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Este trabalho é o resultado das análises desenvolvidas no decorrer do acompanhamento 

das ações do Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual! – GUDDS!. Busca 

em um primeiro momento o mapeamento deste grupo, segmento, ainda pouco estudados 

no Brasil; uma caracterização de suas ações e configurações coletivas; e, como se 

estrutura a homofobia institucional e as dinâmicas do preconceito na universidade. Os 

Grupos Universitários de diversidade sexual são grupos formados por estudantes 

universitários que se unem para militar por uma causa dentro do espaço acadêmico. 

Esses grupos possuem características próximas a dos movimentos sociais encontrados 

na sociedade. Seus membros possuem uma identidade coletiva comum que vai além da 

identidade de “estudantes”. Essa é considerada uma nova forma de militância da 

juventude caracterizada mais fortemente pela confluência entre a militância e a 

academia e pela apropriação dos/as membros da concepção de que conhecimento e 

poder estão entrelaçados. Tendo em vista o fato de que a construção do conhecimento se 

da a partir da relação com os sujeitos, optou-se por metodologias mais interativas como 

observação participante, roda de conversa com integrantes do grupo, entrevistas semi-

estruturadas, acompanhamento de ações desenvolvidas pelo grupo, com 

acompanhamento das listas de e-mails e reuniões periódicas, além de conversas 

informais. Constatou-se nesse grupo a possibilidade de uma nova forma de organização 

da militência LGBT, que conjuga práticas acadêmicas com ação política e tensionam, 

dessa forma, os discursos recorrentes sobre a diversidade sexual e apontam as dinâmicas 

da homofobia (das mais explícitas às mais sutís) no ambiente institucional. 
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Nesse trabalho pretendemos apresentar uma breve discussão acerca das 

dinâmicas institucionais do fenômeno da homofobia e da emergência, dentro desse 

contexto, de identidades políticas LGBT. Primeiramente, mostramos um quadro teórico 

que aponta a forma como a heteronormatividade se apresenta como norma institucional 

e como essa se desdobra em práticas discriminatórias que oprimem os/as sujeitos 

LGBT. Em seguida, procuramos debater as diversas dinâmicas do fenômeno da 

homofobia e os limites e insuficiências desse termo para explicar as dinâmicas sociais e 

institucionais do preconceito e da discriminação contra homossexuais. Finalmente, 

expomos como essa situação de opressão faz emergir identidades políticas LGBT e 

mobilizações coletivas que visam o enfrentamento do preconceito tomando a 

experiência do Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual (GUDDS!) como 

exemplo de manifestação política no combate a homofobia e ao heterosexismo.   

Homofobia e Heterossexismo Institucional 

Em meio ao debate sobre as dinâmicas do preconceito e da discriminação vários 

conceitos emergem e clamam centralidade na cena de discussão e a compreensão desses 

nomes pode oferecer subsídios mais sólidos para o entendimento das opressões e lutas 

por cidadania dos LGBT. Entretanto, o uso de certos conceitos não se dá de forma 

neutra e livre de disputas. O conceito de homofobia é um exemplo explícito disso. 

Junqueira (2007) nos mostra como o uso difuso desse termo tem gerado diferentes 

entendimentos acerca dos fenômenos homofóbicos e como isso tem refletido no campo 

de atuação política anti-homofóbica.  

O termo homofobia aparece pela primeira vez no final do da década de 1960 na 

pesquisa do psicólogo estadunidense George Winberg (RIOS, 2009) e:  

[...] costuma ser empregado quase que exclusivamente em referência a 

conjuntos de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, 
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desconfiança, desconforto ou medo) em relação a pessoas 

homossexuais ou assim identificadas.
5
  

  

Mais especificamente, “homofobia é a modalidade de preconceito e 

discriminação direcionada contra homossexuais” (RIOS, 2009, p. 59). Essas definições 

enfatizam o caráter psicológico e subjetivo do fenômeno. Entretanto, outras definições 

enfatizam suas dimensões sociais, políticas e culturais e da institucionalização da 

heterossexualidade como norma (RIOS, 2009).  

