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Resumo: o trabalho tem por objetivo relatar a experiência na execução do projeto 
Universidade Fora do Armário (UFA), um evento realizado na Universidade Federal de 
Uberlândia – campus pontal, que abordou as temáticas de diversidade sexual e de 
gênero, tendo ocorrido nos anos de 2013 e 2014. O evento foi financiado pelos editais 
PROFIC (Programa de Incentivo à Formação de Cidadania) 2013 e PROFIC 2014 da 
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFU. No artigo, fazemos 
uma avaliação crítica da proposta do evento, analisamos a homofobia e a transfobia e 
fazemos algumas reflexões sobre como o evento pode contribuir para o combate as duas 
práticas mencionadas e ao empoderamento da população LGBT na comunidade 
acadêmica, bem como na contribuição que o evento pode dar na formação de futuros 
professores que irão atuar na escola e poderão trabalhar essas questões dentro do 
ambiente escolar, visando uma naturalização da questão e uma conquista maior de 
espaço para estas temáticas dentro da área da educação e da sociedade em geral. 
Palavras-chave: UFA, Homofobia, Transfobia, Triângulo Mineiro, PIBID 
Interdisciplinar 
 

 

O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência na execução do projeto 

Universidade Fora do Armário (UFA), e sua realização na região do Triângulo Mineiro, 

mais especificamente na cidade de Ituiutaba, na Universidade Federal de Uberlândia – 

campus Pontal. 

O projeto Universidade Fora do Armário tem a proposta de levar o debate sobre 

a diversidade sexual e a cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais para dentro da Universidade Federal de Uberlândia, já que anteriormente à 

sua realização, não existia nenhum evento de grande porte que discutisse a temática. 

1  Graduanda em História pela Universidade Federal de Uberlândia e bolsista do PIBID Interdisciplinar. 
2  Graduado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. 
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Realizamos o evento por acreditarmos que esse debate é essencial para a 

universidade, no sentido de combater todas as formas de opressão. Nosso objetivo é 

tratar das diversas formas de viver as sexualidades na sociedade contemporânea e 

também combater os valores machistas e heteronormativos que oprimem quem  difere 

deste padrão. Com tudo isso, visamos a desconstrução de paradigmas e ressignificações 

de conceitos e práticas, contribuindo para a construção de uma universidade, bem como 

uma sociedade, onde a livre expressão da afetividade humana e a sua diversidade seja 

um valor preservado e cultivado entre todas e todos. No ano de 2013 foi realizada a 

primeira edição do UFA, no qual foram desenvolvidas atividades como palestras, cine-

debate, relato de experiência, manifestações artísticas e culturais. A realização do 

projeto se deu em três dias de atividades, acontecendo nos períodos de manhã, tarde e 

noite. 

O evento foi realizado com financiamento do edital PROFIC-2013 (Programa de 

Incentivo à Formação de Cidadania) da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis, que disponibilizou uma verba de dois mil reais para cada projeto aprovado, 

podendo este ser gasto com material de consumo, pró-labore, passagens e diárias para 

palestrantes. 

Na sua primeira edição o evento contou com a participação de 300 inscritos. 

Essa participação se deu de maneira efetiva em todas as atividades previstas. Apesar da 

temática nunca antes ter sido trabalhada na Universidade, houve pouca resistência por 

parte de alguns discentes e docentes, houve ainda um grande apoio da direção da 

instituição e da mídia na divulgação do evento para toda a comunidade. 

Quando o projeto foi pensado, havia uma preocupação central que era a de 

“estreitar os laços” entre a comunidade acadêmica e a comunidade LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros). Este foi apenas um de tantos 

outros objetivos que foram atingidos com a realização do evento, já que grande parte 

das atividades foram ministradas por membros da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros). 

Diante da repercussão da primeira edição do projeto e da necessidade de que se 

discutam temáticas como esta, o projeto concorreu novamente ao edital do PROFIC no 

ano de 2014 e desta vez conseguimos um orçamento maior, no valor de R$ 4.000,00. 

