê 

seu corpo reduzido a reprodução é uma situação comum nos atendimentos, por exemplo, com 

ginecologistas tradicionais.  

Em uma roda de conversa promovida pelo Grupo Geni, Ana estava presente e 

levantou esse mesmo questionamento, que acabou gerando um debate em que outras 

mulheres lésbicas concordaram e narraram ter vivido, várias vezes, a mesma situação, outras 

ainda exprimiram certo afastamento das visitas ginecológicas, o que pode causar sérios 

prejuízos à saúde. 

Você chega no posto de saúde e o médico logo de cara pergunta: “Como você se 

protege da gravidez?” Ué, eu não transo com homens (Ana, Roda de conversa 

Saúde mental e LGBTQI+, Grupo Geni, 2019, diário de campo). 

 

 A heterossexualidade compulsória promove a crença de que todas as mulheres são 

heterossexuais, e que seu corpo está submetido a reprodução, a maternidade, assim como, 

está para o homem. Ao reduzi-las a esse entendimento, desconsidera as possibilidades de 

outras formas de se relacionar afetivo-sexualmente. O dispositivo de controle lesbofóbico 

fiscaliza, não só, a ordem sexual, mas também, apaga a existência lésbica, deslegitima o amor 

entre mulheres. Borrillo (2016) argumenta que a simples pressuposição da heterossexualidade 

se configura por si só como violência contra aqueles/as que não compartilham desse 

sentimento, hipoteticamente, comum; e dá exemplos disso: 

O médico se dirige a um paciente do sexo masculino mencionando sua companheira 

como se a heterossexualidade fosse evidente e a única forma de sexualidade; a 

enfermeira escolar que aconselha, sistematicamente, as meninas a utilizar 

contraceptivos sem imaginar que possa haver lésbicas na turma; ou, ainda, os 

compêndios de sexualidade masculina ou feminina que fazem referência exclusiva a 

práticas homossexuais (ibid., 2016, p. 112). 
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 Estas e outras situações cotidianas fazem a manutenção da heterossexualidade 

compulsória e, constituem uma violência quando apresentadas como evidentes e 

incontestáveis. 

Para finalizar, consideramos o Grupo Geni e, de modo mais ampliado, os/as 

profissionais da saúde que compõem essa iniciativa como uma possibilidade de rede de apoio 

social a muitos/as estudantes LGBTI+ e comunidade ouro-pretana, pois, a formação 

continuada dispõe que eles/as debatam as questões do gênero e das sexualidades de maneira 

mais plural, promovendo novos discursos e novos entendimentos acerca da saúde LGBTI+, o 

que propicia o enfrentamento a LGBTfobia. 

3.3 Resistência e desmotivação frente a discriminação - lesbofobia 

 

 A lesbofobia é produzida por discursos de ódio, repulsa e discriminação contra a 

existência lésbica, ela pode ser percebida em gestos sutis de inferioridade, subalternidade e 

constrangimentos no cotidiano e/ou de maneira mais expressiva com agressões verbais e 

físicas. Isto faz parte do regime heteronormativo que organiza e distribui os corpos na 

sociedade. A mulher lésbica acumula a dupla discriminação com o fato de ser mulher e 

homossexual, podendo ainda, ser somado às implicações de outros marcadores sociais da 

diferença, como cor, classe social etc. Diante de ações discriminatórias pode-se observar atos 

de resistência e desmotivação das pessoas LGBTI+, as situações, por vezes, são vivenciadas 

como ‘naturais’ não sendo tão questionadas quanto outras mais explícitas. 

Andar de mãos dadas em público é símbolo de resistência (Roda de 

conversa Saúde mental e LGBTQI+, Grupo Geni, 2019, diário de campo). 

 

O enfrentamento a discriminação pode ser configurado de diversas formas, o simples 

ato de dar as mãos para casais homoafetivos em ambientes públicos pode se tornar um ato de 

resistência, um ato político, conforme percebido na fala acima, que ao transgredir o sistema 

heteronormativo que determina comportamentos, gestos e formas de amar inteligíveis 

questiona um conjunto de códigos culturais que, ao manifestarem suas normas, reforçam os 

preconceitos e discriminações contra pessoas LGBTI+. Então, embora dar as mãos seja um 

gesto banal, quando realizada por casais homoafetivos, o ato desestabiliza a ordem sexual 

determinada socialmente que desqualifica esse tipo de comportamento, desnormativa a 

sexualidade e, indica outros modos de existência, outras modos de viver as relações 

amorosas, para além da obrigatoriedade da relação social entre homens e mulheres. 
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Ao contrário do confronto a situações de discriminação é observada a desmotivação 

dos sujeitos baseada no pensamento de que será uma ação em vão, de que não haverá apoio. 

Talita Medeiros (2015) destaca em sua pesquisa que as adolescentes narravam seus 

posicionamentos frente a discriminação de modo contraditório, poucas garotas responderam 

de modo incisivo que atitudes tomariam diante da discriminação, as outras, no entanto, a 

levou a entender que não sabiam muito bem como reagir às situações discriminatórias. Essa é 

uma questão importante a ser considerada, muitas vezes, sem o apoio dos pares ou pelo 

receio de represálias, o enfrentamento à lesbofobia é contido. 

Nesta lógica, Carla relata que ao não performatizar a feminilidade padrão atribuída às 

mulheres vive cotidianamente com olhares estranhos, constrangimento que a persegue no uso 

do banheiro e em festas com universitários. 

Exatamente por eu não performar a feminilidade é:: pelo meu jeito de vestir e tudo 

mais… eu sinto muito é mais os olhares [...] uma coisa que sempre me incomoda 

um pouco é a questão do uso do banheiro... porque na hora que eu entro no banheiro 

feminino… principalmente… se tem alguém lá/ é tanto que eu prefiro pegar os 

banheiros dos últimos corredores que são o de professor que estão sempre 

vazios... porque as pessoas me olham muito estranho… sempre pensam que eu sou 

um garoto… nas festas também ocorre isso… só que eu acho que esse são os 

olhares que eu mais percebo… sou um pouco também de ignorar bastante os 

olhares (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

A desmotivação frente a discriminação de Carla pode ser retratada no ato de “ignorar” 

os olhares e se privar de usar os banheiros mais próximos, ou que tenham maior movimento 

de alunas para se resguardar no banheiro dos/as professores/as e, ainda que, esta ação 

demonstre ser o melhor modo que ela encontra para viver sua existência, e enfrentar essa 

situação que diz que este não é seu lugar, é preciso que analisemos alguns pontos: na 

universidade o banheiro feminino é designado ao uso de mulheres, mas que mulheres são 

essas? Quais instrumentos normativos decidem que este ou aquele é um ‘não-lugar’ para 

um/a ou outro/a? 

Judith Butler (2018, p. 241) argumenta que “como estratégia de sobrevivência em 

sistemas compulsórios, o gênero é uma performance com consequências punitivas”. Nessa 

perspectiva, é colocado que ao vivermos sob as normas de uma sociedade patriarcal, no 

sistema da heterossexualidade compulsória, ‘humanizamos’ os gêneros distintos, de modo, 

que aqueles que não desempenham corretamente o seu gênero são punidos. “O acordo tácito 

de exercer, produzir e sustentar gêneros distintos e polarizados como ficções culturais é 

obscurecido pela credibilidade dessas produções - e pelas punições que penalizam a recusa a 

acreditar neles” (ibid, p. 241). Pensemos na “mulher real”, ao longo do tempo produziu-se um 
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conjunto de estilos corporais que aparecem como a determinação natural desses corpos, que é 

distinto do sexo masculino numa estrutura binária. 

Nesse ponto de vista, a performatividade de gênero de Carla é punida através de 

olhares estranhos, estes que questionam o seu desempenho para performatizar a feminilidade 

imposta socialmente pelo discurso heteronormativo. A “mulher real” possui um gênero 

“inteligível”, pois, mantém uma relação de coerência e continuidade entre sexo, gênero, 

prática sexual e desejo, não se conformar às normas da inteligibilidade cultural significaria 

então, uma falha. A simples existência da lésbica destrói o fato artificial que constitui as 

mulheres como “grupo natural”, já que a sociedade é que produz essa criatura feminina 

(WITTIG, 2012). 

Carla, ao escapar das normas de gênero poderia ser qualificada como uma não-

mulher, pois Wittig (2012) defende que uma lésbica deve ser qualquer outra coisa, uma não-

mulher, um não-homem, um produto da sociedade e não da “natureza”, porque não há 

“natureza” na sociedade. Nesse entendimento, podemos considerar que a performatividade de 

gênero de Carla configura um ato de resistência ao patriarcado, e ainda que, lhe traga 

punições, como a privação do banheiro feminino, sua (re)existência lésbica persiste ao 

recusar o “mito” da mulher “natural”, “real”. 

 Continuando, com outras cenas de desmotivação e resistência, depois que Bia se 

manifestou sobre sua sexualidade para as colegas de república, a relação delas mudou, ela 

sentiu que as colegas se afastaram dela e que a liberdade de brincarem umas com as outras 

tinha se alterado, bem como, a confiança de trocarem desabafos quanto às suas afetividades. 

Quando eu ia pras festas com elas eu não conseguia ficar com mulheres sabe… eu 

só focava em homens porque eu queria provar pra mim que eu poderia gostar de 

homens… eu precisava gostar de homens… principalmente por estar numa 

casa que era heterossexual… pra me encaixar no padrão delas… e isso era 

horrível porque eu odeio ficar com homens (Bia, 2019, entrevista narrativa, grifos 

nosso). 

 

Teve até uma vez no carnaval que::... a gente tava numa festa assim… e tinha 

LGBTs e eu tinha conhecido uma amiga que meu amigo tinha apresentado e aí 

tipo:: eu fiz com que todo mundo da casa descesse pro andar de baixo pra eu subir 

de volta e ficar com a menina e aí depois disso o pessoal foi embora e aí eu peguei e 

falei assim … “ah… vou ficar aqui … não sei o que”... aí elas “porque cê vai 

ficar”... eu “ah porque eu quero ficar”... “mas você tá com alguém?”... “ah mas eu 

quero ficar na festa” … tipo… eu menti pra elas pra poder ficar e continuar 

ficando com a menina e depois eu fui embora (Bia, 2019, entrevista narrativa, 

grifos nosso). 

