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Resumo 
A diversidade sexual e de gênero é cada vez mais observada em espaços de interação social, especialmente 
em espaços de construção de conhecimento, como as universidades. Entretanto, mesmo que nesses 
ambientes se tolere as diferenças entre as formas de identidade e expressão sexuais, a população LGBT não 
é, muitas vezes, acolhida e recebida de maneira completa. Cientes dessa problemática, buscou-se a partir 
desse trabalho compreender como a diversidade sexual tem sido recebida, especialmente nos contextos 
acadêmicos, e a maneira como a LGBTfobia tem afetado o ingresso, permanência e desempenho de 
indivíduos em instituições de ensino. Percebeu-se que seja em formas sutis como na produção científica ou 
na violência LGBTfóbica propriamente dita, os espaços de educação ainda reproduzem intolerância, 
discriminação e promovem a segregação entre pessoas em detrimento de sua identidade sexual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Denomina-se sexo as especificidades estruturais e funcionais de um organismo que 
distingue machos e fêmeas (é sabido, entretanto, que essa binaridade sexual não é a única 
representação sexual possível, sendo importante destacar a possibilidade de organismos 
intersexo com organização cromossômica e/ou genital diferenciada). Essa classificação 
biológica é realizada a fim de demonstrar diferenças anatômicas e reprodutoras entre os 
indivíduos. Gênero, por sua vez, refere-se a construção social entre feminino e masculino, 
ou seja, as diferenças psicológicas, sociais e culturais esperadas e exigidas para indivíduos 
de um e outro sexo. Esse conceito, criado nos contextos das ciências sociais compreende 
que tornar-se homem ou mulher não corresponde exclusivamente a dimensão biológica, 
mas também a narrativa social, em que historicamente suas diferenças foram 
simbolicamente significadas na cultura (NETO, 2015. PRAUN, 2011). São as construções 
de gênero que ditam as roupas específicas para homens e mulheres, cores, 
comportamentos e reações, entre outros. Gênero diz respeito, portanto, a um fator 
identitário, subjetivo, histórico, político, cultural e social (MUSKAT, 2011). Quando falamos 
em orientação sexual, por fim, referimo-nos ao desejo sexual do indivíduo – seu desejo se 
direciona a homens, mulheres ou a todos os gêneros? Esta, portanto, não se refere ao 
sexo, mas sim ao gênero, sendo parte de uma esfera simbólica de um corpo desejante e 
desejado (SILVA, 2013). 
 A LGBTfobia parte da compreensão do outro como aversivo, anormal e inferior, seja 
a pessoa LGBTTI ou qualquer comportamento que remeta a identidades sexuais que não 
a cisgênero/heterossexual. Ao normatizar a cisheterossexualidade, a LGBTfobia se 
apresenta na vida comunitária como uma defesa social, a fim de proteger os indivíduos de 
uma ameaça fantástica diante da realização ou desejo do outro. Entre as várias formas de 
opressão de pessoas LGBT, destaca-se também a inviabialização do acesso ao estudo, 
conhecimentos científicos ou privação de ocupar espaços sociais (NAVASCONI, 2019). 
 Diante disso, objetivou-se através dessa revisão bibliográfica compreender como a 
diversidade sexual tem sido recebida, especialmente nos contextos acadêmicos, e a 
maneira como a LGBTfobia tem afetado o ingresso, permanência e desempenho de 
indivíduos em instituições de ensino. De maneira específica, busca-se a partir deste 
trabalho compreender os diferentes fatores constituintes da identidade sexual de uma 
pessoa, verificar os índices de LGBTfobia registrados no Brasil nos últimos anos e apontar 
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a realidade dos espaços de construção de conhecimento no acolhimento e integração a 
pessoas com performances e identidades que fujam ao alinhamento cisheteronormativo. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Para elaboração do presente artigo, foram realizadas pesquisa e revisão 
bibliográficas a partir de material especializado como livros, artigos e periódicos 
disponibilizados em bases de dados científicos – mais especificamente as ferramentas 
Scielo e Google Acadêmico. Para a busca, utilizou-se palavras-chave de pesquisa 
relacionadas a “sexualidade”, “diversidade sexual”, “homofobia”, “LGBTfobia”, 
“intolerância”, “LGBT”, “educação”, “instituições de ensino” e “psicologia”. Dessa forma, foi 
possível desenvolver uma revisão bibliográfica atualizada e com embasamento teórico-
científico de rigor metodológico. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 DIVERSIDADE SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 
 Atualmente ainda é recorrente a confusão acerca de conceitos como sexo, gênero e 
orientação sexual. Contudo, tratam-se de conceitos e vivências diferentes, resultado de 
fatores identitários e socioculturais. 
 