Alguns autores (JUNQUEIRA, 2007; RIOS, 2009) consideram o termo 

insuficiente para designar os fenômenos sociais e institucionais do preconceito e da 

discriminação contra LGBT e defendem que esse termo está diretamente vinculado às 

suas concepções psicológicas e individuais. Como dito anteriormente, Junqueira (2007) 

também aponta para o fato de que a compreensão e o uso difuso do termo levam a 

divergências entre as abordagens e orientações práticas do fenômeno.  

Borrillo (2010) faz uma análise mais detalhada do termo e dos seus diferentes 

aspectos. Segundo ele, o termo homofobia designa, basicamente, dois aspectos da 

mesma realidade: “a dimensão pessoal, de natureza afetiva, que se manifesta pela 

rejeição dos homossexuais; e a dimensão cultural, de natureza cognitiva, em que o 

objeto da rejeição não é o homossexual enquanto individuo, mas a homossexualidade 

[...]” (BORRILLO, 2010, p. 22). A partir desses aspectos, o autor aponta que a 

homofobia pode assumir diferentes formas de perpetuação do fenômeno e, dessa 

maneira, se torna possível conceituá-la de formas distintas (BORILLO, 2010). 

Inicialmente Borrillo (2010) faz a distinção entre homofobia afetiva e homofobia 

cognitiva. Homofobia afetiva se refere à dinâmica psicológica do fenômeno e está 

relacionada a emoções negativas (ódio, repulsa, aversão, etc.) em relação aos/as 

homossexuais. Homofobia cognitiva se refere à dinâmica social relacionada à forma 

como se enxerga o/a outro/a a partir de sua pertença a um grupo:  

                                                             
5 JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia: Limite e possibilidades de um conceito em meio a 

disputas. Revista Bagoas, v. 1, n. 01, jul/dez 2007, p.4.  
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Se homofobia afetiva (psicológica) caracteriza-se pela condenação da 

homossexualidade, a homofobia cognitiva (social) pretende 

simplesmente perpetuar a diferença homo/hétero; neste aspecto, ela 

preconiza a tolerância, forma civilizada da clemência dos ortodoxos 

em relação com os heréticos. 
6
  

 

Outra forma de classificar o termo está relacionada ao seu aspecto geral e 

aspecto específico (BORRILLO, 2010). Homofobia geral é a manifestação da 

discriminação em relação ao sexo/gênero das pessoas, ela se direciona a pessoas que 

demonstram características atribuídas ao outro gênero que não o seu. A homofobia 

estrutura um sistema de “vigilância de gênero” que procura impedir que as pessoas 

atravessem os limites de cada gênero (BORRILLO, 2010).  

É assim que a homofobia geral permite denunciar os desvios e 

deslizes do masculino em direção ao feminino e vice-versa, de tal 

modo que se opera uma reatualização constante nos indivíduos ao 

lembrar-lhes sua filiação ao „gênero correto‟.
7
  

  

Já a homofobia específica se direciona aos grupos sexuais não-heterossexuais 

(lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais, etc.). Essa forma de homofobia 

assume dinâmicas específicas de acordo com as características particulares de cada 

grupo. Alguns autores e militantes propuseram a definição de termos específicos (como 

gayfobia, lesbofobia, transfobia, etc.) para descrever essas situações de discriminação 

(BORRILLO, 2010). 

Alguns autores propõem que, devido aos inúmeros problemas de conceituação, o 

termo homofobia seja substituído (em parte ou totalmente). Rios (2009) aponta que 

heterossexismo seria o termo apropriado para designar a situação de discriminação 

sofrida por LGBT.  