  

A narrativa de Bia demonstra a tentativa constante de se adequar aos padrões 

heterossexuais das colegas e, isso a fere profundamente; para se adequar ela precisou negar o 

próprio desejo afetivo, a vontade de se encaixar no grupo acaba a desmotivando de reafirmar 
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a sua sexualidade frente as pessoas, da mesma maneira, que a desmotiva em enfrentar os 

comportamentos lesbofóbicos que a cerca em sua própria moradia estudantil. Ainda que ela 

questione as ações de medo, rejeição e de mudança no tratamento que as colegas têm com 

ela, Bia parece depositar o erro/culpa em si mesma e contestar o seu modo de existir. A 

credibilidade da produção heterossexual é tão consistente que a impediu de viver plenamente 

a sua sexualidade, com liberdade de expressar seus afetos, dúvidas e amores com as pessoas 

que poderiam constituir a sua rede de apoio social. 

Ademais, os atos de se esconder e mentir para as colegas que a acompanhavam numa 

festa universitária também confirma a busca por aprovação perante os outros, ao não 

encontrar o apoio, ela procura formas de contornar o constrangimento de não “fazer parte” do 

grupo. Na perspectiva de um continuum lésbico, podemos considerar que as universitárias 

envolvidas nessa relação se distanciam da ideia de formação de alianças enquanto 

identificação e empoderamento feminino. Rafael Leopoldo (2018, p. 138) indica que “a 

heterossexualidade compulsória feminina teria o perigo de apagar a própria experiência 

lésbica e, principalmente, a própria paixão física”. A existência lésbica é em si uma recusa, 

uma fonte de poder feminino, porém, é contido pelo sistema heterossexual. 

A negação da realidade e da visibilidade da paixão das mulheres por outras 

mulheres, da escolha das mulheres por outras como suas aliadas, companheiras de 

vida e de comunidade, ao se obrigar que tais relações sejam dissimuladas e até 

desintegradas sob intensa pressão tem representado uma perda incalculável do 

poder de todas as mulheres em mudar as relações sociais entre os sexos e de cada 

uma de nós libertar (RICH, 2010, p. 40-41). 

 

 A heterossexualidade compulsória não só mina as relações entre mulheres, mas 

absorve a energia de lésbicas que se veem aprisionadas numa vida dupla, na tentativa de 

caber nos parâmetros aceitáveis e de viver livremente. Ainda, em conformidade com esse 

pensamento, Rich (2010) indica que o poder masculino pode ser manifestado de várias 

maneiras, e ao retirar das mulheres a autonomia e o potencial de amar e ser amada por outras 

mulheres com dignidade e integridade reforça a heterossexualidade sobre as mulheres. A 

exemplo disso, temos uma situação narrada por Ana, que ao expressar sua sexualidade 

publicamente numa festa universitária foi abordada por um homem, ao qual numa ação 

violenta objetifica seu corpo e sua relação lesbiana, como uma mercadoria a ser consumida 

pelos homens. 

Uma vez eu tava numa festa e::: um::: um homem foi me abordar enquanto eu tava 

com outra menina perguntando se eu… eu queria deixar ele participar também 

daquilo é… e:: eu me senti muito desconfortável mas também achava que ah… era 

normal… que homem tinha esse fetiche mesmo que não sei o que… e… não é 

normal e é violento porque isso constrange as pessoas (Ana, 2019, entrevista 

narrativa). 



111 
 

 

A violência lesbofóbica sofrida por Ana entendida, inicialmente, como fetiche 

masculino, delineia a objetificação da mulher, diz da sua existência pelo e para o olhar do 

homem, atraentes, submissas e disponíveis. “O sexismo, implica tanto a subordinação do 

feminino ao masculino quanto a hierarquização das sexualidades, fundamentado da 

homofobia” - e incluo a lesbofobia (BORRILLO, 2016, p. 30). Adrienne Rich (2010, p. 24) 

argumenta que o poder masculino pode ser observado quando as mulheres são forçadas à 

sexualidade masculina por meio das “descrições pornográficas das mulheres a responder com 

prazer à violência sexual e à humilhação”. A fetichização da relação erótico-afetiva da 

mulher lésbica propagandeada para o olhar masculino é, no geral, degradante e até sadísticas. 

A chamada pornografia lésbica, criada para o olhar voyeurístico masculino, é 

igualmente vazia de conteúdo emocional e personalidade individual. A mensagem 

mais perniciosa transmitida pela pornografia é a de que as mulheres são presas 

sexuais naturais dos homens e que elas gostam disso, que sexualidade e violência 

são congruentes e que, para as mulheres, o sexo é essencialmente masoquista, uma 

humilhação prazerosa, um abuso físico erotizado (RICH, 2010, p. 26). 

 

O quadro de referência (Butler, 2017) desenhado pela pornografia lésbica condiciona 

a forma como as pessoas humanizam a existência lésbica e, embora, este não seja o único 

quadro de referência que diz dessa existência, é preciso analisar que este quadro funciona 

como um conjunto de normas que também constituirá o reconhecimento e valorização das 

lesbianidades.  

Com dispositivos de controle e efeitos semelhantes como o de conter e dizer das 

relações afetivas das lésbicas, e determinar quais sexualidades são legítimas, o próximo 

tópico nos auxiliará a compreender melhor a vigilância instalada no espaço educacional, ao 

qual nossas colaboradoras (sobre)vivem cotidianamente.  

3.4 Vigilância escolar/universitária 

Quando a gente chega aqui é um ambiente mais livre mas...não tanto… é um 

ambiente que ainda vai ter várias coisas pequenas e veladas e a pior delas é que 

você não vai questionar elas e você não vai falar… ninguém fala… o::: se um 

professor te olha estranho… se ele te falou alguma coisa… você não vai falar que 

ele te olhou estranho… você não vai falar isso...você não vai falar como você solta 

a mão da sua namorada toda vez que você entra dentro do prédio… por 

exemplo o prédio do ICEB (Instituto de Ciências Exatas e Biológicas)… eu não me 

sinto confortável aqui de andar/ aqui de mãos dadas com ela (Carla, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 O ambiente universitário pode configurar tanto um espaço de liberdade sexual quanto 

de vigilância e controle dos corpos. Algumas pesquisas (Pino, 2016; Ferreira et. al., 2017; 
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Braga, 2019) indicam que os universitários, por vezes, encontram na universidade a liberdade 

que por longos anos, não encontraram no cenário familiar e escolar, porém, não podemos 

deixar de ressaltar sobre a (re)produção da hegemonia heterossexual que são elaboradas nas 

instituições disciplinares, como as educacionais, médicas e religiosas. 

 Michel Foucault (1999) argumenta que a disciplina é interiorizada, fabricando a 

docilidade dos corpos. A disciplina é configurada no poder exercido sobre os corpos, que por 

sua vez, ocasiona na obediência, em corpos submissos. Foucault analisa a relação de poder 

estabelecida nas diversas instituições sociais e, atrelado a esse entendimento, é possível 

compreender que essas relações não se restringem apenas a esses espaços, a sociedade, em 

geral, possui normas, gestos e comportamentos que moldam os sujeitos, controlam e 

disciplinam. 

 Vianna e Cavaleiro (2015) destacam que uma espécie de cultura LGBTfóbica pode 

ser observada nos mecanismos de interdição e controle estabelecidos nos espaços escolares. 

Às vezes travestidos de cuidado excessivo nas escolas, conservam a ordem sexual, de modo 

que, a heterossexualidade é mantida como a única sexualidade considerada aceitável, 

legítima. Ao silenciar o corpo, o ensino acontece em apenas uma via, sem o retorno do 

questionamento, cada um sabe o seu lugar, seja ele imposto nas salas de aula, nas portas dos 

banheiros, nos olhares etc. (MEDEIROS, 2015). 

 Quando Carla narra a cena em que solta a mão de sua namorada toda vez que entra no 

prédio do ICEB, indica um mecanismo de controle social que mantém a heteronormatividade 

do espaço. Borrillo (2016, p. 113) argumenta que “a apropriação do espaço público é o sinal 

da desigualdade cotidiana em função da qual os homossexuais não podem manifestar 

abertamente sua afeição, e – quando chegam a superar esse olhar reprovador – eles não 

podem deixar de pensar que, no fundo, sua atitude é provocadora, militante ou exibicionista”. 

Por vezes, cenas comuns das relações afetivas, como dar as mãos, ou beijos, são reprovadas 

quando assumem a forma homossexual, de maneira oposta, quando assumem a forma 

heterossexual são até incentivadas. 

Carla relata também sobre o prédio do DEART (Departamento de Artes Cênicas), 

que, diferentemente do ICEB (Instituto de Ciências Exatas e Biológicas), acredita que no 

DEART pode viver livremente a sua sexualidade. Nesse sentido, cabe a nós refletirmos, que 

instrumentos a impedem de existir plenamente em todos os espaços universitários? 

A universidade de uns e de outros/as tem pontos convergentes e divergentes, há a 

existência de diferentes territórios existenciais dentro da universidade e, compreendemos que, 

para além disso, estas acontecem como negociações existenciais que são políticas. O contexto 
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universitário, no geral, é lgbtfóbico, é cisheteronormativo, o que notamos é que em alguns 

territórios desse contexto as negociações existenciais acontecem com maior reconhecimento. 

O ambiente que eu me sinto mais livre com a minha namorada é lá no DEART [...] 

eles não se importam com a sua sexualidade se você quer falar dela... ok... eles vão 

te dar o espaço de fala eles vão sentar e te escutar [...] eu nunca sofri nenhum/ em 

nenhum momento lá… nem sequer os olhares ... tanto que o banheiro de lá entra 

homem entra mulher… eles não tem essa questão de se eu entrar/ se eles entram no 

banheiro e me topam lá eles não acham estranho (Carla, 2019, entrevista narrativa, 

grifos nosso). 