Na segunda edição, a Comissão Organizadora do evento contou com a 

participação de bolsistas  do PIBID Interdisciplinar da FACIP-UFU, apoio de Coletivos 

LGBTs,  de palestrantes de fora, algo que não houve na primeira edição, como os 



3 
 

militantes transexuais João Nery e Hailey Kaas. Na Comissão contamos com cerca de 

30 membros, com pessoas de todos os cursos já que o projeto tem um caráter 

interdisciplinar. Foi necessário que se cobrasse um valor de R$5,00 da inscrição para 

que se pagasse pró-labore aos palestrantes, tendo em vista que o edital do ano de 2014 

não contemplava esse tipo de recurso. O público desta vez totalizou o número de 500 

inscritos. 

Havia uma expectativa por conta da repercussão da primeira edição do evento. 

Novamente o projeto foi realizado em três dias, nos períodos da manhã, tarde e noite, 

desta vez as ações foram desenvolvidas em conjunto com o PIBID Interdisciplinar da 

FACIP-UFU. As atividades foram: cine-debate, relato de experiência, lançamento de 

livros e palestras com militantes e ativistas do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros) conhecidos no âmbito nacional. 

Notamos que na segunda edição, o público foi mais assíduo e o evento lotou em 

algumas palestras, algo que não ocorrera na primeira edição. Talvez por ser o segundo 

ano do evento, ele se encontrou mais consolidado na comunidade acadêmica. É 

importante ressaltar que a FACIP-UFU está localizada na cidade de Ituiutaba, na região 

do Triângulo Mineiro, uma cidade do interior de Minas Gerais, com uma população em 

torno de 100 mil habitantes. 

A sub-temática da segunda edição do projeto foi “Universidade Fora do 

Armário: Gênero, Diversidade Sexual e Educação”, foi pensada pela Comissão 

Organizadora e pelo PIBID Interdisciplinar da FACIP-UFU na tentativa de contemplar 

todas as áreas. Como encerramento do evento foi realizada uma festa na universidade, 

que contou com intervenções do movimento LGBT, shows de drag queens, entre outras 

apresentações. 

Diante de todo o debate que foi proposto e os resultados positivos que foram 

atingidos com as duas edições do projeto Universidade Fora do Armário, que visa 

combater a homofobia e transfobia na região do Triângulo Mineiro, pretende-se dar 

continuidade a este. A ideia é que as atividades ocorram não somente no espaço 

acadêmico, mas que se estenda para outros espaços. 

 Para empreendermos uma reflexão sobre a importância e os desafios do combate 

a homofobia e transfobia, bem como da conquista de um espaço LGBT dentro da 

universidade, discutiremos primeiramente o que é a homofobia e transfobia, depois 

faremos uma avaliação sobre a importância do evento.  
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 Segundo Daniel Borrillo, a homofobia pode ser definida pela “atitude de 

hostilidade com os homossexuais” e a “manifestação arbitrária” que qualifica “o outro 

como contrário, inferior ou anormal devido. Devido a essa diferença, esse outro é posto 

fora do universo comum dos seres humanos”. (BORRILLO, 2009, p. 15) 

 O autor ainda complementa que 

 

Como um atributo da personalidade, a homossexualidade deve 
permanecer fora do interesse interventor das instituições. Tal como a 
cor da pele, a opção religiosa ou a origem étnica, ela deve ser 
considerada um dado não pertinente na construção política do cidadão 
e na qualificação do sujeito de direitos. Contudo, embora o exercício 
de uma prerrogativa ou a fruição de um direito não sejam mais 
subordinados ao pertencimento a um ou outro sexo, religião, política 
ou classe social, a homossexualidade permanece como um obstáculo 
ao pleno gozo de direitos. (BORRILLO, 2009, p. 16-17) 

 
 Ou seja, algo que não deveria ser levado em consideração pelo interesse 

interventor das instituições ou das pessoas no que concerne a vida das outras, ainda se 

faz num obstáculo para o “pleno gozo de direitos”, o que faz com que o debate tenha 

importância e muita relevância dentro do ambiente escolar, seja na escola básica ou no 

ensino superior. 

 Borrillo (2009) aponta também que para além do que foi definido acima, a 

homofobia vai além. Ela também se manifesta na ridicularização de indivíduos 

afeminados ou até mesmo em violência e extermínio dos homossexuais. A homofobia 

se manifesta principalmente na resistência contra a equivalência de direitos. 

 A homofobia também pode ser distinguida entre psicológica e cognitiva. A 

homofobia psicológica se caracteriza pela repulsa e condenação da homossexualidade, 

enquanto a cognitiva prega uma tolerância à mesma, no entanto lhe nega o gozo dos 

mesmos direitos que os heterossexuais. 

