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1. Introdução 

 A sigla LGBT, significa, em seu sentido literal: lésbicas, gays, bissexuais e 

transexuais. Entretanto, é possível compreender o movimento LGBT, historicamente, não 

apenas cabível a pessoas que se identificam com as mencionadas orientações sexuais (LGB) e 

expressão de gênero (T). 

Tendo como base Simões e Facchini, temos que, 

Embora […] a sigla LGBT venha predominando nos meios ativistas, ela 
eventualmente assume outras variantes, que invertem a ordem das letras 
(colocando o “T” à frente do “B”), duplicam o “T” (para distinguir entre 
travestis e transexuais, por exemplo) ou acrescentam novas letras que 
remetem a outras identidades (como o “I” de intersexual ou o “Q” de 
queer”). […] Trata-se de ressaltar […] que a presente denominação, como 
mostra sua trajetória recente, é aberta e sujeita a contestações, variações e 
mudanças (2009, p. 15). 

 

Essas contestações, continuam Simões e Facchini, são marcantes no decorrer da 

produção bibliográfica, no Brasil e em outros países; nas organizações, predominantemente, 

lideradas por sujeitos homens gays; e nas próprias conexões com o Estado, no tocante às 

políticas públicas (leis, ações de promoção e combate à LGBTfobia3), e com o mercado, 

quando são analisadas as negociações e tensões (2009, p. 13; 140-141; 148-149)4. 

Dessa forma, temos que a história de “sexualidades e gêneros dissidentes” 5 , tão 

marcadas por rupturas e continuidades, podem ser compreendias como um “movimento 

social”, ainda segundo Miskolsi, que nasce “organizado no Brasil há pouco mais de 30 anos. 

Foi no final da década de 1970 que a ditadura militar começou um processo gradual de 
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pessoas LGBTs. 
4  Cf. SIMÕES; FACCHINI, A banda do arco-íris: o movimento LGBT atual, in: Na trilha do arco-íris: 
do movimento homossexual ao LGBT, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 137-152.  
5  Cf. COLLING, Leandro. O que perdemos com os preconceitos. Revista Cult, ano 18, nº 202, junho de 
2015, p. 22. 
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abertura política, o qual criou condições para o florescimento desses novos atores políticos, os 

movimentos sociais” (2011, p. 40). 

Diante disso, é possível, a partir da crítica de Foucault à chamada “história das 

continuidades” (apud RAGO; MARTINS, 2007, p. 2), atribuir à história dessas pessoas 

LGBTs 6 , assim como suas construções no movimento estudantil, a característica de 

descontinuidade, não linearidade, opondo-se ao conceito de “história contínua” enquanto 

construído historicamente como “[…] o correlato indispensável da função fundadora do 

sujeito […] (FOUCAULT, 2007, p. 14), como aquela que é supre suas próprias ausências. 

Essa descontinuidade, por sua vez, 

[…] trata-se de cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma 
pluralidade de posições e de funções possíveis. Tal descontinuidade golpeia 
e invalida as menores unidades tradicionalmente reconhecidas ou as mais 
facilmente contestadas: o instante e o sujeito. E, por debaixo deles, 
independentemente deles, é preciso conceber entre essas séries descontínuas 
relações que não são da ordem da sucessão (ou da simultaneidade) em uma 
(ou várias) consciência (FOUCAULT, 2002, p. 58). 
 

Em outras palavras, tendo-se em vista que as relações sociopolíticas em entidades 

estudantis, assim como demais organizações da sociedade civil, LGBTs constroem “(…) uma 

história cataclísmica, feita de rupturas e descontinuidades. Não é o desenrolar previsível do 

Mesmo, e sim uma série de mutações inaugurais” (ROUANET apud GONÇALVES, 2007, p. 

3), que precisam lidar com discriminações estruturais, como a LGBTfobia, o racismo e o 

machismo, assim como demandas estudantis, sejam elas políticas ou institucionais, 

concernentes ao âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Diante das citadas mutações inaugurais só são possíveis por que as pessoas LGBTs 

não são consideradas como o Mesmo, enquanto categoria humana, mas como as outras 

pessoas, os outros corpos, as outras formas de ser. Ou seja, como sujeitos que são opostos e 

afirmados como inessenciais, menos importantes, ou até mesmo sem importância aparente, 

como os judeus eram para os antissemitas (BEAUVOIR, 1980, p. 90), a partir do ponto de 

vista da heterossexualidade masculina como norma. 