 

 Os olhares de reprovação e o estranhamento direcionados a Carla questionam a 

legitimidade de sua sexualidade, a colocam numa posição de constrangimento, controlam 

seus gestos e comportamentos em determinados ambientes da universidade. O fato dela ser 

livre em alguns espaços universitários e em outros não nos leva a pensar sobre o 

reconhecimento que advém de certos pares e instituição. O ICEB é constituído de uma 

comunidade universitária voltada para os cursos biológicos e de exatas, o DEART comporta 

o curso de Artes Cênicas, e mesmo que não seja decerto generalizar que este ou aquele seja 

um espaço LGBTfóbico, Carla indica que “aqui (ICEB) todo mundo foge de assuntos 

polêmicos… desses assuntos de sexualidade… dos assuntos políticos... dos assuntos de Saúde 

Mental é o principal” (Carla, 2019, entrevista narrativa), portanto, é possível perceber a 

divergência entre os espaços, enquanto um parece estar receptivo às diferenças e aberto ao 

diálogo, o outro se mantém retraído a certos ‘tabus’. 

 Carla narra sobre a dificuldade em dialogar com o seu espaço de formação, apesar de 

o seu curso (área de exatas), possivelmente, não atribuir ao currículo discussões sobre o 

gênero e as sexualidades, isso também parece não ser uma preocupação da instituição nesse 

espaço em questão. Assim como é retratado na pesquisa de Elder Silva (2017), é como se 

existissem várias universidades dentro de uma só instituição, uma universidade composta 

pelas redes de sociabilidade universitária e outra essencialmente institucional, com normas e 

regras convencionais. É válido notar, que o que faz do DEART um local seguro para a 

vivência de Ana, não é necessariamente, a instituição, mas as pessoas. 

O reconhecimento frente a comunidade universitária é tão importante quanto aquela 

frente as normas institucionais. Nessa perspectiva, se fechar ao diálogo reforça a 

heteronormatividade já enraizada nas instituições educacionais que, historicamente, 

(re)produzem a heterossexualidade compulsória, nesse caso, a transformação provém da 

mudança de normas que determinam a existência de uns em detrimento de outros/as, dessa 

maneira, o diálogo se torna essencial na construção de novos modos de pensar a existência 

universitária. 
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 Ainda sobre os instrumentos de fiscalização dos corpos, temos uma cena de Bia, em 

que narra sobre uma experiência que vivenciou em sua república estudantil, que ao receber 

uma amiga em sua casa, logo despertou a “curiosidade” das colegas de moradia. 

Tudo pesou bastante no dia que eu conheci uma menina da minha cidade aqui em 

Ouro Preto só que era em quesito de amizade sabe… a gente tinha se conhecido por 

acaso… tava conversando e tal… tipo… a gente tava muito empolgada de saber que 

era da mesma cidade tals… e aí um dia ela foi lá pra república e aí tipo… as 

meninas ficavam olhando assim… tipo… meu Deus… ela trouxe uma menina 

aqui pra casa e agora que que vai acontecer… olha elas estão no quarto… vai 

acontecer alguma coisa… tipo… NÃO… a gente só tava conversando e 

brincando… era a única coisa que a gente tava fazendo… e:: o tempo todo elas se 

mante/ se mantinham afastadas… não interagiam e olhavam pra menina com 

cara de bosta (Bia, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 A vigilância atribuída a sexualidade de Bia estava a todo momento contestando as 

suas relações, mesmo as de amizade despertavam a fiscalização das colegas. Bia tinha as suas 

relações com mulheres reduzidas ao erótico e, o afastamento das colegas demonstrava o 

repúdio a esse tipo de relação. E mais, ao recusarem a interação com Bia e sua amiga, algo de 

patológico é revelado nessa cena, como se a aproximação lhes tornasse lésbicas. Talita 

Medeiros (2015) analisa um episódio semelhante em que garotas heterossexuais recebem 

amigas lésbicas em casa e, as famílias demonstram certo receio quanto ao que essa amizade 

pode causar as filhas, como se a interação entre elas a tornassem lésbicas também, como algo 

que se pega. Além disso, a autora argumenta como a presença lésbica pode desestabilizar o 

cenário heterossexual e, que, raramente, essas pessoas enxergam seus modos de se expressar 

como lesbofóbico ou preconceituoso. 

Para mais, outras ações lgbtfóbicas que vigiam a heteronormatividade podem ser 

notadas em pequenas práticas do dia a dia. Cenas discriminatórias do cotidiano são, 

recorrentemente, naturalizadas e, continuamente, alheias ao questionamento. 

A maioria dos que eu tenho convívio dos calouros são muito receptivos… soltam 

uma ou outra piadinha às vezes... alguma coisa que incomoda mas tá tão enraizado 

neles… que eu percebo que eles nem perceberam que te machucaram… que 

disseram algo ruim (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 A indiferença com que são tratadas cenas como essas acabam reforçando a 

LGBTfobia e, encorajando os indivíduos a continuarem agindo dessa maneira. As piadinhas 

podem parecer sutis diante de tantas cenas de assédio e violência, mas não podem ser 

encaradas desse jeito, pois, elas alimentam e dão força para que esse tipo de cenário de 

exclusão e inferiorização se perpetue. Além do mais, Vanini Lima (2016, p. 80) argumenta 

que “quando a escola é conivente com os preconceitos justificados por uma lógica de que as 

brincadeiras vexatórias seriam apenas diversão inocente, ela deixa de acolher muitas/os de 
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suas alunas/os” e, o mesmo acontece na universidade, não há justificativa para ações 

discriminatórias, menos ainda para o alheamento de tais atos. 

 Talita Medeiros (2015) destaca que ainda é do entendimento de algumas pessoas que 

brincadeiras e conversas que discriminam as lesbianidades não sejam levadas a sério, pois, 

acredita-se que o preconceito só é efetivado quando usa de alguma violência física. Em 

conformidade com isso, Patricia Maciel (2014) argumenta que dificilmente atos 

discriminatórios travestidos de piadas são tratados com o rigor necessário para o 

enfrentamento da lesbofobia. Desse jeito, ponderamos que, enquanto cenas como esta 

retratada por Carla forem consideradas inocentes, episódios discriminatórios serão ‘normais’, 

situação que auxilia na manutenção da ordem sexual. 

3.5 Invisibilização e hipervisibilização da mulher lésbica 

 

As lesbianidades existem de uma forma muito complexa com relação a sua 

visibilidade e invisibilidade. Braga (2019) explicita que a invisibilidade da mulher lésbica 

ocorre de diversas maneiras, sendo: no silenciamento histórico imposto às mulheres, nas 

representações relacionadas ao corpo feminino, no entendimento que se tem da sexualidade, 

no controle social e no modo como as mulheres vivenciam o silêncio. Além do mais, indica 

que nem todas as mulheres lésbicas vivem nesses contextos de ocultação, algumas são até 

hipervisíveis. 

As sexualidades, os corpos e os gêneros vêm sendo, ao longo da existência das 

sociedades, descritos, regulados, educados e compreendidos por diversas instâncias através 

de várias estratégias. Essas “marcas” têm efeitos simbólicos, mas também, efeitos sociais e 

materiais que, ocasionalmente, aprovando, tolerando ou rejeitando o sujeito em determinados 

grupos e espaços. Assim, “uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes produz referências 

que “fazem sentido” no interior da cultura e que definem (pelo menos momentaneamente) 

quem é o sujeito” (LOURO, 2003, s/p.). 

Compreendendo que o sexo e os gêneros são produzidos culturalmente, consideramos 

que essas “marcações” que dizem dos corpos e dos sujeitos são executadas cotidianamente, 

com investimentos contínuos e permanentes. Nesse entendimento, ponderamos que as 

mulheres lésbicas têm suas existências atravessadas por múltiplos códigos que fiscalizam a 

heteronormatividade. 

Aqui iremos identificar algumas cenas narradas por nossas colaboradas e analisar os 

investimentos heteronormativos que mantém a ordem sexual, e consequentemente, ora 
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invisibiliza, ora hiper visibiliza as mulheres lésbicas. Igualmente, investigar quais 

“marcações” vigiam seus corpos e existências lésbicas. 

Lívia Toledo (2008) afirma que a suposta diferenciação entre o masculino e o 

feminino é construída com finalidades específicas, não é natural ou instintiva. Do contrário, 

“se a natureza do homem é masculina, por que muitas mulheres também apresentam atitudes, 

modos de comportamento ditos masculinos? Seriam elas “doentes”, “loucas”, “desviadas”, 

“lésbicas”?” (ibid, p. 136). A ideia de mulher masculinizada foi convencionada socialmente 

as lesbianidades, estas foram marcadas pelo estigma de não serem “mulheres reais” e/ou por 

‘quererem ser homens”. 

Ana e Bia performatizam a feminilidade e, acreditam que por manterem a coerência 

entre o sexo e o gênero esquivam-se de ataques lesbofóbicos.  

Eu entendo que eu tenho mais privilégios sociais que outras pessoas… do que 

outras meninas lésbicas por exemplo… é:: eu ainda:: é:: performo muito a 

feminilidade né… eu deixei meu cabelo crescer de novo… mas isso:: são 

escolhas assim e ninguém tem que ser julgado (Ana, 2019, entrevista narrativa, 

grifos nosso). 

 

 O cabelo curto está para o masculino, assim como o cabelo comprido está para o 

feminino e, ainda que em outros tempos e espaços, esse entendimento tenha sido 

predominante em maior ou menor grau, é preciso considerar que, até ao presente, muitas 

mulheres são identificadas como lésbicas, simplesmente, por não adotarem o uso de cabelos 

longos. Ao narrar sobre seu corte de cabelo, Ana explicita, não apenas esse entendimento, 

mas também o que se convencionou socialmente ao ideal de “mulher real” e os privilégios 

sociais que advém dessa performatividade, quando comparado a outras mulheres lésbicas. 

 

Eu vejo muitas amigas minhas sofrendo muito mais preconceito  de agressão 

verbal… de agressão física e tudo mais do que eu sofro porquê … eu não sei se é 

pelo jeito de eu me vestir ou uma coisa assim… parece que eu não chamo tanto 

a atenção das pessoas… então… passo meio despercebido (Bia, 2019, entrevista 

narrativa, grifos nosso). 