 O autor ainda nos mostra que a homofobia também pode ser dividida entre geral 

e específica. A homofobia geral pode ser sofrida por qualquer pessoa que apresente 

características atribuídas ao outro gênero. Por exemplo, um homem com traços 

femininos, seria discriminado independentemente do fato de ser homossexual, já que 

supostamente se absteve da sua qualidade de “homem viril”, que se dá justamente pela 

negação do feminino e pela rejeição a homossexualidade. A homofobia específica é a 

intolerância com gays e lésbicas, independentemente das características. 
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 Ainda há a diferenciação, segundo Borrillo, entre gayfobia e lesbofobia. A 

primeira diz respeito à discriminação sofrida por homens gays, que se dá por conta da 

sexualidade. Enquanto a segunda, já caracteriza as lésbicas, que sofrem discriminação 

não somente por serem lésbicas, mas também por serem mulheres – o que as faz serem 

invisibilizadas tanto no movimento LGBT, quanto na sociedade em geral, pois não se 

atribui sexualidade à mulher, algo que é fruto da misoginia e da objetificação da mulher 

perante o homem. Através dessa prática, é impossível se pensar uma relação afetiva 

entre duas mulheres, já que se parte do pressuposto que a mulher existe para satisfazer o 

homem. 

 Outra forma de discriminação, que não se refere somente à sexualidade, mas sim 

ao gênero, é a transfobia. COSTA; PEREIRA; OLIVEIRA & NOGUEIRA (2010) a 

definem como 

 
uma aversão emocional face a pessoas que não se conformam às 
expectativas sociais de género – similar à homofobia – medo ou 
aversão a homossexuais (Weinberg, 1972), a transfobia envolve 
sentimentos de repulsa face a mulheres percebidas como masculinas, 
homens percebidos como femininos, travestis e crossdressers, 
transgéneros e/ou transsexuais. Especifcamente, a transfobia 
manifesta-se pelo medo pessoal de que pessoas conhecidas possam ser 
trans ou repulsa por encontrar uma pessoa trans. Note -se que o uso do 
sufixo ―fobia não implica que uma pessoa transfóbica sofra de 
reacções fóbicas no sentido clínico do termo; bem como não implica 
que a pessoa em causa sofra de qualquer perturbação clínica. O sufixo 
é utilizado no sentido de implicação de um medo ou ódio irracionais 
face a estas pessoas, e que é parcialmente perpetrado por uma 
ideologia cultural. (COSTA; PEREIRA; OLIVEIRA & NOGUEIRA, 
2010, p. 95) 

 

 Dessa forma, a homofobia se caracteriza como a violência sofrida pelos 

homossexuais, sejam gays ou lésbicas, e a transfobia a sofrida pelas pessoas trans 

(pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi designada ao nascer). É 

importante ressaltar que a identidade de gênero não deve se confundir com a orientação 

sexual. Uma pessoa trans pode ser heterossexual ou homossexual. Por exemplo, uma 

mulher trans que se sente atraída pelo sexo feminino é homossexual, enquanto seria 

hetero se sentisse atração pelo sexo masculino. 

Daniel Borrillo aponta que a homofobia se constrói em torno de emoções, 

condutas e dispositivos ideológicos. Arriscamos dizer que a transfobia também se 

constrói da mesma forma, através do que Foucault chama de “dispositivo de 
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sexualidade”, que institui verdades, discursos, em torno das práticas sexuais, do corpo e 

dos prazeres. (FOUCAULT, 1996, p. 244). E estes, ainda nos dias de hoje, são 

proliferados, renegando a multiplicidade de culturas, raças, religiões, orientações 

sexuais e identidades de gênero que temos na sociedade, fazendo germinar preconceitos 

e ações discriminatórias às diversidades.   

Esses dispositivos de sexualidade, portanto, normatizam as relações sexuais, os 

corpos, o gênero, impondo um padrão ideal que deve ser seguido: a heterossexualidade, 

a cisgeneridade (quem não é transgênero), o corpo branco, magro, higienizado, etc. A 

nosso ver, essas normatizações são parte da causa do preconceito e da discriminação, 

pois ela categoriza os corpos que não se enquadram na norma como “errantes” e os 

torna “os outros”, “os diferentes”. 