Para Foucault, a sexualidade pode ser compreendida como uma construção histórica, 

ou seja, seria ela um “dispositivo histórico”, a partir do qual se constituiu “de múltiplos 

discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes, que 

produzem ‘verdades’” (LOPES, 2000, p. 9). Seria, assim, “um conjunto decididamente 

 

6  A partir de agora, os autores optam por usar a sigla LGBT para se referir ao movimento e às pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, assexuais, intersexuais, queer e demais identidades 
“dissidentes”. 
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heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas […] o dito e o não-dito são elementos do dispositivo” (FOUCAULT, 

1993, p. 244). 

Butler, por sua vez, considera que o gênero deve ser compreendido “não como um 

‘ato’ singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (2000, p. 111). Quanto ao tocante sobre 

distinção entre sexo e gênero vai muito além do que é compreendido em vários âmbitos. 

Segundo a autora, esses conceitos precisam ser compreendidos a partir de 

[…] um construcionismo linguístico radical, [o que faz com que] o problema 
torna-se ainda pior, pois o “sexo” que é referido como sendo anterior ao 
gênero será ele mesmo uma postulação, uma construção, oferecida no 
interior da linguagem, como aquilo que é anterior à linguagem, anterior à 
construção. […] Se o gênero é a construção social do sexo e se não existe 
nenhum acesso a esse “sexo” exceto por meio de sua construção, então 
parece não apenas que o sexo é absorvido pelo gênero, mas que o “sexo” 
torna-se algo como uma ficção, talvez uma fantasia, retroativamente 
instalado em um local pré-linguístico ao qual não existe nenhum acesso 
direto (2000, p. 116). 
 

 No tocante aos espaços de articulação estudantil e política, uma vez que esse é o tema 

de estudo da presente pesquisa, existem o Centro Acadêmico (CA), representante dos 

discentes em cada curso, e o Diretório Central de Estudantes (DCE), os quais são “territórios 

legitimados de representatividade, voltados, mais especificamente, para as políticas estudantis 

e/ou educacionais. Neles, os jovens buscariam garantir o debate desses temas e conjunturas 

diversificadas, estabelecendo, eventualmente conexões com outros grupos e movimentos 

político-sociais e de militância” (MAIA et al., 2011, p. 170-171). 

Entretanto, continua Maia et al., a militância de discentes não se limita a esses 

espaços, mencionados acima, como também parte dessas pessoas são militantes de partidos 

políticos e eleitorais, em sua maioria autodeclarados de esquerda, “até grupos de militância 

específicos, nucleados a partir de temas relativos à diversidade/identidade, como os 

movimentos negro, feminista e GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) ou, mais 

contemporaneamente, LBGT ou LBGTTTS” (2011, p. 171). 

A partir disso, e tendo em vista que o recorte aqui feito é correlato ao CAD e ao DCE, 

ambos pertencentes a UFERSA7 podem ser vistos, enquanto espaços estudantis no contexto 

de uma universidade, como parte da 

 

7  Os autores optam por utilizar, a partir de agora, as siglas CAD, DCE e UFERSA. 
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crescente mobilização de diversos setores sociais em favor do 
reconhecimento da legitimidade de suas diferenças […] cada vez mais aguda 
do papel estratégico da educação para a diversidade. Ela é vista como fator 
essencial para garantir inclusão, promover igualdade de oportunidades e 
enfrentar toda sorte de preconceito, discriminação e violência, especialmente 
no que se refere a questões de gênero e sexualidade. Essas questões 
envolvem conceitos fortemente relacionados, tais como gênero, identidade 
de gênero, sexualidade e orientação sexual, que requerem a adoção de 
políticas públicas educacionais que, a um só tempo, contemplem suas 
articulações sem negligenciar suas especificidades (BRASIL, MEC/SECAD, 
2007, p. 9). 
 