 

Eu até acho a minha vivência assim… uma forma bem mais tranquila do que outras 

experiências que eu conheço sabe… aí eu fico até me perguntando… cara… será 

que tipo… isso me descaracteriza de alguma forma? (Bia, 2019, entrevista 

narrativa, grifos nosso). 

 

 Na perspectiva da heteronormatividade a “mulher real” não é lésbica, ela mantém 

uma relação de coerência entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Logo, manter o corte de 

cabelo e as vestimentas adequadas ao ideal feminino, as localiza, prontamente, distantes das 

lesbianidades. Porém, esse distanciamento não é menos impetuoso do que as agressões 

verbais ou físicas, citadas por Bia, pois, tanto Ana quanto Bia, têm suas existências lésbicas 
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colocadas no campo do impensável, são invisibilizadas. Borrillo (2016) compreende essa 

indiferença a sexualidade da mulher como reflexo de uma misoginia, que situa a sexualidade 

feminina como apenas um instrumento do desejo masculino. 

Olha a minha carinha de hétero... ninguém nunca sabe que eu sou lésbica... quando 

eu falo as pessoas não acreditam (Roda de conversa, Lesbianeidades, Projeto Vamos 

falar disso, diário de campo). 

 

 Tornar a sexualidade de mulheres lésbicas invisível está no âmago da violência 

lesbofóbica (BORRILLO, 2016). “Para os gays, quando sua homossexualidade é comentada, 

sabida ou assumida, é mais difícil duvidar de sua legitimidade, comparativamente às 

mulheres, que, ao contrário, quando se assumem, falam ou se sabe sobre sua 

homossexualidade, geralmente esta é vista como duvidosa” (TOLEDO, 2008). A 

invisibilidade, por vezes, é alimentada pela crença de uma pseudo-homossexualidade, ou 

como uma falha momentânea da heterossexualidade. Quando se coloca a sexualidade da 

mulher lésbica à prova, coloca-se também, como insustentável uma relação afetivo-sexual 

sem um homem.  

 O machismo e a heteronormatividade têm sustentado vários estigmas das 

lesbianidades. Inclusive esse jogo de visibilidade e invisibilidade, enquanto as lésbicas mais 

femininas vivenciam situações em que suas sexualidades são desconsideradas, aquelas mais 

masculinas são apontadas como mulheres irreais. 

Braga (2019) comenta a questão do “armário”, neste mesmo jogo de (in)visibilidade, 

se por um lado ser imperceptível, atrelada a ideia de heterossexualidade compulsória, as 

afasta de olhares estranhos, por outro podem vivenciar a angústia do armário, do invisível, da 

deslegitimação frente ao outro. Já as hipervisíveis não tem a “segurança” do armário, 

podendo sofrer maior rechaço e violência. 

Carla expressa que sua performatividade de gênero ‘denuncia’ sua orientação sexual. 

A capa da invisibilidade que oculta a sexualidade de muitas mulheres lésbicas é considerada 

uma camuflagem impossível para ela, pois, ao transitar pelos códigos masculinos, o universo 

heteronormativo que propicia a dicotomia do binarismo, logo determina que desejar uma 

mulher e assumir os estereótipos masculinos é algo do macho, do homem. 

Quando você não tem a capa da invisibilidade… tem pessoas que vivem totalmente 

invisíveis… sentindo medo e não se mostra em momento nenhum… quando por 

exemplo eu que não tenho a capa da invisibilidade das pessoas saberem logo de 

cara é um incômodo constante … eu sempre sei que vai ter alguém me olhando 

estranho ou eu aprendo a ignorar aquilo ou aquilo vai sempre me machucar e vai 

me incomodar [...] mais isso no ensino médio… acho que é mais isso/ essas 
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questões tem resquício ainda e pior ainda é perceber que em alguns cantos da 

faculdade ainda tem isso (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Diferentemente de Carla, Ana e Bia não relataram situações de lesbofobia na 

universidade ou em suas extensões por, simplesmente, percorrerem os espaços de estudos ou 

de lazer, a não ser que estivessem relacionando-se afetivamente com outra mulher. Carla, 

pelo contrário, relata que, mesmo sozinha, vivencia cotidianamente os olhares de 

estranhamento quanto a sua sexualidade e gênero. Vamos frisar aqui, mais uma vez, ainda 

que, Ana e Bia não vivenciem olhares ou agressões mais incisivas no cotidiano universitário, 

isso não significa que a tolerância de suas sexualidades seja menos violenta. 

 A heteronormatividade sintetiza o ‘ser mulher’ ou ‘ser homem’ a múltiplos códigos e 

estereótipos que sustentam a ordem sexual. “Mulheres lésbicas e heterossexuais também 

podem se constituir em desacordo com os códigos e expectativas de feminilidade sem 

necessariamente desejarem mudar de sexo ou terem uma sensação profunda de pertencimento 

“ao corpo errado”, frequentes em algumas narrativas de sujeitos trans” (BRAGA, CAETANO 

e RIBEIRO, 2018, p. 132). 

Uma coisa que eu também percebo é que… por exemplo… as meninas lésbicas e 

bissexuais que não tem essa… que não performam tanto a feminilidade… é:: 

elas… muitas vezes as pessoas acham que devem tratar elas iguais a homens… por 

exemplo sabe… é:: como se… é:: ser mulher se resumisse é::: a sua roupa… o 

seu cabelo... né:: é:: e eu acho que muitas vezes as pessoas acabam perdendo a mão 

assim sabe… de achar que… ah que tem que tratar a gente igual homem sabe 

(Ana, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

Eu percebo que até professores querendo ou não já erraram pronomes comigo e:: 

acho que… é um fator mais que me incomoda hoje em dia que eu percebo (Carla, 

2019, entrevista narrativa). 

 

Na escola [...] toda hora me questionavam “você é trans”... “você quer que eu te 

chame pelo pronome masculino?”... então eles perguntavam isso mas perguntavam 

como ofensa (Carla, 2019, entrevista narrativa). 

 

 O “erro” do uso do pronome indicado por Carla reflete a lesbofobia cotidiana que ela 

vivenciou tanto no Ensino médio quanto agora na universidade, em diversos momentos ela 

narra a “confusão” que as pessoas criam acerca de sua sexualidade e gênero, e do modo como 

devem se dirigir a ela, ou como devem nomeá-la. Considerar esse ato como um “erro” 

minimiza a discriminação lesbofóbica e, localiza Carla sempre no lugar do questionamento, 

do desacordo, do inadequado. Nomeá-la sem antes lhes oportunizar que ela fale de si mesma, 

demonstra tal violência, qual questioná-la, definitivamente, sobre isso. 

 Butler (2017) argumenta que: 

Quando pedimos para conhecer o outro, ou pedimos para que o outro diga, final ou 

definitivamente, quem é, é importante não esperar nunca uma resposta satisfatória. 
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Quando não buscamos a satisfação e deixamos que a pergunta permaneça aberta e 

perdure, deixamos o outro viver, pois a vida pode ser entendida exatamente como 

aquilo que excede qualquer relato que dela possamos dar (ibid., 61). 

 

É preciso reconhecer os limites do próprio reconhecimento, os limites que a própria 

opacidade ou a opacidade do outro faz com que o reconhecimento nunca seja transparente. 

Qualquer esforço para fazer um relato definitivo de si ou do outro será fracassado, é sempre 

ético deixar a pergunta “quem és?” em aberto (BUTLER, 2017). 

No modelo heteronormativo, o reconhecimento do sujeito é feito num quadro de 

referência que diz da ordem sexual, nesse modelo, os sujeitos devem organizar suas vidas nos 

moldes heterossexuais, sejam eles heterossexuais ou não (COLLING e NOGUEIRA, 2015). 

As mulheres lésbicas que transitam no imaginário masculino são tratadas como homens, pois, 

são vistas como ‘imitações’ de homens. Aqui, em nossa pesquisa, observamos cenas em que 

essas mulheres usufruíam estrategicamente desse tratamento para se emaranhar nos jogos de 

poder masculino, dando certa segurança a elas, mas também, cenas de discriminação 

lesbofóbica, devido a própria hipervisibilidade causada pela identificação pelo universo 

masculino. 

Um exemplo disso, está no episódio narrado por Carla, que em festas universitárias, 

quando a confundem com um homem, logo, “respeitam” suas amigas. Ao analisarmos a 

situação, observamos que a segurança citada por ela está relacionada ao poder que a presença 

masculina impõe a outros homens, assim, “o protetor” afasta os possíveis assédios recorrentes 

em festas. 

Em festas de república eu percebo que por me confundirem com um garoto eles 

respeitam muito mais minhas amigas quando elas estão do meu lado do que 

quando elas estão sozinhas dançando… teve um caso de na calourada da física 

acontecer isso… de um cara assediar visivelmente a::: minha… a minha 

namorada… e:: ele só respeitar porque eu [áudio não compreensível] um cara da 

física e eu confrontei ele … e eu falei com ele que se ele continuasse assediando ela 

e assediando outras garotas na festa ele ia ser retirado… aí ele ficou quieto mas 

ainda assim nos olhares de longe que ele dava com o amigo dele… eu só não 

mandei ele logo de primeira embora porque ele era amigo do menino da república 

onde a gente tava fazendo a festa e por isso que ele tava ali (Carla, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

É válida, a consideração que Carla faz, porém, é necessário compreendermos qual o 

pano de fundo dessa sensação de segurança. Embora, estrategicamente, esta seja uma forma 

que elas encontraram de enfrentarem os assédios e, talvez, seja nesses momentos a melhor 

que encontraram.  

Além do mais, no segundo caso narrado, é demonstrado que, apesar, de ficar explícito 

que uma mulher foi assediada, pouco ou quase nenhum apoio foi dado a Carla e sua 
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namorada e, mais, o rapaz que cometeu assédio continuou na festa com o aval de um amigo, 

morador (dono) da república onde a festa acontecia, o que, de certa maneira, valida seu 

comportamento. E pior, os olhares destinados as garotas revelam um tom ameaçador, reação 

ao descontentamento que o enfrentamento dela causou, talvez por ser mulher, talvez por ser 

uma mulher lésbica confrontando o assédio de um homem. 