Para entender melhor as dinâmicas do heterossexismo e seus impactos 

institucionais, primeiramente devemos compreender as relações existentes entre 

homofobia e sexismo. O sexismo pode ser compreendido como a ideologia que organiza 

                                                             
6 BORRILLO, Daniel. Homofobia: História e crítica de um preconceito. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010, p.24. 

7
 BORRILLO, Daniel. Homofobia: História e crítica de um preconceito. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010, p.26. 
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os sexos em que, segundo seus pressupostos, o feminino deve-se subordinar psicológica 

e culturalmente ao masculino (BORRILLO, 2010). Esse sistema prevê a superioridade 

da masculinidade e de tudo o que ela representa. A homofobia se mostra como um outro 

aspecto do sexismo na media em que ela configura uma reação ao fato de que a 

homossexualidade questiona essa superioridade e põe em cheque a estabilidade do 

binarismo (masculino/feminino) das identidades de gênero (RIOS, 2009):  

Toda vez que esta diferenciação for ameaçada – hipótese realizada por 

antonomásia pela homossexualidade – apresentar-se-á todo um 

sistema de ações e reações prévio ao individuo, no qual ele está 

imerso, nele se reproduz e dele vai muito além: trata-se do caráter 

institucional da homofobia como heterossexismo.
 8
  

 

É interessante notarmos o caráter normativo do termo heterossexismo e como 

esse regula tanto as ações individuais quanto as interações sociais e institucionais. Ele 

pode ser considerado um reflexo direto da heteronormatividade, uma vez que esse termo 

se remete à “crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, em que a 

heterossexualidade ocupa a posição superior” (BORRILLO, 2010, p. 31).  

Podemos sinalizar que a heteronormatividade se faz presente entre as normas 

que regulam as instituições sociais. Para Louro:  

Supõe-se, segundo essa lógica, que todas as pessoas sejam (ou devem 

ser) heterossexuais – daí que os sistemas de saúde ou de educação, o 

jurídico ou o midiático sejam construídos à imagem e à semelhança 

desses sujeitos. São eles que estão plenamente qualificados para 

usufruir desses sistemas ou de seus serviços e para receber os 

benefícios do Estado.
 9
  

  

Segundo Junqueira (2007); “por meio da heteronormatividade, [...] a 

heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade legítima (e 

natural) de expressão identitária e sexual” (JUNQUERIA, 2007, p. 10).  

                                                             
8 RIOS, Roger Raupp. Homofobia na Perspectiva dos Direitos Humanos e no contexto dos estudos 

sobre preconceito e discriminação. In.: JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Diversidade Sexual na Educação: 

problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, 2009, p.64.  

9
 LOURO, Guacira Lopes. Heteronormatividade e Homofobia. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz. 

Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério 

da Educação, 2009, p.90.  
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Entender a heteronormatividade como norma, no sentido proposto por Buttler 

(2006), permite perceber como ela é capaz de dar coerência à dinâmica social ao 

estabelecer os nossos pressupostos éticos e políticos e, ao mesmo tempo, ela regula a 

distribuição social do poder. A heteronormatividade estabelece parâmetros do 

humanamente inteligível, estabelecendo uma hierarquia entre as sexualidades desejáveis 

e as indesejáveis. Essa norma está presente nas instituições naturalizando a dominação 

masculina/heterossexual e as formas de preconceito e discriminação contra aqueles/as 

que não se apresentam como heterossexuais. Assim, os/as sujeitos LGBT são 

constantemente vítimas de práticas homofóbicas e heterossexistas explicitas e implícitas 

por parte da sociedade, das instituições e de seus membros.  