Para Marinho e Santos, o espaço educacional – sendo a universidade um exemplo –, “é 

um castelo de mármore, isolado das redes societárias” (2012, p. 05). Nesse castelo, continua 

Marinho e Santos, existe “um modelo societário em que o ‘normal’ é ser homem, branco, 

heterossexual, ocidental, oriundo das classes dominantes, provedor, viril e forte. Pode-se, 

então, afirmar que esse homem é considerado superior, que se encontra no cume da cadeia 

hierárquica, e, por sua vez, domina” (2012, p. 06-07). Hierarquia essa que é reproduzida em 

instituições, como a UFERSA. 

A discussão, que urge complexa no que concerne ao conceito de gênero e sexualidade, 

torna-se também adquire esse caráter quando debruça-se sobre o conceito de raça. É 

necessário que a complexa compreensão do conceito de raça deva ser levado em conta a 

vários setores sociais: na herança histórica, em momentos decisivos (escravidão, apartheid); 

na divisão do trabalho, observando a separação social; no poder econômico, diante da pobreza 

extrema da população negra; na falta de políticas públicas e representação política de pessoas 

negras (LIMA; CERQUEIRA, 2007, p. 274). 

Lima e Cerqueira destacam que raça é “uma ideia política transversalizada por 

questões de gênero, sexualidade, origem territorial e nacionalidade, interceptada por um 

continuum de cor e fenotipia. Por outro lado, utilizamos negro como uma categoria social 

transitiva que incorpora variadas gradações de cor e fenotipia, afirma socialmente aqueles 

sempre negados como sujeito e remete a uma identidade racial” (2007, p. 274).  

 

2. Metodologia 

 A presente pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, uma vez que se preocupa 

em registrar, analisar e correlacionar os fatos tendo como guia a não manipulação de seu 

conteúdo (CERVO; BERVIAN, DA SILVA, 2007, p. 79)8, tendo em vista, principalmente, a 

 

8  Cf. CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia do trabalho 

científico. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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ética científica e, o respeito aos movimentos LGBT e negro e o compromisso com a 

militância do movimento estudantil. 

 O objeto desse estudo, por sua vez, compreende a necessidade de ponderar, primeiro, 

acerca da necessidade do movimento estudantil, fundamentada na ótica e na vivência de 

pessoas LGBTs, as quais deram seus depoimentos, e, segundo contrastar as dificuldades e 

enfrentadas por essas pessoas de acordo com suas raças, assim como destaca-se pelas 

referências bibliográficas aqui contextualizadas.  

 Diante desses motivos, com, inclusive, na sugestão e aceitação de membros do CAD e 

do DCE, decidiu-se pela entrevista semiestruturada de forma gravada em áudio. Esse modelo 

é caracterizado pela pré-formulação de perguntas básicas, as quais, por sua vez, norteiam a 

entrevista, possibilitando, a depender do conteúdo das respostas individuais e do 

desenvolvimento daquela, a inserção de outras perguntas. 

 Foi solicitado, por exemplo, que as pessoas dissessem o nome, a idade, o curso, a 

identidade de gênero, a orientação sexual, a raça que se identificava e entidade de base que 

construía. Logo em seguida, que relatassem como e por que decidiram se engajar no 

movimento estudantil; se construía algum movimento social ou organização política antes do 

ingresso na UFERSA. Dando continuidade, questionou-se como uma entidade estudantil de 

base auxiliava na construção do empoderamento de pessoas LGBTs e se a entidade que 

compunha auxiliava nesse processo a partir dos debates de gênero, sexualidade e raça. Por 

fim, quais as dificuldades que pessoas negras LGBTs ou LGBTs negras enfrentavam naquele 

espaço universitário, se a pessoa entrevista já tinha vivenciada alguma situação de preconceito 

ou discriminação por sua identidade de gênero, orientação sexual e/ou raça, e quais ações são 

ou poderiam ser feitas para promover a equidade, e, se não aconteciam, qual era o motivo. 

  É possível que, como o presente artigo parte de uma pesquisa com algum caráter 

experimental e militante (da mesma forma que as pessoas entrevistadas), limitou-se a pessoas 

LGBTs gestoras (no decorrente momento de escrita) do CAD e as do DCE, não se estendendo 

a pessoas negras cissexuais9 heterossexuais. 