 Na Roda de conversa Lesbianidades – entre visibilidades e invisibilidades, promovida 

pelo Projeto Vidas em parceria com o Coletivo Colares, foi considerado também o 

entendimento sobre uma certa segurança que o fato de serem vistas como homens lhes dá. 

Não performatizar mais a feminilidade faz com que os homens a tratem como um 

homem (Roda de conversa Lesbianidades – entre visibilidades e invisibilidades, 

Projeto Vidas e Coletivo Colares, 2019, diário de campo). 

 

Na rua, eu coloco meu moletom e ninguém mexe comigo, pensam que eu sou 

homem (Roda de conversa Lesbianidades – entre visibilidades e invisibilidades, 

Projeto Vidas e Coletivo Colares, 2019, diário de campo). 

 

 Embora a mulher lésbica não recuse “ser mulher”, mas sim as imposições atribuídas a 

este “ser”, é notado que, transitar nas masculinidades as afasta de assédios comumente 

vivenciados nas ruas e em outras instâncias. Ao se distanciarem da feminilidade, se 

distanciam também do investimento erótico do homem. Lívia Toledo (2008, p. 143 - 144) 

expõe algo semelhante em sua pesquisa e, discute que, “quando uma mulher não assume um 

papel e uma imagem correspondentes aos padrões sociais de feminilidade, que invoca o 

prazer dito do homem (decotes, saias, cabelos compridos, delicadeza, maquiagem), ela pode 

se tornar desinteressante para eles”. Não pretendemos dizer que este seja o objetivo de toda 

mulher lésbica, mas é sabido que isso pode vir a ser uma estratégia de recusa e afastamento 

do homem. 

 O apagamento da mulher lésbica também, pode acontecer associado ao apagamento 

da lesbofobia, tal questão surgiu na narrativa de Carla, que comenta sobre algumas cenas que 

intencionalmente, ou não, buscavam camuflar a lesbofobia naturalizada em alguns 

entendimentos sobre tolerância.  

Quando eles falavam as coisas e você apontava o erro deles… eles falavam “eu não 

sou homofóbico eu sou seu amigo… eu não posso ser homofóbico eu não posso 

ser essas coisas”… era aquele preconceito velado (Carla, 2019, entrevista narrativa, 

grifos nosso). 

 
Na escola acontecia muito isso de::: eu respeito mas... tudo bem ser mas... é 

sempre aquele “mas”... mas… e quando eu e a menina quase namoramos era 

aquilo “vocês não precisam ficar se expondo tanto… não precisa cortar o 

cabelo… você não precisa ficar…” (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos 

nosso). 
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Marco Prado e Juliana Valério (2019, p. 392) analisam que a homofobia, e incluo os 

seus desdobramentos, pode ser demonstrada “como uma forma de discriminação dinâmica 

que se realiza por meio de atos que produzem o seu próprio apagamento”. Nesse 

entendimento, discursos de tolerância ou proteção acabam se consolidando como atos 

lgbtfóbicos pois, reafirmam a ordem heteronormativa que fundamenta o seu próprio discurso. 

Na cena narrada por Carla, seu colega acredita ser impossível ser homofóbico já que 

mantém uma relação de amizade com ela, tal crença o impede que ele reflita sobre falas e 

comportamentos lgbtfóbicos quando apontados por ela. Ainda que não se possa analisar uma 

atitude de “má fé” do colega ao cometer falas discriminatórias, é possível ponderar que 

conviver com pessoas LGBTI+ não faz com que ninguém deixe de ser lgbtfóbico e, resumir a 

LGBTfobia a isso não só é violento, como também, reforça o apagamento daquilo que se 

nomeia como LGBTfobia. 

 No “mas” da outra cena, é percebido um condicionante que regula os comportamentos 

que serão, até certo ponto, aceitos ou tolerados. Tudo bem ser lésbica, mas não precisa 

recusar a feminilidade, ou, tudo bem ser lésbica, mas no privado, não precisa levar a relação a 

público. Os condicionantes controlam e fiscalizam o que cabe ou não nas relações afetivo-

sexuais, desde que não se distancie muito da ordem sexual, será suportável. 

 Nesse caso, as condições impostas buscam regular a relação afetivo-sexual alheia. E o 

“respeito” anunciado anteriormente ao “mas”, camufla a intolerância e, tal camuflagem 

reflete o apagamento do ato discriminatório. O discurso do respeito às diferenças ao invés de 

combater as subalternizações das sexualidades, reafirma as dinâmicas que hierarquizam as 

relações, o que continua a naturalizar a heterossexualidade compulsória e o modelo 

heteronormativo. 

 Para mais, a fim de nos aprofundarmos nos jogos de (in)visibilização da mulher 

lésbica, em especial, na universidade e nos espaços acadêmicos, no próximo tópico 

analisaremos as narrativas que dizem sobre o lugar da mulher lésbica na Academia. 

3.5.1 O lugar da mulher lésbica na Universidade 

 

Eu acho que é mais ou menos isso… esse sentimento de você não se sentir 

adequado no lugar … você se sentir fora da caixa...você sentir que se você não 

atingir um patamar você não vai ser respeitado... a sua sexualidade  não vai ser 

respeitada … a sua vivência como mulher não vai ser respeitada aqui… o que já é 

diferente para os alunos homens… eles já são respeitados desde o momento que 

entram aqui (Carla, 2019, entrevista narrativa). 
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O espaço universitário, bem como, os espaços de saber na Academia são 

“naturalmente” destinados aos homens, detentores majoritários do saber. Daniela Auad e Ana 

Luisa Cordeiro (2018) argumentam que a universidade, “segundo um conjunto de 

representações que relacionam raça, classe e gênero de modo a privilegiar homens, brancos e 

ajustados aos padrões reconhecidamente heterossexuais e capitalistas” é localizado como um 

“não-lugar social” para as mulheres negras lésbicas e bissexuais, para elas não cabe a função 

de intelectuais devido ao distanciamento da norma imposta nesse espaço. Aqui, apesar de não 

fazermos a interseccionalidade com a raça, compreendemos a sua alteração e influência nos 

jogos de (in)visibilidade da mulher lésbica. 

A partir desse entendimento que localiza a universidade como um “não-lugar social” 

para o sujeito que se afasta da norma estabelecida ali, inclusive, a mulher lésbica, iremos 

analisar como nossas colaboradoras se localizam nos espaços universitários e como 

compreendem a existência lésbica na Academia. 

Adrienne Rich (2010) verifica no ensaio The Origin of Family, de Kathleen Gough 

(1975)
66

 que são organizados oito características do poder masculino em sociedades arcaicas 

e contemporâneas que são utilizadas, depois, por ela para esquematizar não só a desigualdade 

sexual apontada por Gough, mas também, para delinear a heterossexualidade compulsória. 

Em uma das características, Rich explora sobre o poder masculino na retirada de mulheres 

das áreas destinadas ao saber: 

Ao retirá-las de amplas áreas de conhecimento e de realizações culturais da 

sociedade – [por meio da não educação das mulheres; do “Grande Silêncio” quanto 

às mulheres e, particularmente, da existência de lésbicas na história e cultura ; do 

monitoramento por sexo como um fator para desviá-las da esfera das ciências, da 

tecnologia e de outras profissões “masculinas”; dos laços sociais e profissionais 

masculinos que excluem as mulheres; da discriminação das mulheres nas 

profissões] (RICH, 2010, p. 23, colchetes da autora). 

 

 Rich (2010) se atenta para além da desigualdade sexual elaborada acerca da exclusão 

da mulher das áreas de saber, esse ato se configura como um instrumento pelo qual o poder 

masculino é mantido e manifestado. Ademais, ela considera que esse método, dentre outros 

que ela lista em seu trabalho, somam força ao convencimento de que o casamento e a 

orientação sexual voltada para os homens são inevitáveis. 

 Estabelecer a Academia para uns em detrimento de outros fortalece o entendimento 

rígido do lugar social de cada um, de acordo com as normativas sociais. A fixidez elaborada, 

                                                
66

 GOUGH, Kathleen. "The Origin of the Family". In: REITER, Rayna (Ed.). Toward an Anthropology 
of Women. New York: Monthly Review Press, 1975. p. 60-70. 
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ainda compreende o destino social dos sujeitos, seja para o casamento heterossexual, para a 

subordinação, para as dissidências ou para a exclusão. 

No espaço acadêmico… o que eu percebo é::: que ele é hostil com a mulher no 

geral assim sabe.... é:: seja ela SUPER feminina… que vai trabalhar de salto alto 

todo dia… é:: ou seja com a mulher que não performa a feminilidade sabe (Ana, 

2019, entrevista narrativa). 

Para Ana, o espaço acadêmico é hostil para as mulheres, seja ela dissidente da 

heteronormatividade ou não. Sua narrativa, de certo modo, confirma o argumento de Auad e 

Cordeiro (2018) que localiza a universidade como um “não-lugar social” para os que fogem a 

representação do sujeito de excelência. 

Estruturalmente falando é… eu não tenho muitas professoras lésbicas… na 

verdade eu não tenho muitas… eu tenho UMA professora lésbica e não é porque 

as lésbicas não saibam dar aula (risos)… é porque estruturalmente é:: esse espaço é 

cerceado de alguma maneira assim né… é:: historicamente a academia sempre foi 

privilégio de… de uma certa classe… dos homens brancos… cis gêneros né… 

então… conquistar esse espaço enquanto mulher e enquanto mulher lésbica é ainda 

tem um degrau é:: a ser vencido sabe… estruturalmente assim (Ana, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Com a expansão do Ensino Superior e o uso das Políticas de Ação Afirmativa de 

cotas sociais e raciais, o cenário universitário tem sido transformado, porém, é preciso 

ponderar que, ainda que o acesso a universidade tenha se intensificado, a permanência e 

qualidade na formação também necessitam de devida atenção. Nesse sentido, concordamos 

com Auad e Cordeiro (2018) ao afirmarem que as questões pedagógicas e culturais devem ser 

consideradas quando falamos em permanência universitária e, que tais questões impactam 

“no desempenho acadêmico, que também é afetado por processos discriminatórios, os quais 

muitas vezes interrompem trajetórias acadêmicas e profissionais” (ibid., p. 201). 