Enquanto futuros professores, acreditamos que a educação precisa ter um 

potencial transformador para combater essas normatizações e incluir a diversidade 

sexual e de gênero nos conteúdos, não como algo diferente que deve ser mostrado como 

abjeto, mas sim como algo normal, como parte dos conteúdos regulares; obviamente, 

devidamente problematizado. 

No entanto, como Wiliam Siqueira Peres aponta  

 

A escola, que deveria ser um lugar de inclusão e respeito da 
diversidade, muitas vezes perde a sua função e passa a desempenhar 
outras. Torna-se escola-polícia, escola-igreja, escola-tribunal, 
orientadas por tecnologias sofisticadas de poder centradas na 
disciplina dos corpos e na regulação dos prazeres. Distanciam-se, 
assim, de uma das funções da educação: tornar as pessoas preparadas 
para o convívio com as diferenças por meio da produção de 
sentimentos e atitudes de fraternidade, solidariedade e igualdade de 
direitos, valorizando o coletivo e garantindo o acesso à informação, 
sem o que é impossível às pessoas a construção de suas cidadanias. 
(PERES, 2009, p. 249) 

 

A escola como está estruturada atualmente, acaba por tolher a liberdade sexual e 

de gênero, normatizá-la e policiá-la, incapacitando os próprios homossexuais e 

transexuais de se identificarem enquanto sujeitos de direito e criando nestes a aversão 

ao seu próprio corpo, já que a pessoa não se vê construída como normal pela escola. O 

dispositivo de sexualidade apontado por Michel Foucault faz-se presente, então, na 

escola. Arriscamos dizer até que é um dos lugares onde ele se manifesta de forma mais 

violenta e clara. 
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Portanto, acreditamos na transformação deste papel da escola em um lugar que 

fomente esta discussão de forma a contribuirmos com um aprofundamento da cidadania 

e dos direitos humanos. Acreditamos que o papel da educação é essencial no combate a 

todas as formas de opressão. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de ações que 

promovam a construção de uma sociedade justa e equânime e que garantam os direitos 

humanos.  

Acreditamos que o UFA foi essencial para isso no sentido em que trouxe o 

debate para dentro da universidade, conquistou espaço nestes dois anos de atuação e, de 

certa forma, contribuiu para o empoderamento principalmente das pessoas trans dentro 

da universidade.  

Na primeira edição não tivemos participação dessas pessoas no evento. No 

entanto, na segunda, talvez por termos contado com dois respeitados militantes da causa 

trans, tivemos maior participação dessas pessoas. Pessoas que antes não frequentavam o 

espaço universitário estiveram no evento e na festa de encerramento. 

As dificuldades encontradas na realização do evento foram de ordem 

burocráticas. A instituição em nenhum momento inviabilizou a realização do mesmo. 

As críticas que ouvimos partiram apenas de discentes, mas foram casos isolados, como 

questionamentos de “por que discutir isso na universidade?”. 

Acreditamos que o espaço da universidade é, sim, para essas questões serem 

discutidas, e na importância de projetos como o UFA( Universidade Fora do Armário) e 

do PIBID Interdisciplinar que propõe debates acerca dessas temáticas e as críticas que 

foram direcionadas ao evento, a nosso ver, carregam homofobia e transfobia 

internalizadas, pois até esboça certa tolerância com a causa, mas não vê sentido de que 

ela ocupe o terreno da universidade, o que Daniel Borrillo chama de “homofobia 

cognitiva”. 

 Neste sentido, é possível afirmar que parte de nossa meta foi alcançada. Muitas 

ações ainda são necessárias, mas o evento representou um grande avanço nas discussões 

destas questões dentro do campus pontal da Universidade Federal de Uberlândia, 

contribuindo para a consolidação da temática LGBT e da importância dela dentro do 

espaço acadêmico. 
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Figura 1: Palestra do João Nery no UFA 2014, com auditório cheio. Fotografia: Leonardo Oliveira. 

Acervo dos autores. 
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Figura 2: Auditório lotado na abertura do evento. Fotografia: Daniele Pereira.  Acervo dos autores. 

 

 

 

Figura 3: Evento cultural de encerramento do UFA 2013 – 
show de drag. Fotografia: Daniele Pereira.Acervo dos 
autores. 
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Figura 4: Relato de experiência realizado no UFA 2013. Fotografia: Leonardo Oliveira. Acervo dos 
autores. 

 