 A partir dos dados obtidos, analisaremos a conjuntura, dificuldades, necessidades 

empoderamento de pessoas LGBTs, contrapondo aquelas que vivenciam o duplo 

enfrentamento ao preconceito ou discriminação racial das que não vivenciam, e a importância 

do movimento estudantil nesse sentido.  

 

9  Segundo JESUS (2015, p. 28), “cissexismo se fundamenta na crença estereotipada de que 
características biológicas relacionadas ao sexo [órgão sexual: pênis, vagina ou ambos, no caso de pessoas 
intersexuais] são correspondentes ao gênero”.  
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3. Resultados e discussões 

 A partir das entrevistas semiestruturadas, é possível estabelecer que as pessoas 

engajadas no CAD e no DCE da UFERSA teve o primeiro contato com o movimento 

estudantil já na universidade. Para o melhor desenvolvimento do presente trabalho tais 

entrevistas foram desenvolvidas com algumas pessoas LGBTs de tais entidades por meio de 

perguntas direcionadas a essas pessoas no âmbito do norteamento da entrevista.  

O entrevistado 1 (E1) se identificou como um homem cis, branco, homossexual e 

constrói o CAD. Em sua entrevista, foi perguntado como foi sua entrada no movimento 

estudantil e foi dito que: 

Minha mãe sempre foi uma pessoa muito militante, assim, não militante, 
mas foi uma pessoa muito relacionada a direitos humanos. Ela gosta muito 
de Paulo Freire, sempre falou muito de Paulo Freire lá em casa; no ensino 
médio ela me deu uns livros de… de uns encontros de direitos humanos para 
eu ler e isso fez com que eu me interessasse pela esquerda e tudo mais. E eu 
vi no movimento estudantil um local onde eu pudesse militar pelas coisas 

que eu acredito e pelas coisas que eu acho que são certas; então, eu ingressei 
no movimento estudantil para militar pela esquerda. E eu entrei por convites 
mesmo, fui entrando trabalhando com o pessoal e acompanhei. (Grifos 
nossos.) 
 

Tendo como base o que foi dito pelo entrevistado, é evidenciado que o primeiro 

contato com o movimento estudantil foi na Universidade e aconteceu por meio de “convites”, 

mas não com a ideia de movimento de “esquerda”, o que demonstra que a construção de 

noções daquele se deu antes do E1 ingressar no ensino superior. Tendo em vista que o 

conhecimento e a participação das pessoas no movimento estudantil se torna difícil, não é 

descartável a atuação dos indivíduos antes do ensino superior, mesmo que esses se 

identifiquem com a esquerda, a título de exemplo, como foi dito por E1. 

O empoderamento das pessoas LGBTs, consoante o E1, ocorre por meio de atividades 

de base, que são, segundo ele, “cursos, seminários e palestras”, que falem, por exemplo, sobre 

direitos sexuais e de gênero, a fim de fazer formação e explicar o conceito dessas duas 

categorias sociais para a base, ou seja, para os próprios estudantes. Para o entrevistado, o 

CAD não fez tantas formações a respeito de gênero, mas reconhece a necessidade de fazê-las. 

“Esse trabalho de base vai para além de alterar sujeitos, mas vai, também, alterar questões 

materiais, ou seja, alterar o meio no qual essa pessoa está, a fim de modificar esse ambiente, 

tornando-o menos racista e homofóbico”, segundo E1.  

O E1 foi indagado se já sofreu violência em virtude de sua raça, identidade de gênero 

e sua sexualidade: 
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Por causa da minha cor não, porque eu sou branco, né, então não tenho como 
sofrer racismo, nem pela minha identidade de gênero porque eu sou cis, mas 
por causa da minha orientação sexual já. Mas não, não necessariamente 
dentro da universidade explicitamente, mas pela minha orientação sexual [o 
que] eu vivo diariamente é preconceito e discriminação. Assim, não tem um 
momento que eu não esteja sofrendo, a não ser que seja nos espaços que eu 
chamo de espaços seguros que são espaços onde… Que a gente cria, né, tipo 
a gente de esquerda e tal, mas sempre sofri violência, sempre me ensinaram 
a não ser quem eu não sou, sempre me ensinaram a me esconder a não 
demonstrar nenhuma forma de demostrar afetividade pelas coisas que eu 
gosto, pela forma como eu falo, pela forma como eu me movimento, como eu 
me expresso, sempre me ensinaram que tudo isso era errado durante toda a 
minha vida, e para mim essa foi a maior discriminação e tudo mais, fora os 
outros tipos de violência. (Grifos nossos.) 
 