 Ao pensarmos nesse cenário universitário, com sujeitos diversos em contraste com o 

padrão de conhecimento construído ali – eurocêntrico, heteronormativo e sexista –, pensamos 

também nas possiblidades de produção de conhecimento e do sujeito. A “mulher negra 

lésbica questiona com sua própria existência discursos como os que foram construídos 

durante séculos em torno das mulheres, das negras e das lésbicas” (Auad e Cordeiro, 2018, p. 

204). A mulher lésbica reinventa o espaço, e de certa maneira, reinventa a noção de 

excelência da universidade e das produções ali construídas, ela lesbianiza o espaço, produz 

conhecimento para as mulheres e suas lutas, ela é resistência frente a heterossexualidade 

(SILVA, Z., 2017). 

 Quando Ana narra sobre suas professoras e levanta o questionamento sobre ter apenas 

uma professora lésbica, ela questiona também sobre os espaços sociais ocupados pelos 

sujeitos. “E não é porque as lésbicas não saibam dar aula (risos)… é porque estruturalmente 
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é:: esse espaço é cerceado de alguma maneira assim né” (Ana, 2019, entrevista narrativa). 

Juliana Perucchi (2018) coloca o reconhecimento do trabalho científico desenvolvido por 

mulheres como pano de fundo desse debate, bem como, a inserção e manutenção das 

mulheres nos espaços de saber/poder científico. A problemática em ocupar este espaço não 

está na didática ou metodologia desenvolvida por mulheres lésbicas na universidade, mas sim 

no que isso representa nesse espaço de saber/poder.  

Como estudante de física pega muito mais para o lado de eu ser mulher … acho 

q pegaria muito mais que uma menina lésbica que performa a feminilidade lá 

porque ela não seria respeitada de modo nenhum… eu vejo as minhas amigas 

mulheres não são respeitadas a não ser que elas atinjam um potencial 

acadêmico aqui dentro muito grande... tem uma amiga minha que faz parte do 

Pet e ela só é respeitada aqui dentro porque ela tem notas altas e ela veio de um 

ambiente de CEFET onde ela tem um currículo muito bom… o respeito das 

meninas dentro dessa área é basicamente esse… e eu já tenho um respeito maior 

por causa de eu não performar feminilidade eles me consideram como outro 

garoto da física (Carla, 2019, entrevista narrativa, grifos nosso). 

  

Carla comenta sobre as problemáticas de ser mulher e de ser mulher lésbica na área de 

exatas na universidade. Em seu curso, hegemonicamente, masculino, assim como em outros 

cursos e profissões determinados como pertencentes ao homem, o não reconhecimento da 

mulher como parceira integral se dá em meio a subordinação acadêmica. A relação é 

condicionada em sempre o outro oferecer algo a mais como se nunca fosse o suficiente. 

A mulher que atingir tal potencial, ou aquela que aparentar ser menos frágil, ou a que 

tem as notas mais altas, entre outros aspectos, conquistará o espaço de contribuinte. A 

subordinação acadêmica, segundo Perucchi (2018) está no fato de, enquanto mulher lésbica 

pesquisadora, ela estar privada de participar, como uma igual, da vida acadêmica. Nesse 

entendimento, a mulher ter que exceder marcas para ser reconhecida vai na contramão de ser 

respeitada como uma parceira integral na interação acadêmica.  

Em continuidade a esse pensamento, é percebido que o cenário universitário já se 

modificou muito e, observa-se o avanço das mulheres e, incluo as lésbicas, em áreas que 

antes eram dominadas por homens. No entanto, ainda é comum o discurso que associa a 

mulher ao cuidado, como se o mundo profissional fosse uma extensão da área doméstica e, 

consequentemente, a localiza em espaços de menos prestígio social/profissional, como os 

cursos de licenciatura ou da esfera do cuidado. 

Achei que estaria sozinha no meu curso, eu vim fazer Direito (Roda de conversa 

Lesbianeidades, Projeto Vamos falar disso, diário de campo). 

 

Eu tava numa aula de instrumental o jeito que ele (professor) entrou é:::: lá na sala 

do jeito que ele falou bravo com a minha professora que não tinha feito nada era 

totalmente visível que era por machismo... porque ele acha que mulheres não tem 

lugar dentro da exatas e isso é uma coisa que eu percebo muito em um ou outro 
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professor [...] mas a gente tem vários professores que se recusam a dar aula pra 

mulheres ou falam que é licenciatura porque a licenciatura onde tem mais 

mulheres … não/ eles falam que licenciatura não é importante (Carla, 2019, 

entrevista narrativa, grifos nosso). 

 

 Marcel Freitas (2018, p. 90) indica que os estereótipos de gênero são, muitas vezes, 

constroem visões preconceituosas e afirmam condutas discriminatórias. No geral, a 

subordinação das mulheres é exteriorizada por meio de “discursos e práticas sociais que 

inferiorizam o feminino e superestimam os fatores considerados masculinos como mais 

apropriados ao desempenho profissional”. Assim, deslegitimar algumas práticas profissionais 

ou determinar quais sujeitos são pertencentes à ciência sustentam as desigualdades de gênero 

e sexuais na Academia. 

 Considerar que no curso de Direito não existiria espaço para as lesbianidades é tão 

“natural” quanto localizar a mulher incontestavelmente nas licenciaturas. E ainda, 

desacreditar algumas áreas do conhecimento em detrimento de outras, também acomete na 

desvalorização da produção científica de pesquisadores/as da área das humanidades, por 

exemplo. A Academia, enquanto espaço de poder, hierarquiza os sujeitos e os entendimentos 

que se tem sobre o que é ciência, logo, ocupar estes espaços se torna ato político, de 

resistência, seja na relevância da representatividade desse ato, como da produção científica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivemos um momento histórico de grandes embates a respeito do gênero e das 

sexualidades. A perseguição destes temas, em uma ofensiva antigênero é visível nos espaços 

educacionais. Nos últimos anos, é crescente o descrédito e a desqualificação que tem 

acometido essas abordagens da diversidade no espaço escolar. Com argumentações que 

distorcem os entendimentos e discussões dos campos de estudos do gênero e das 

sexualidades, os movimentos ultraconservadores empenham-se em afastar e, até eliminar, tais 

debates da educação. 

Diante desse cenário, a mulher lésbica (re)existe nos espaços escolares e 

universitários e, ainda que, de um lado há o debate de ultraconservadores, de outro temos as 

lutas, movimentos sociais, militância estudantil e o crescente avanço na promoção de uma 

legislação que institua os direitos das pessoas LGBTI+. 

Iniciamos nossa pesquisa com a hipótese de que há poucos trabalhos que dizem das 

lesbianidades com relação a educação quando a comparamos com a centralidade que outras 

dissidências sexuais possuem. Isso foi se confirmando ao longo desta dissertação com a 

corroboração de outros/as pesquisadores/as. Tal situação descortina um cenário científico de 

pouca visibilidade às lesbianidades e que nos diz sobre o imaginário que te se criado a cerca 

da existência lésbica na educação, na universidade e na ciência. 

O levantamento bibliográfico indicou que a universidade, em geral, pode se 

configurar como um espaço lgbtfóbico, mas também, com possibilidades de enfrentamento. 

Essa conjuntura contraditória acontece em meio a cenas lgbtfóbicas que oprimem e apagam a 

existência LGBTI+ nos espaços educacionais, a escassez de professores/as LGBTI+ 

ocupando cargos nas universidades e nas escolas, a carência de debates que promovam a 

diversidades nas salas de aula e, a falta de reconhecimento destes sujeitos pela própria 

instituição. Como enfrentamento, as produções científicas argumentam sobre a militância 

estudantil e a promoção da diversidade que os projetos de extensão possibilitam, além disso, 

alguns citam a importância da construção de normativas que assegurem o uso do nome social 

a pessoas trans, e os direitos, em geral, de pessoas LGBTI+. 

Quanto aos trabalhos específicos das lesbianidades, as investigações ponderam sobre 

a presença da mulher lésbica nos espaços educacionais, de um lado o quanto isso se revela 

importante e representativo, de outro, que talvez isso não garanta o debate das sexualidades 

na escola. Ademais, sobre o jogo de visibilização e invisibilização das lesbianidades, o 

silenciamento não é menos opressor ou indício de tolerância. As lésbicas que transitam nas 
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masculinidades são hipervisibilizadas, as que performatizam o gênero de acordo com a 

heteronormatividade, por vezes, tem sua sexualidade invisibilizada, neste jogo se nota 

diversos instrumentos da heterossexualidade compulsória e, por consequência, da 

heteronormatividade que determinam os comportamentos e os modos de vida que devem ser 

reconhecidos e humanizados, bem como, aqueles em que a existência deve ser apagada e/ou 

subalternizada. Foi observado também, as intersecções que o gênero, raça, sexualidade, classe 

e território suscitam; quanto mais se afastam do padrão homem, branco, urbano, classe média 

alta, heterossexual, mais dissidente se tornam e, isso tem efeito nos lugares que se podem 

ocupar, no acesso e permanência na educação, saúde e aos direitos de uma vida digna. 

Com o auxílio das produções acerca das lesbianidades, compreendemos que a mulher 

lésbica escapa a dominação masculina determinada pela imposição da heterossexualidade. 

São mulheres que amam mulheres, são corpos políticos, sociais e identitários. O 

entendimento sobre a mulher lésbica se dá em meio a um emaranhado de compreensões, 

concordamos com Rich (2010) com máxima de que a lesbianidade questiona a naturalização 

da heterossexualidade compulsória. Quanto a Lesbofobia, a compreendemos como um modo 

de expressão dessa heterossexualidade compulsória, que associada ao modelo 

heteronormativo, exclui, classifica, apaga e subalterniza a mulher que escapa a dominação 

masculina, e mais, como a estigmatização da sexualidade não heterossexual, como o 

menosprezo e indiferença designado a sexualidade das mulheres – inclusive a das lésbicas. O 

modus operandi dessa discriminação é a violência física, verbal, bem como, a invisibilização 

e o não reconhecimento. 