Nasce a criança. Nesse momento aquele ser já encontra uma complexa rede de 
desejos para seu futuro, levando-se em conta o fato de ser um menino ou uma 
menina, ou seja, ser um corpo que tem uma vagina ou um pênis. […] os brinquedos, 
as cores das roupas, inclusive os acessórios que farão parte do enxoval são 
comprados levando-se em conta o que seria mais apropriado para uma vagina ou 
um pênis. Ocorre que não é possível afirmar que todas as crianças que nascem 
com uma vagina irão gostar da cor rosa ou de brinquedos que não exigem muito 
esforço e inteligência ou que todas as crianças que nasçam com um pênis poderão 
gostar de jogar futebol ou de vestir a cor azul. É justamente essa interpelação 
menino/menina que não somente cria expectativas e gera suposições, mas também 
constrói os corpos (NETO, 2015, p. 47). 

 
 A sexualidade de uma pessoa, portanto, é diversa e atravessada pela política, 
história e cultura, está ligada a maneira de experienciar, simbolizar e significar o corpo, a 
maneira de se colocar no mundo e se apresentar perante a sociedade e, por fim, por quem 
essa pessoa se interessa, ou seja, para onde seu desejo sexual aponta. Vê-se, dessa 
forma, sexo, gênero e orientação sexual na construção da identidade sexual de um 
indivíduo (SILVA, 2013). 
 É criado, dessa forma, um sistema complexo de relações do qual sexo, gênero e 
orientação sexual fazem parte, porém não desempenham papéis determinantes entre si. O 
determinismo biológico é uma concepção errônea, uma vez que a estrutura anatômica e 
reprodutiva de um indivíduo é incapaz de determinar o gênero com o qual se identificará e 
o direcionamento de seu desejo sexual. 
 Esse sistema contribui para a construção da identidade pessoal, tendo participação 
também de agentes sociais. Esses agentes atuam em prol da manutenção a ordem social 
vigente. A maneira como isso é feito é através do discurso, difundido e reproduzido como 
forma de refletir e suportar valores culturais dominantes naquele determinado período de 
tempo e cultura. Entretanto, esse processo faz com que seja compreendido como natural 
aquilo que é construído coletivamente. Tal discurso é disseminado através de aparelhos 
ideológicos para que se mantenha o status quo por meio da reprodução de pensamentos 
intolerantes e de preconceito contra a identidade sexual de uma pessoa (SILVA, 2013). 
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 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaboração e assinada em 1948 
pelas Nações Unidas é um documento que reconhece os direitos básicos e fundamentais 
de todos os seres humanos, independentemente de suas particularidades, sendo uma 
ferramenta de extrema importância no combate à discriminação e preconceito sexual. 
Esses direitos humanos relacionam-se à condição de igualdade, democracia e cidadania, 
assim como contribui para que a diversidade sexual seja compreendida como uma das 
características de um ser humano, sem estigmatizá-lo ou discriminá-lo: 
 

Art. II Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. [...] Art. III Todo ser humano 
tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. […] Art. V Ninguém será 
submetido à tortura ou castigo cruel, desumano ou degradante. […] Art. VII Todos 
são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da 
lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. (ONU, 2009, 
p. 5-7). 