Entendendo a heteronormatividade como uma norma que regula a distribuição 

do poder e oferece coerência social nas instituições (BUTTLER, 2006), 

correlacionando-a aos aspectos cognitivo e geral da homofobia e ao sexismo 

(BORRILLO, 2010), podemos compreender (ao menos de forma inicial) o caráter 

institucional da homofobia e seu desdobramento no heterossexismo. Por mais que não 

preguem uma política de ódio explicito aos/às homossexuais, por estarem pautadas na 

heteronormatividade, as instituições (em geral) e seus membros (em específico) 

partilham da idéia de “superioridade” e de “naturalidade” da heterossexualidade. Assim, 

por mais que se preconize a tolerância, não se estranha o fato de homossexuais não 

usufruírem os mesmo direitos que os heterossexuais; ou que sejam naturais medidas 

adotadas cotidianamente (conscientemente ou não) que relembrem esses/as sujeitos (por 

meio de brincadeiras, insultos, escárnio e até mesmo repressão pública) a “transgressão” 

que cometeram e qual seria o seu “verdadeiro” sexo/gênero (BORRILLO, 2010). Sem 

entrar em muitos detalhes, é possível também elencar algumas maneiras de como esse 

fenômeno afeta aos/às heterossexuais constantemente tentando enquadrá-los ao modelo 

correto de gênero a que pertencem. Isso ocorre principalmente aos/às que apresentam 

características (em maior ou menor grau) do gênero oposto ao seu; ou os/as que mantêm 

uma vivência ou convivência mais íntima com homossexuais e/ou nos ambientes 

freqüentados por eles/as. 

O GUDDS! consegue pontuar várias situações em que o heterossexismo atua nas 

universidades. São, muitas vezes, situações sutis que estão naturalizadas no cotidiano 

universitário e dificilmente são percebidas como atos de homofobia, geralmente devido 
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ao fato de que esses atos não são diretamente dirigidos aos/as homossexuais e são 

tomados como “brincadeiras”. Um exemplo disso é o chamado “trote homofóbico” feito 

pelos estudantes dos cursos de engenharia da UFMG: 

O trote homofóbico é o trote que vinha da engenharia, com os alunos 

calouros sendo guiados por veteranos que passavam em frente à 

FAFICH [Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas] e cantavam: 

„um, dois, três, quatro, na FAFICH só tem viado. Quatro, três, dois, 

um, eles dão para qualquer um‟. Depois eles caminhavam até a 

[Escola de] Belas Artes e faziam bunda lêlê e falavam: „ê, ê, tem bicha 

querendo aparecer; ê, ê, vai morrer‟. [...] É interessante de notar na 

equipe de segurança e em toda a universidade, que o trote 

homofóbico, por exemplo, acontece na universidade a anos, mesmo 

quando o GUDDS! identificou em 2007 já havia acontecido a alguns 

anos, e a universidade simplesmente não enxergava, não via. 

(Militante do GUDDS!) 

 

Os membros do GUDDS! apontam que esse trote foi marcante na atuação do 

grupo, uma vez que ele foi considerado a manifestação mais expressiva de como a 

homofobia e a heteronormatividade atuam no ambiente acadêmico. A 

heteronormatividade está tão arraigada na sociedade e nas instituições, que atos 

homofóbicos são proferidos com naturalidade e dificilmente são percebidos como 

violência pela comunidade. É uma dinâmica perversa da homofobia institucional em 

que, a menos que seja identificadas situações extremas de violência contra LGBT, as 

relações de opressão estão mascaradas como brincadeiras legítimas feitas por parte do 

grupo “naturalmente considerado superior” contra o outro que “mereceu” ser alvo 

desses atos por romperem os papeis desempenhados por homens e mulheres. Os grupos 

universitários de diversidade sexual procuram denunciar como essas ações que, apesar 

de não partirem de um ódio extremo a um ou alguns homossexuais em específico, são 

violentas ao atribuir um status humano naturalmente inferior ao grupo LGBT. 

Relações de Opressão como Motivadoras da Emergência do Grupo 

Universitário em Defesa da Diversidade Sexual.  