 Para o entrevistado, fica evidente que a maior parte da discriminação que ele sofreu foi 

fora da universidade, porém não se pode negar que dentro dela há situações vexatórias no 

sentido da discriminação. Pode-se entender essa amenização de preconceito como 

consequência do empoderamento que o movimento estudantil propões por meio das 

atividades de base.  

Já a entrevistada 2 (E2) se identifica como uma mulher cis, branca, bissexual, também 

constrói o CAD. Ela narra que ingressou no movimento estudantil quando já estava na 

universidade.  

Eu entrei na universidade em 2015 e eu não sabia nem muito bem o que era 
movimento estudantil ainda, né, e conforme eu fui entrando no curso [de 
Direito] eu percebi que sempre tinha o acompanhamento das pessoas do CA, 
e a partir do momento em que eu vi a atuação deles na sala de aula, fazendo 
campanha. Sempre me encantava muito ver a organização deles, ver como 
eles organizavam suas pautas, ver como eles organizavam as reivindicações 
e, por coincidência, as mesmas pessoas que eram do Centro Acadêmico da 
época eram do GEDIC10 e, a partir do convite do pessoal na semana de 
integração daquele semestre… Eles passaram um dia para falar dos grupos 
de estudo, projetos de extensão de pesquisa, e nesse dia eles apresentaram o 
GEDIC e [nos] convidaram para uma reunião e por coincidência no dia que 
ia ter reunião do GEDIC eu estava pela UFERSA […]. Eu fiquei mais 
próxima das pessoas do movimento estudantil, me engajei mais nos debates 

de cunho crítico dentro da universidade, em outra perspectiva do direito que 
não fosse a legalista e aí teve em 2016 […] a eleição para a chapa do DCE. 
Foi minha primeira experiência enquanto militante do movimento estudantil 
daqui da UFERSA, foi, em 2016, como coordenadora geral do secretariado 
do DCE. (Grifos nossos.) 
 

 Além disso, grupos de estudo, como o apresentado acima, são de suma importância 

para o fomento das discussões e, por conseguinte, aprendizados no espaço acadêmico. Porque, 

 

10  Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina, fomentador de “pesquisa e extensão 
populares”, vinculado à UFERSA, o qual tem como objetivo “problematizar os direitos humanos, as questões e 
identidades referentes à América Latina e a relação da Universidade junto a movimentos sociais e grupos 
historicamente excluídos”, segundo sua página de mídia social. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

a partir desses grupos que advêm a aproximação das pessoas com o movimento estudantil, 

como evidenciado na fala da E2, com características voltadas à esquerda, à democracia e aos 

movimentos sociais. 

Já a entrevistada 3 (E3), mulher transexual, branca, bissexual e membra do CAD, 

afirmou começar seu engajamento no movimento estudantil após ingressar na universidade, 

em busca também de empoderamento, o qual é oriundo, muitas vezes, do movimento 

estudantil. 

Para a entrevistada, 

A vivência dos e das estudantes é utilizada como forma de pôr os estudantes 
a frente de tais movimentos, empoderando, dessa maneira os e as estudantes. 
Há uma relevância imensa de tais ações dentro da universidade, pois auxilia 
na entrada e na permanência de pessoas marginalizadas nesse ambiente, 
onde, geralmente, é encarado como um local onde se produz ciência, 
afastando dele a violência, o preconceito e a discriminação, porém se sabe 
que não é assim, porque a universidade é, ainda hoje, um espaço de 
reprodução de diversas atitudes e falas que, de certa forma, produz discursos 

opressores. (Grifos nossos). 
 

 Segundo a E3, o engajamento nessas entidades proporciona o acesso ao conhecimento 

que a universidade não tem sensibilidade para trazer para os/as estudantes e, quando esses 

debates chegam até essas pessoas, o conhecimento proveniente discussões faz com que o 

corpo estudantil que antes sofria opressão compreenda o assunto e se empodere, tendo em 

vista que os temas abordados pelos movimentos estudantis são altamente estigmatizados, 

prejudicando, assim, seu debate no meu acadêmico e familiar, a título de exemplo. Esse 

conhecimento proporciona o florescimento do “amor-próprio”, além de permitir a luta pela 

dignidade e pelo direito próprio, além da permanência universitária e social. 