 

 Reconhecer as diferenças em um contexto democrático significa reconhecer as 
semelhanças. Compreender que indivíduos com características diferentes possuam direitos 
e deveres semelhantes e que todos possuem o direito à igualdade. Desta forma, ao garantir 
o exercício pleno de cidadania, reconhecendo pessoas como cidadãos de direito 
independente de etnia, classe ou outra condição ligada a sua sexualidade, abre-se espaço 
para uma construção de uma sociedade verdadeiramente democrática onde as 
individualidades não sobrepujam o coletivo. Ser igual, portanto, permite ser diverso (NETO, 
2015). 
 
3.2 INTOLERÂNCIA E LGBTFOBIA 

 
 A população LGBT atualmente é considerada uma minoria social, não por sua 
representatividade numérica, mas pela invisibilidade e marginalização que sofrem. Existem 
em nossa sociedade, portanto, uma hierarquização da sexualidade que apregoa a 
cisheterossexualidade um lugar de destaque (PRADO, NOGUEIRA E MARTINS, 2013). 
Estabeleceu-se, dessa maneira, uma hegemonia, enquanto todas as demais que fogem a 
essa norma são deslegitimizadas. Historicamente, a heterossexualidade foi colocada como 
modelo ideal de felicidade, satisfação sexual e a maneira “correta” de ser e estar no mundo. 
Como consequência disso, reproduz-se tais pensamentos e padrões tanto em instituições 
sociais como nas relações interpessoais, contribuindo para a marginalização da população 
LGBT (NAVASCONI, 2019). 
 

Discutir a sexualidade é discutir a vida (direito fundamental do ser humano garantido 
por Lei). É discutir o preconceito sexual, a violência contra a orientação sexual 
"homo", a discriminação, a exclusão de grupos ditos "minoritários" (e que, na 
verdade, compostos por um sem número de pessoas) e, especialmente, é discutir 
o amor ao outro, o respeito, o ser tolerante e, sobretudo, conviver em harmonia com 
todos os grupos e sujeitos sociais que compõe a grande massa de cidadãos-
trabalhadores que foram culturalmente "educados" sob a pecha do machismo, do 
behaviorismo e de nuances que, ao contrário de combater o ódio social contra o que 
a sociedade intitula de "diferente" ou "anormal", aprofunda ainda mais a reprodução 
do preconceito e da falta de informação que condiciona o "padrão" coercitivo que 
culminam nos fatos da discriminação social e da negligência intelectual e política e 
que na, verdade, precisam de uma "libertação social" que tanto buscamos e que, 
por vezes, nos acomodamos por motivos diversos (SILVA, 2013, p. 20). 
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 Caracteriza-se como LGBTfobia o preconceito e discriminação a um indivíduo por 
conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Essa violência pode acontecer de 
forma intensa e escancarada como em espancamentos, assassinatos ou estupros 
corretivos; entretanto, a LGBTfobia possui uma face mais silenciosa e institucionalizada 
que recebe ainda mais impunidade, como acontece no meio organizacional, familiar, 