Prado e Machado (2008) afirmam que nas relações de opressão pode ocorrer de 

os/as atores/atrizes sociais subordinados, no caso os LGBT, questionarem a ordem 

social vigente e reconhecerem sua inferiorização como historicamente construída e, 

assim, eles “evocam suas identidades como posições ameaçadas no campo dos direitos 
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por outros atores sociais” (PRADO & MACHADO, 2008, p. 69). Nesse caso, é crucial 

que a identidade social do grupo deve ser plenamente apropriada pelo sujeito para que 

essa seja evocada como alvo de opressão. Identidade social aqui é entendida “como um 

conjunto de atribuições e referências da pertença grupal e social do individuo [...]” 

(PRADO, 2002, p. 60).  

Nesse caso se estabelece uma relação antagônica entre os atores, uma vez que há 

o reconhecimento de um NÓS (LGBT) impedido por um ELES (heterossexuais) de 

alcançar direitos (MOUFFE, 1996; PRADO, 2002). Assim, o reconhecimento por parte 

dos sujeitos na arena LGBT da situação de opressão e da norma heterossexista 

institucionalizada como causadora dessa opressão possibilita a emergência de 

identidades políticas LGBT e da militância de grupos organizados (MELUCCI, 2001; 

PRADO, 2002). Para Prado identidade política pode ser entendida “como um conjunto 

temporário de significados que delimitam fronteiras na questão dos direitos sociais [...]” 

(PRADO, 2002, p. 60).  

Podemos notar a importância da expressão dos antagonismos em que os sujeitos 

coletivamente reconhecem as relações de opressão e as enfrentam através das ações por 

equivalência de poder e direitos (PRADO, 2002). De acordo com Mouffe (2005) essa 

dinâmica do antagonismo traz os elementos do poder e da disputa para o jogo 

democrático entre os grupos, mas não como uma relação em que o ELES seja um 

inimigo que deva ser eliminado pelo NÓS, mas sim uma relação em que o NÓS e o 

ELES sejam, apesar de irreconciliáveis, opositores legítimos um do outro, e que haja 

equivalência política entre os grupos. Assim, a luta LGBT não visa acabar politicamente 

com os heterossexuais ou com a heterossexualidade, muito menos eliminar as 

diferenças identitárias entre os dois grupos e torná-los homogêneos, mas sim 

transformar a norma institucional, ou melhor, a heteronormatividade, que hierarquiza as 

relações entre eles e impede a existência de equivalência de direitos e poder político, 

rompendo assim os limites de compatibilidade de um sistema social (MELUCCI, 2001).  

É possível esquematizar o processo de emergência das identidades políticas e a 

passagem dos sujeitos da arena para o campo seguindo os passos propostos por Prado 

(2002) que aponta três aspectos importantes constituintes do processo de mobilização 

social e da formação de identidades políticas. O primeiro aspecto diz respeito da 
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identidade coletiva, que está relacionada às práticas sociais, partilhamento de valores e 

sentimentos de pertença que o grupo desenvolve (PRADO, 2002).  

A identidade coletiva define também possíveis práticas cotidianas do 

grupo na constituição de redes sociais, onde há a localização e uso das 

instituições políticas, religiosas, públicas, privadas que se colocam 

como colaboradoras ou adversárias da demanda do grupo.
 10

  

  

O segundo aspecto da constituição de identidades políticas é o reconhecimento 

da situação opressiva de algumas relações sociais (PRADO, 2002). Como dito 

anteriormente, é reconhecer que existe um NÓS interditado por um ELES no campo do 

político e da equivalência (PRADO, 2002) e que essa relação leva o grupo inferiorizado 

a situações graves de injustiça.  

O terceiro aspecto implica na demarcação de fronteiras políticas (Prado, 2002) 

em que há o reconhecimento de que o NÓS e o ELES são irreconciliáveis, mas possuem 

equivalência política nos espaços sociais (PRADO, 2002; MOUFFE, 2005b). 