A fim de evitar discriminação e intolerância, proveniente, em partes, da escassez, 

senão da ausência, de determinadas políticas públicas, a E3 foi perscrutada, em sua visão 

como militante do movimento estudantil, como obstar atitudes de discriminação e 

intolerância. 

Elas não são feitas, porque não são vistas como prioridade no sistema 

capitalista. A verdade é que a universidade é vista apenas como uma forma 
de especializar a força de trabalho, para que daqui alguns anos essa força de 
trabalho seja vendida e se adéque ao sistema capitalista. Então, não há 
interesse nenhum do capital, interesse nenhum da burguesia empoderar essas 
massas que foram historicamente marginalizadas – pelo contrário, a 
perspectiva é que essas massas permaneçam marginalizadas. Porque essas 
massas são usadas como forças de trabalhos […]. Apesar do século XXI, 
esses movimentos estão sendo absorvidos pelo capital; acho que o capital 
hoje consegue enxergar que o movimento LGBT o movimento de negros, e o 
próprio movimento feminista, ele rende bastante e é uma população imensa. 
Hoje a gente ver nossas lutas serem capitalizadas e vendidas, mas 
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especificamente na educação não é prioridade porque não faz sentido 
nenhum para o capital ‘desmarginalizar’ essas forças e empoderar elas. 
(Grifos nossos.) 
 

Em seguida, para a entrevistada 4 (E4), a qual se identifica como mulher cis, negra, 

bissexual e que constrói o DCE, conta que também iniciou a militar no movimento estudantil 

após ingressar no ensino superior. Para ela, “o movimento estudantil contribui como um todo 

para o empoderamento dos indivíduos LGBTs”, e que, por isso, “o DCE e o CAs são partes 

do movimento estudantil, sendo este muito mais amplo”. 

Os temas que o movimento estudantil se propõe a debater fomenta o acúmulo de 

diversos assuntos, os quais interferem de forma direta e explícita na forma de pensar do corpo 

discente. Quando indagada sobre a vivência de algum preconceito em virtude de sua raça, 

orientação sexual e/ou sexualidade, ela responde que “dentro da universidade você ser uma 

mulher negra e bissexual que é invisibilizada tanto no gênero, como na sexualidade, como na 

cor, não é fácil. A todo momento você está enfrentando situações em que as pessoas lhe 

recriminam de alguma forma” (grifos nossos). 

Dessa forma, discute-se que mesmo sendo opressões diferentes, elas, de alguma 

forma, corroboram e proporcionam uma potencializada discriminação. Nessa perspectiva, fica 

evidente que a entrevistada corrobora a ideia de que na universidade, diferentemente do que 

muitos pensam, é um ambiente que a violência é constante, quando ela diz não ser fácil, a 

partir de suas identidades, vivenciar a universidade sem vivenciar, concomitantemente, 

preconceitos e discriminações. 

Assim, o movimento estudantil além de auxiliar na entrada das massas oprimidas na 

universidade, debate e pauta sua permanência, mesmo com os empasses que ocorrem 

diariamente. As políticas de cotas (Lei 12.711/201211), a título de exemplo, ainda são negadas 

em muitas universidades e por muitas pessoas, tendo em vista que essa política vai de 

encontro com os interesses do capital, de quem tem o poder, e a rupturas e continuidades 

históricas, a saber: o racismo. A entrevistada, nesse sentido, discorre que 

A gente sabe que as cotas elas ainda são negadas em algumas universidades 
e muitas pessoas ainda não entendem ou não querem entender que o 
processo histórico que houve de escravidão […] reforça o molde de 
sociedade que a gente tem hoje, então, a negação dos sujeitos negros e 

negras tem um respaldo histórico assim como todas as atitudes que 
acontecem e, a partir disso, por exemplo, eu acho que, principalmente com 
relação as pessoas negras, o escanteamento dessas pessoas, das pessoas que 
são cotistas, seja cotista por cor, seja cotista por remuneração. Enfim, isso 

 

11  Cf. Perguntas frequentes: tire suas dúvidas sobre o sistema de cotas. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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tudo acarreta um distanciamento dessas pessoas perante os demais sujeitos 
que ocupam a universidade. (Grifos nossos.) 