Na Universidade Federal de Ouro Preto observamos mobilizações institucionais e não 

institucionais, sendo que a segunda nos parecem ser mais mobilizadoras. Os projetos de 

extensão e coletivos estudantis, ainda que, associados a UFOP, tem uma organização muito 

autônoma e, realizam suas ações de acordo com as demandas estudantis. Muitos sinalizaram 

para a carência de trabalhos conjuntos entre eles; o PIDIC existe desde 2018 e, poucos 

projetos desenvolveram ações em parcerias dentro do próprio programa, algo que 

pode/poderia ser interessante. Tais projetos nos chamaram atenção para a construção de uma 

teia de encontros, uma rede de apoio social com focos de diálogo, representatividade e 

reconhecimento; sua organização oportuniza na universidade espaços para o debate da 

diversidade e, assim auxiliam no enfrentamento da LGBTfobia e de outras discriminações. 

Em específico, sobre as lesbianidades, poucos projetos demonstraram ter essa centralidade 

em suas ações, porém, as ações que centralizaram esse debate, o fizeram na forma de rodas 

de conversa, a partir da troca de conhecimentos entre coletivos, projetos, com profissionais da 
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saúde e da educação, além da participação dos/as estudantes, alguns também organizaram 

eventos, como a Semana da Visibilidade Lésbica com jogos de futebol, palestras, cine debate, 

entre outras ações.  

Ademais, de forma mais institucionalizada, as normas estudantis promovidas através 

das Resoluções do CUNI - Resolução CUNI n. 1.870/2017 e n. 1765/2015 – possibilitam 

olhar para o espaço universitário e para as repúblicas estudantis de forma mais plural, e 

fortalecendo o entendimento que a universidade é plural, os sujeitos que ali estão possuem 

existências diversas e, o seu reconhecimento é necessário para o respeito às diferenças e 

promoção da diversidade. Com a Resolução CUNI n. 1870/2017 é estabelecido a proibição 

de trotes, que no geral, eram humilhantes e até preconceituosos, com ela estendeu-se também 

o entendimento sobre a constituição do espaço universitário, que nesse caso, não se restringe 

apenas ao campus da UFOP. Com a Resolução CUNI n. 1765/2015 foi assegurado o direito 

de uso do nome social para as pessoas trans. Com esse cenário, observamos avanços no 

enfrentamento da LGBTfobia e seus desdobramentos, no espaço universitário, mas alertamos 

que muito ainda precisa ser feito, como por exemplo, um melhor acompanhamento destes 

espaços que compõem a universidade, como as repúblicas estudantis. 

Ainda sobre isso, a partir das narrativas, ponderamos que a existência lésbica na 

universidade ocorre em meio a um terreno contrastante. Observamos diálogo e silenciamento, 

liberdade sexual e privação de expressão do afeto, debates em rodas de conversa e ausência 

do tema em salas de aula e departamentos da universidade. O que notamos foi uma 

universidade que não é unificada e, será possível unificar uma universidade? Com as 

normativas, projetos, disciplinas, com influência em maior ou menor grau na vivência 

universitária dos/as estudantes, percebemos que em alguns espaços, a diversidade e o 

reconhecimento de pessoas LGBTI+ se dá de maneira mais fluída, em outros com menos 

tolerância, e em outros até, há só intolerância.  

A impossibilidade de utilizar um banheiro público, ou a dificuldade de dialogar com 

professores/as ou com os pares, e de existir plenamente, demonstram uma constante disputa 

dentro de uma instituição lgbtfóbica. Refletimos que são corpos políticos (re)existindo num 

espaço que também é político, os jogos de poder e (in)visibilidade dizem das relações que 

acontecem na universidade e, consideramos que esta se configura como um não-lugar para 

muitos sujeitos. Nesse sentido, é válido acrescentar o sexismo às experiências universitárias 

de mulheres lésbicas, pois, este é um ingrediente que se soma a lesbofobia e, inferioriza 

mulheres (lésbicas) e, as desqualifica para muitas ações na universidade, como, na presença 

reduzida de mulheres lésbicas no quadro docente de muitos departamentos universitários, em 
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cargos de destaque social, na promoção do debate feminista, na invisibilidade lésbica na 

ciência e no reconhecimento do trabalho científico de mulheres.  

Sobre as extensões do espaço da universidade – repúblicas, espaços de convivência e 

lazer, festas universitárias –, analisamos que as experiências universitárias vão além dos 

cursos, elas se estendem as moradias estudantis e aos momentos de lazer que são 

promovidos/as pelos/as próprios/as estudantes. Sendo assim, as vivências de inclusão e 

exclusão nesses cenários, bem como, os constrangimentos e apagamentos da lesbofobia, 

segundo as narrativas, podem influenciar na vivência acadêmica. A busca por um local em 

que se possa morar e existir plenamente, sem se esconder ou tentar adequar-se ao padrão 

hegemônico dos/as colegas podem ser refletidos numa permanência de qualidade e bem-estar 

na universidade. Foi visto nesta pesquisa, que por vezes, os/as estudantes encontram 

dificuldades de permanecerem nas repúblicas devido a situações discriminatórias; nesses 

casos, as consequências são a busca por uma nova moradia ou evasão escolar, pois, foi visto 

também que muitos/as estudantes são provenientes de outras cidades e estados. Avaliamos 

que o simples afastamento destes espaços não gera a transformação dele, acreditamos na 

necessidade de realizar um acompanhamento dos ocorridos nestes espaços, para além de sua 

denúncia, mas como forma de enfrentamento e transformação social. 

 Nossa pesquisa se encerra, mas os temas aqui debatidos devem continuar a ser 

aprofundados, consideramos que alguns pontos devem ainda receber mais atenção, como, o 

lugar da mulher lésbica nos espaços educacionais e universitários, os impactos que projetos e 

coletivos estudantis têm nos universitários e no espaço acadêmico e, assim como 

confirmamos, sobre a própria produção científica e a diminuída centralidade que assuntos do 

imaginário lésbico tem recebido. 

Por fim, encerro esta dissertação com inquietações, e talvez seja essa a função do 

processo de construção da pesquisa científica, “perturbar” os espaços, os modos de existir, as 

verdades “únicas” e os padrões aos quais naturalizamos. Enquanto universitária, educadora, 

pesquisadora e mulher, existo e existi na universidade de uma forma, e nossas colaboradoras, 

Ana, Bia e Carla compartilharam um modo singular de existir neste mesmo espaço, diferente 

do meu, ao compartilharem suas narrativas, elas nos possibilitam ver além de nós mesmos, ao 

narrarem elas (re)existem e, desestabilizam essa construção ilusória de que só há um modo de 

existir. Produzir este estudo foi um enriquecimento profissional e pessoal e, considero que, 

mais do que relevante, cumpre sua função social de fomentar o conhecimento e, de auxiliar 

no enfrentamento da LGBTfobia, em especial, da lesbofobia. 
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ANEXO 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA PARA A PESQUISA “A 

LESBOFOBIA NO ENSINO SUPERIOR: EXPRESSÕES E POSSIBILIDADES DE 

ENFRENTAMENTO”, 2019, MARIANA 

 

Levantamento de dados sobre grupos de estudos/pesquisas, coletivos estudantis e 

projetos de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

 

 

1. Conte-me brevemente sobre a história da criação do projeto, quais os objetivos, de 

onde surgiu a motivação da criação dele, quem coordena e quem são os participantes? 

2. Quais são as principais ações do projeto? 

3. Vocês consideram que o projeto auxilie no enfrentamento da LGBTfobia na 

universidade?  

4. Vocês consideram que o projeto auxilia na permanência dos sujeitos LGBTI+ na 

universidade?  

5. Vocês consideram que o projeto sirva como uma rede de apoio aos sujeitos LGBTI+? 

6. Vocês já desenvolveram alguma ação que trabalhasse especificamente as 

lesbianidades? 
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ANEXO 2 

 

CONVITE E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

INSTRUMENTOS DE CESSÃO DE DIREITOS 

 

 

Prezado (a) Senhor (a); 

 

Eu, Amanda Pedroso aluna do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Ouro Preto, e meu orientador, Prof. Dr. Marco 

Antônio Torres, vimos convidá-lo (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

monográfica intitulada: “A Lesbofobia no Ensino Superior: Expressões e possibilidades de 

enfrentamento”.  

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como se configura a Lesbofobia na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação em entrevista 

narrativa, como não será possível anotar todas as respostas, solicitaremos sua autorização 

para o uso do gravador. Você pode escolher o melhor local e horário para que possamos 

realizar a entrevista narrativa.  

Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre 

para retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se 

recusar a responder qualquer questão específica da entrevista narrativa, sem que isso lhe traga 

quaisquer constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão 

fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa. Se depois de consentir sua 

participação o (a) Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de 

retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

A sua participação na pesquisa não implicará em maiores riscos ou desconforto direto, 

ficando estabelecido que caso aceite participar da entrevista narrativa, você terá o tempo 

necessário para realizar tal tarefa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados no Departamento 
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de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade do professor 

orientador Marco Antônio Torres. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias originais: sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra 

será fornecida a você.  Os/as pesquisadores/as tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

A pesquisa terá início assim que houver a autorização do Comitê de Ética da UFOP e 

contará como apoio do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Por fim informamos que a investigação foi submetida e aprovada com parecer 

favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Dados: CAAE: 06671018.5.0000.5150 

Número do Parecer: 3.301.279 

Qualquer dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá 

consultar o COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/UFOP, Pró-reitora de 

Pesquisa e Pós-Graduação -  Campus Universitário Morro do Cruzeiro - Centro de 

Convergência, Campus Universitário, Ouro Preto - MG, CEP: 35.400-000 / telefone (31) 

3559-1368 - Fax (31) 3559-1370, E-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

Para mais esclarecimentos que se fizerem necessários apresentamos o nosso endereço 

para contato: 

 

CONTATOS 

 

Amanda Pedroso (Pesquisadora) 

Universidade Federal de Ouro Preto /Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do Seminário, S/N, 

Centro – Mariana / MG/ amannndap@gmail.com/ (31) 983974998 / http://lattes.cnpq.br/3992574004965861 

 

>  

*** 

Marco Antonio Torres (Professor Orientador Pesquisador) 

Universidade Federal de Ouro Preto /Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rua do Seminário, S/N, 

Centro – Mariana / MG/ marcoatorres@ichs.ufop.br/ (31) 3557.9407/ 

http://lattes.cnpq.br/1187338993234801 
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Consentimento Pós–Informação 
 

Eu, ___________________________________________________________________, portador/a do 

documento de identificação _________________________________________, REGISTRO que recebi da 

pesquisadora Amanda Pedroso, aluna regularmente matriculada no Mestrado do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a requisição de minha participação na 

pesquisa intitulada “A Lesbofobia no Ensino Superior: expressões e possibilidades de enfrentamento”, 

sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Torres e autorizada pelo Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais. Investigação submetida, apreciada e aprovada com parecer favorável pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP - CAAE ) 

 

 

Objetivos da pesquisa 
 

DECLARO estar ciente do objetivo geral da pesquisa que visa compreender como se configura a 

Lesbofobia na Universidade Federal de Ouro Preto. 