religioso e em instituições de ensino, entre outros. Todas essas formas de vitimizar uma 
pessoa por sua sexualidade são violações de direitos humanos e carregam em comum “o 
conjunto de anseios como ira, nojo, desconforto, receio, horror, desprezo e descaso pelas 
pessoas que não estão inclusas nas definições rígidas amarrados a heteronormatividade e 
a dialética binária de gênero” (MDH, 2018, p. 7). 
 Segundo relatórios do GGB (Grupo Gay da Bahia), Disque 100 e ONGs de Direitos 
Humanos como a Human Rights, o número de vítimas de LGBTfobia tem passado por 
significativo aumento desde que o monitoramento anual passou a ser feito há 38 anos. No 
ano de 2017 registrou-se o recorde do número de mortes violentas contra a população 
LGBT, sendo esse número 300% maior que o registrado em 2007. Considera-se nessas 
estatísticas também como homicídio o suicídio de pessoas LGBTs, motivados pela 
intolerância com relação a sua identidade de gênero ou orientação sexual. O Paraná 
atualmente é um dos estados brasileiros com maior registro de crimes motivados por ódio 
a essa comunidade, respondendo por 23% do índice nacional. Essas estatísticas colocam 
atualmente o Brasil na primeira posição em assassinatos de pessoas LGBT no mundo. Das 
vítimas de homicídios e suicídios causados por essa intolerância, 14,2% eram menores de 
18 anos, 32,9% entre 18 a 25 nos e 5,7% entre 26 e 40 anos, justificando assim a baixa 
expectativa de vida de pessoas LGBT quando comparada a grupos heterossexuais. Estima-
se que uma pessoa transgênero no Brasil corra 1200% de risco de sofrer uma morte 
violenta que as estadunidenses, por exemplo. Dos assassinatos de pessoas trans e 
travestis, 52% ocorreram no Brasil. A Violência Psicológica equivale a maior parte das 
denúncias de violências sofridas por essa população, incluindo nessas categorias ameaça, 
humilhação e bullying. O suicídio entre pessoas LGBT sofreu um aumento de 284% no 
período entre 2016 e 2018, havendo 21,5% a mais de risco para o suicídio quando o jovem 
convive em um ambiente de intolerância a sua identidade de gênero ou orientação sexual. 
Aponta-se como um dos fatores de risco para a incidência dessa violência o despreparo de 
profissionais que lidem diretamente com pessoas LGBT (BORTONI, 2018; DIÁRIO, 2019; 
MDH, 2018; VALENTE, 2018). 
 Combater o preconceito sexual e a LGBTfobia é promover saúde mental através de 
políticas de direitos humanos em instituições a uma população marginalizada e vulnerável 
a violência, suicídio, entre outros. Incentiva-se como antídoto à intolerância o exercício da 
convivência e construção de espaços de respeito mútuo. A desconstrução de normas e 
paradigmas cisheteronormativos reproduzidas pelos aparelhos ideológicos do Estado é 
uma via capaz de provocar alterações significativas no cenário hostil que as pessoas LGBT 
são submetidas no país, ressignificando-se valores como ética, respeito e os próprios 
estereótipos sexuais e de gênero (SILVA, 2013). 
 