O GUDDS! surge como resposta às constantes práticas de preconceito e 

discriminação perpetuadas contra estudantes LGBT no ambiente acadêmico (REIS et al, 

2010). A identidade política LGBT desses/as estudantes emerge na militância contra a 

homofobia e o heterossexismo cotidianos nas instituições universitárias. A emergência 

dos grupos universitários de diversidade sexual se deu a partir dos anos 2000 no interior 

das instituições universitárias. Estes grupos possuem características próximas dos 

“novos” movimentos sociais, entretanto, suas ações se dão no interior das instituições 

acadêmicas, configurando uma forma de ativismo que vincula práticas militantes com 

acadêmicas no campo de estudos e ações da diversidade sexual. O GUDDS! é, 

basicamente (mas não em sua totalidade), composto por jovens estudantes 

universitários/as. A militância desses/as jovens vai além da participação nas instâncias 

formais da política. Eles/as não (necessariamente) atuam dentro dos grupos de 

representação estudantil formal, nem são filiados/as a algum partido político ou 

movimento social.  

                                                             
10 PRADO, Marco Aurélio Maximo; MACHADO, Frederico Viana. Preconceito contra 

homossexualidades: A hierarquia da invisibilidade. São Paulo: Cortez Editora, 2008, p. 67.  
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O GUDDS! nasce, inicialmente, com o objetivo de construir espaços de 

sociabilidade e troca de experiências. A partir desse espaço, eles/as perceberam a 

necessidade de questionar as lógicas da homofobia institucional e do heterossexismo na 

universidade. A principal motivação do grupo passa a ser o combate ao preconceito e a 

discriminação nas instituições acadêmicas (de forma específica) e na sociedade (de 

forma mais ampla). 

O grupo busca fazer um trabalho de divulgação da temática da diversidade 

sexual. Eles/as procuram combater a homofobia através da construção de saberes menos 

heteronormativos e da divulgação desses saberes. Todas as suas ações (dos protestos aos 

debates públicos) buscam expor questões relacionadas a violências vividas por 

estudantes não-heterossexuais e desnaturalizar estereótipos negativos relativos a 

vivência gay e lésbica.  

Esse grupo surge, inicialmente, com a proposta de servir como espaço de trocas 

de experiências e de estudo de textos acadêmicos sobre diversidade sexual. Entretanto, a 

partir dessas discussões, eles/as perceberam a necessidade de agir para mudar situações 

recorrentes de opressão que os/as subalternizava, principalmente dentro do ambiente 

universitário (como trotes de caráter homfóbico, brincadeiras e chacota por parte de 

outros alunos e professores, casos de violência física e etc.), então eles/as passam a 

adquirir o caráter político que atualmente guia o grupo. O grupo ao perceber situações 

de homofobia dentro da universidade se mobilizou para denunciá-las publicamente. 

Essas situações vão desde interdições da própria administração quanto a ações relativas 

à diversidade sexual até ações homofóbicas (implícitas ou explícitas) de alunos contra 

os grupos. 

Considerações finais  

Podemos tomar as instituições como produtoras de normas e regras que regulam 

os processos de subjetivação e interação social entre os indivíduos. As instituições 

privilegiam os modos de ser dos sujeitos que se enquadram nessas normas e punem e/ou 

deslegitimam os que se desviam desse padrão. Assim, a heteronormatividade como 

norma institucional predetermina que todos/as deveriam ser heterossexuais e os que 

assim não se classificam se tornam vítimas das dinâmicas de preconceito e 

discriminação. A homofobia e o heterossexismo se desdobram em práticas de opressão 
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contra os/as LGBT, que quando reconhecidas podem gerar identidades políticas que 

emergem trazendo o conflito para a cena pública e a luta por direitos (Mouffe, 1996; 

Melucci, 2001; Prado, 2002). Assim, a emergência de identidades políticas aparece 

como foco de resistência às normas institucionais que regulam os sujeitos. O GUDDS! 

surge como foco de resistência à homofobia nas universidades. 
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