DECLARO que conversei sobre o projeto com os pesquisadores e que sanei todas as dúvidas e de que 

estou CIENTE que uma cópia física encontra-se disponível junto à Direção do Centro. 

 

Procedimentos da pesquisa 
 

Tenho CONSCIÊNCIA de que a minha participação se limita a responder a uma entrevista narrativa 

referente a identificação das questões proposta pelos/as pesquisadores/as e à cessão de uma entrevista 

gravada por meio de recurso digital. Em ambos os casos, as questões versam, necessariamente, a respeito 

do tema relacionado ao objeto da pesquisa. Tenho ainda CONSCIÊNCIA de que a resposta a todas as 

questões não é obrigatória e de que, a qualquer momento, poderei desistir de participar e/ou retirar meu 

consentimento e a cessão de direitos de uso e de publicação e, ainda, que minha recusa não trará nenhum 

prejuízo à minha relação com os pesquisadores. No entanto, caso novas informações sejam necessárias no 

decorrer da pesquisa, coloco-me à disposição dos pesquisadores, desde que respeitados meus interesses, 

minhas possibilidades e minhas limitações. 

 

Riscos e desconfortos 
 

AFIRMO ter ciência de que os riscos de influências negativas, tais como: desconfortos, lesões, prejuízos 

ou riscos materiais e/ou morais, bem como de constrangimento de qualquer espécie, provocados pela 

pesquisa, são praticamente inexistentes, uma vez que a minha participação está condicionada apenas à 

cessão de direitos sobre o uso e a publicação de meus depoimentos apreendidos por meio de questionário 

próprio e de entrevista cujas perguntas são pertinentes ao estudo. Isso significa que a investigação pode 

apresentar apenas desconfortos psicológicos, devido às exposições de minhas opiniões durante os meus 

depoimentos. Em caso de desconforto e necessidade de auxílio psicológico, a Universidade Federal de 

Ouro Preto conta com serviços de apoio ao estudante, nesse sentido, o NACE - Núcleo de Assuntos 



147 
 

Comunitários Estudantis pode auxiliá-lo. 

Em relação a isso, DECLARO conhecer os cuidados que os pesquisadores me apresentaram como forma 

de minimizar os possíveis efeitos de tais desconfortos, tais como: 1) a realização da entrevista narrativa 

ocorrerá em local por mim escolhido, respeitando a minha segurança e também da pesquisadora, 2) a 

realização da entrevista ocorrerá de maneira individual estando presentes no mesmo ambiente somente eu e 

a pesquisadora e; 3) os pesquisadores se comprometeram a não divulgar, sob nenhuma hipótese, a minha 

identidade, mantendo assim meu anonimato e, sempre que necessário, efetuando a troca dos nomes 

verídicos de pessoas e instituições que porventura eu venha a utilizar no meu depoimento. DECLARO 

ainda ceder aos pesquisadores, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, 

a plena propriedade e os direitos autorais dos depoimentos de caráter histórico e documental que prestei. 

 

Confidencialidade da pesquisa 
 

Estou CIENTE de que todos os dados coletados terão caráter sigiloso, sendo preservada a minha 

identidade como depoente. Somente os pesquisadores envolvidos no estudo terão acesso às minhas 

informações, que serão utilizadas apenas para fins acadêmico-científicos relacionados aos objetivos 

da pesquisa.  

 

Benefícios sociais da pesquisa 

 

Com a minha participação, ACREDITO que a pesquisa poderá oferecer benefícios diretos e/ou indiretos à 

comunidade acadêmica, uma vez que os resultados do estudo poderão contribuir futuramente para o maior 

conhecimento a respeito da Lesbofobia no Ensino Superior, em específico na Universidade Federal de 

Ouro Preto, além de permitir que a Universidade Federal de Ouro Preto desenvolva ações específicas para 

pensar sobre os apontamentos da pesquisa. 

 

Custos/Reembolso financeiro para o/a participante 

 

Tenho CONHECIMENTO de que minha participação não gerará nenhum gasto decorrente do meu 

depoimento. Igualmente DOU FÉ de que não receberei qualquer espécie de gratificação, reembolso ou 

vantagem pela minha participação voluntária na pesquisa, seja ela educacional ou financeira. 

 

Dúvidas e contatos 

 

Estou CIENTE de que tenho total liberdade para esclarecer qualquer dúvida em relação à pesquisa e/ou à 

minha participação diretamente com os pesquisadores. Para tanto, confirmo receber neste documento todos 

os contatos atualizados dos pesquisadores. Também estou CIENTE de que serei previamente 

comunicado/a da data de apresentação pública dos resultados da pesquisa. 
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Eu, ___________________________________________________________________, DECLARO que li 

todas as informações contidas neste documento e que fui devidamente informada pela pesquisadora, 

Amanda Pedroso, dos procedimentos que serão utilizados, para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, 

seus riscos, o caráter confidencial dos dados coletados para o estudo, seus benefícios sociais, a relação de 

custos e os contatos da pesquisadora, concordando com a minha participação voluntária. Foi-me 

garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

DECLARO ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Cessão de 

Direitos, devidamente paginado em quatro laudas e assinado. 

 

Assinam em duas vias de igual teor, as pessoas interessadas: 

 

Ciente e de acordo, 

 

Assinatura do/a colaborador/a voluntário/a: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Assinaturada Pesquisadora:_________________________________________________________ 

 

 

 

Mariana/MG, ___________ de ________________________ de 2019. 

 

PERGUNTA GERADORA PARA ENTREVISTA NARRATIVA DA PESQUISA 

“A LESBOFOBIA NO ENSINO SUPERIOR: EXPRESSÕES E POSSIBILIDADES 

DE ENFRENTAMENTO”, 2019, MARIANA 

 

● Pergunta geradora da narrativa: 

Gostaria que inicialmente você se autoidentificasse quanto a sua sexualidade e depois, 

você me contasse sobre o seu processo de escolarização, destacando as situações de 

discriminação, preconceito e violência (relacionadas a Lesbofobia) que você possa ter 

vivenciado aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e por último, se você tem 

conhecimento sobre algum projeto, programa, grupos, normas institucionais para os sujeitos 

LGBTI+ que favoreçam e/ou garantam a sua permanência na Universidade. 
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ANEXO 3 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A LGBTfobia no Ensino Superior: expressões e possibilidades de enfrentamento 

Pesquisador: AMANDA PEDROSO  

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 06671018.5.0000.5150 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Ouro Preto 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.346.406 

Apresentação do Projeto: 

Esta pesquisa de mestrado pretende discutir como se configura a Lgbtfobia no Ensino Superior, uma 

vez que, institucionalmente, tal população acaba sendo privada de alguns direitos sociais e políticos 

porque seus membros não são vistos/tratados como sujeitos de direitos. Considerando que vivemos 

em uma sociedade heteronormativa e que, a Universidade é perpassada por essa determinação social, 

objetivamos investigar duas 

questões, as expressões da Lgbtfobia na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e as 

possibilidades de enfrentamento da violência motivadas por ela. Para atingir tal objetivo, usaremos a 

pesquisa qualitativa e a entrevista narrativa com os/as alunos/as da universidade, sendo nosso 

instrumento de produção de análises. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Compreender como se configura a Lgbtfobia na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Objetivo Secundário: 

- Investigar os modos de violência e processos de subalternização motivados pela Lgbtfobia na 

UFOP; Investigar os documentos acerca da temática da diversidade sexual e de gênero da 

Universidade Federal de Ouro Preto; Investigar que medidas a universidade tem proposto como 

possibilidades de enfrentamento da Lgbtfobia; Conhecer como os sujeitos LGBT reagem quanto às 

possíveis discriminações sofridas na universidade. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Relação riscos-benefícios adequada. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

As pendências foram sanadas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Termos apresentados e adequados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram sanadas. Sugiro aprovação. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFOP, de acordo com as atribuições definidas na Res. CNS 

466/12 e/ou Res. CNS 510/16, manifesta-se pela APROVAÇÃO deste protocolo de pesquisa. 

Ressalta-se ao pesquisador responsável pelo projeto o c1ompromisso de envio ao CEP/UFOP, um ano 

após o início do projeto, do relatório final ou parcial de sua pesquisa, encaminhado por meio da 

Plataforma Brasil, informando, em qualquer tempo, o andamento da mesma, comunicando também 

eventos adversos e eventuais modificações no protocolo. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_

P ROJETO_1263750.pdf 

20/05/2019 

20:49:10 

 Aceito 

Outros declaracao_despesas_ap.jpg 20/05/2019 

20:45:09 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Outros carta_pendencias_ap.pdf 20/05/2019 

20:34:37 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Tcle_ap.pdf 20/05/2019 

20:34:22 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto_pesquisa_ap.pdf 09/04/2019 

11:07:12 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Cronograma Cronograma_ap.pdf 09/04/2019 

11:05:40 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Outros Termo_aceite.jpg 09/04/2019 

11:04:59 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Outros termo_ap.docx 14/12/2018 

12:10:05 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

Folha de Rosto folha_de_rosto_ap.pdf 14/12/2018 

11:59:01 

AMANDA 

PEDROSO 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

OURO PRETO, 24 de Maio de 2019 

 

Assinado por: 

EVANDRO MARQUES DE MENEZES MACHADO 

(Coordenador(a)) 