3.3 LGBTFOBIA, CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR 

 

 As questões envolvendo diversidade sexual e reprodução sempre estiveram 
atreladas a política, economia e interesses do Estado. A demarcação de posições de poder 
utiliza-se do controle sobre a sexualidade desde as configurações mais primitivas até as 
mais modernas, sendo este o motivo para o debate acerca de sexualidade ser considerado 
proibido até o século passado, ganhando espaço apenas com a ascensão das teorias e 
movimentos feministas e movimentos homossexuais. Os papéis sociais referentes a gênero 
e sexualidade eram perpetuados por discurso religioso e normativo, anulando-se a 
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identidade individual por conta das ideologias institucionais e sua influência em aparelhos 
legais do Estado. Construíram-se, então, relações de poder e domínio em contratos sociais 
onde “a pele branca, a heterossexualidade e a condição de homens foram os adjetivos 
necessários para o estabelecimento das relações de poder durante a história mundial, já 
que o contrato então criado sempre deu origem a direitos políticos sob a forma de relações 
de dominação e subordinação” (NETO, 2015, p. 45-46). Essas relações de poder são 
perpetuadas através do discurso nas mais diversas instituições, entre elas as instituições 
de ensino superior. 
 O ensino superior passou a ser reconhecido mais intensamente a partir da segunda 
metade do século passado, assumindo, nos dias atuais, papel de extrema relevância na 
Educação. Compreende-se que, além de funcionar em prol da qualificação profissional 
individual e crescimento econômico para o Estado, o ensino superior contribui para a 
redução da desigualdade social e promoção da mobilidade social. Além disso, o 
desenvolvimento científico que as instituições de ensino superior oferecem são essenciais 
para o crescimento de pesquisas nas mais diversas áreas (NEVES, SAMPAIO E 
GERINGER, 2018). 
 Compreendendo a importância da educação superior e com o aumento da demanda 
por essa formação, surgiu a necessidade de investimento em políticas para promoção do 
ingresso de determinados grupos sociais que eram impossibilitados de frequentar uma 
universidade. Entretanto, mesmo com a busca por diversificar a oferta de uma formação 
superior, tornando-a possível para um cada vez maior número de pessoas, percebe-se que 
nas instituições de ensino superior o ideal democrático e inclusivo é abafado por sistemas 
hierárquicos entre indivíduos, grau da formação, cursos, turnos, modalidade de ensino e 
localização geográfica do campus (NEVES, SAMPAIO E GERINGER, 2018). 
 A inclusão de pessoas LGBT no ambiente universitário tem sido crescente. 
Entretanto, ter um grupo diverso de pessoas e o ingresso crescente de pessoas LGBTs não 
consegue garantir por si só que pessoas com identidades sexuais não-héterossexuais e/ou 
cisgênero sintam-se seguras e confortáveis. Nem todo ambiente que se apresenta como 
plural consegue ser, de fato, inclusivo. Mesmo que um ambiente plural vise o aumento da 
diversidade, no campo ideológico existe ainda uma pressão para que esses indivíduos se 
adequem às normas por eles impostas. Por sua vez, um ambiente inclusivo busca não 
apenas o ingresso das pessoas LGBTs, mas também sua integração e valorização, 
trazendo-os, inclusive, para espaços de construção coletiva e de tomadas de decisão 
(NISHII, 2013) 
 Observa-se nos ambientes de educação universitária que muitas vezes a 
diversidade sem inclusão contribui para que pessoas LGBTs se sintam ainda mais 
discriminadas por estar em um ambiente do qual não fazem parte (NISHII, 2013). De forma 
geral, as instituições de ensino não conseguiram, ainda, construir um espaço onde a 
diversidade sexual possa ser acolhida e expressa pelos indivíduos com segurança 
(FERREIRA E FERREIRA, 2015). A reprodução de preconceitos e de agressões 
LGBTfóbicas diversas, desde as mais sutis até as mais escancaradas, ameace a 
permanência de pessoas LGBT nas universidades. Em ambientes educacionais, jovens 
LGBTs relatam sentirem-se oprimidos, inseguros e desmotivados por conta das constantes 
agressões que sofrem (ABGLT, 2016). 
 A reprodução e imposição de padrões cisheteronormativos fazem com que a 
população LGBT seja recebida com hostilidade em instituições de ensino superior. Quando 
pensamos nas vivências escolares e universitárias de pessoas trans e travestis, o acesso 
à educação é impedido com ainda mais veemência. Além da cisheterossexualidade 
compulsória, os espaços educacionais cujo foco deveria ser a formação e produção de 
conhecimento científico, negligenciam e muitas vezes impedem as discussões acerca da 
diversidade sexual pela invisibilidade das identidades individuais. Espaços de construção 
de conhecimento, como as instituições de ensino superior, acabam se tornando espaços 
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interditos para essa população, principalmente porque a experiência escolar para pessoas 
trans e travestis é permeada por violência, segregação e fracassos. (SILVA, 2008). 
 

O espaço interdito se produz cotidianamente na existência das travestis e a escola 
é inegável elemento de contribuição da marginalidade social em que elas vivem 
quando adultas. A idílica representação da escola como espaço de solidariedade, 
igualdade, saber e inclusão é completamente negada nas versões construídas por 
elas. A escola produziu dor, desrespeito e colaborou decisivamente para produção 
de representações sociais negativas que apenas reforçam a violência e hostilidade 
que as envolvem (SILVA, 2008, p. 15-16). 