  

 

4. Considerações finais 

Foram exemplificados, analisados e discutidos neste trabalho discursos de pessoas que 

compõe e/ou constroem, em entidades de base estudantil, o movimento estudantil na 

UFERSA, temas à nível local – do curso e da academia –, como também à nível nacional e, 

até mesmo, internacional. É válido ressaltar que essas entidades fazem parte do movimento 

estudantil, mas não são o movimento estudantil, ou seja, essas entidades são usufruídas pelo 

Movimento Estudantil a fim de expandir o acesso dos assuntos que tal espaço propõe debater, 

como foi explicitado pela Entrevistada 4. 

Na realidade, o Diretório de Base, o Centro Acadêmico, ou até mesmo o 
Diretório Central dos Estudantes, que é o DCE, eles são entidades que o 
Movimento Estudantil pode se apoderar para fazer a construção do 
movimento estudantil a partir deles, mas, na verdade, eles são instrumentos 
do movimento estudantil, o movimento estudantil é muito mais amplo e 
muito mais diversificados que essas entidades específicas. 
 

Evidenciou-se, por meio do referencial teórico, bem como pelos discursos das pessoas 

entrevistadas, múltiplas proposições, que por muitas vezes passam despercebidas, 

provenientes do nicho abordado nesta pesquisa. Dentre elas, percebe-se o contraste entre raças 

e entre seus protagonismos nas diversas nuances analisadas, sejam de gênero, cor ou classe 

social. Diante disso, ficou evidente, no presente trabalho, que, no meio onde a pesquisa foi 

elaborada, há, quantitativamente, mais militantes brancos do que negros, o que pode ser 

encarado como consequência do processo histórico brasileiro, cujo foi, senão ainda é, 

composto por estruturas legitimadoras e fortalecedoras de preconceitos e desigualdades 

sociais.  

 Dessa forma, é necessário compreender o CAD e o DCE como iniciativas de 

discentes, essenciais para a manutenção do direito de direito democrático. Esses discentes 

veem na organização estudantil a oportunidade ímpar, senão histórica, de construir entidades 

de base, a fim discutir necessidades acerca do próprio curso ou da UFERSA, como também, e 

principalmente, ser um organismo vivo potente capaz de lidar com demandas externas e 

maiores do que a Universidade. Exemplifica-se aqui iniciativas do CAD, por exemplo, a 

Semana de Integração e a Semana Jurídica de Direito como espaços essenciais para debater e 

contextualizar assuntos relacionados aos movimentos sociais e estudantil aos direitos 

constitucionais, penal e civis, a título de exemplo. 
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 Sendo assim, é preciso, pois, caracterizar a universidade como um espaço 

institucional, e, como tal, passível de disputas políticas e participações dos mais variados 

grupos e indivíduos discentes, docentes e administrativos; e, como uma extensão da sociedade 

civil, ou seja, composto de discriminações estruturais – LGBTfobia, racismo e machismo. – 

dentro do perímetro de seus muros. 

 Nesse sentido a Entrevistada 3 afirma que: 

A LGBTfobia é transversal em todos os espaços, aonde a gente estiver 
presente, dentro de casa, como eu disse, dentro das igrejas, na rua, na 
sociedade como um todo há LGBTfobia e na universidade, obviamente, não 
vai ser diferente. Então, a verdade é que a universidade permanece 
despreparada para receber sujeitos e sujeitas LGBTs, não só o corpo docente, 
mas o corpo de técnico, os próprios discentes. Então, como o debate de 
gênero é muito atual, acho que a partir de 2007 que teve esse “boom” do 
debate de gênero aqui do Brasil, as universidades estão engatinhando, numa 
perspectiva de aceitar em uma forma mais real essas pessoas, uma aceitação 
falsa, um discurso de igualdade, que na verdade é uma mentira muito grande 
e que acaba expondo diariamente sujeitos e sujeitas LGBTs a mais diversas 
formas de violência não só dentro da universidade, mas fora. 
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