 

 O processo de estigmatização pode acontecer pela pertencência a um grupo 
minoritário estabelecido ou por conta de uma característica que determinada pessoa 
carregue. Em ambos os casos, cria-se uma norma, um padrão hegemônico de ser e estar 
no mundo, fazendo com que aqueles que por algum motivo desviem a essa norma sejam 
rechaçados. A problemática da estigmatização deve ser compreendida, portanto, a partir 
do que se encontra em conformidade em questão de normas sociais, por ser esse o que é 
posto como o ideal a ser alcançado. Essas normas, no entanto, nem sempre estão sob 
influência direta do indivíduo e são reproduzidas por terem sido internalizadas como ideais 
sociais relacionados a sucesso, superioridade e completude, como é o caso da 
heterossexualidade em nossa sociedade (GOFFMAN, 1988). O sentimento de inferioridade 
provocado pela estigmatização faz com que os indivíduos se retraiam e tentem encobrir 
sua identidade ou tornem-se agressivos com outros que não cumpram o estabelecido em 
contrato social silencioso. Nesse contexto, a LGBTfobia cumpre seu papel de reprimir 
através de opressão e violência as manifestações identitárias que fogem de seu controle a 
serviço de contextos econômicos e políticos (BUTLER, 2003). 
 No caso das relações desiguais entre pessoas cisgênero heterossexuais e pessoas 
LGBTs, o poder simbólico que detém é oriundo de questões estruturais onde pré-
estabeleceu-se como inquestionável o alinhameento entre sexo, gênero, orientação sexual 
e performance de gênero. Essas relações se estabelecem entre indivíduos são construídas 
a partir de instrumentos de dominação simbólicos: produção de conhecimento, meios de 
comunicação, entre outros. Esse poder ideológico, portanto, é o ponto de apoio para a 
ocorrência de violência simbólica (expressa por meio da LGBTfobia nas relações 
interpessoais) e da violência política (formas de dominação de instituições para 
manutenção da ordem social). Poder, portanto, diz respeito a um estado de autoridade 
resultante de relações dinâmicas e mantido por vínculos simbólicos e invisíveis 
(BOURDIEU, 1989).  
 Instituições de ensino são espaços de grande impacto na subjetivação de uma 
pessoa. No processo de construção identitária de um jovem, a interação com o outro nos 
espaços que frequenta é de extrema importância. Nesses espaços os marcadores sociais 
de gênero, raça, classe e sexualidade definem, muitas vezes, a qualidade das relações e 
são evidenciados, muitas vezes negativamente. Para indivíduos pertencentes a grupos 
sociais marginalizados, as experiências de não-tolerância e não-aceitação de sua 
identidade levam a interações conflituosas, sendo estas interiorizadas por eles (FERREIRA 
E FERREIRA, 2015). 
 

4 CONCLUSÃO 
 

 Diante dessa realidade aqui brevemente exposta, é possível perceber a maneira 
como a LGBTfobia em espaços acadêmicos tem contribuído para um cenário de 
marginalização da população LGBT e provocando o afastamento dessas pessoas desses 
espaços. É necessário e urgente a revisão de políticas educacionais e de processos de 
conscientização das pessoas envolvidas nas relações que se desenrolam nesses espaços. 
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A promoção de um contexto de apreciação e tolerância da diversidade e a interação 
interpessoal baseada em respeito e confiança faz com que quebrem-se barreiras 
construídas pela normatividade social e estereótipos de sexo e gênero, minimizando, dessa 
forma, a ocorrência de violência LGBTfóbica de qualquer espécie, tal como suas 
consequências (NISHII, 2013). 
 Há necessidade de se abrir o diálogo sobre diversidade sexual no âmbito da 
educação, promovendo uma construção democrática e igualitária do conhecimento e de 
políticas para a diversidade. O rompimento com a hegemonia é possível; contudo, enquanto 
a estigmatização e violência à população LGBT fizer parte da ordem dos “não-ditos”, essa 
população permanecerá afastada do convívio interpessoal e produção de conhecimento 
científico, vivenciando inúmeras agressões nesses ambientes. É preciso que se construa o 
espaço acadêmico como um local de enfrentamento a LGBTfobia, de modo que a 
diversidade sexual seja de fato acolhida, não apenas tolerada. 
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