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Título do Minicurso: “As disputas em torno das questões de gênero e sexualidade no Brasil e o impacto na 

permanência universitária de estudantes LGBTs ” 

Duração:  (    ) 4h    ( x ) 8h 

Ementa 

Tema: Ideologia de Gênero e permanência de estudantes LGBT 

 

Objetivo:  

Compreender como tem se dado as disputas promovidas em torno da noção de ideologia de gênero e 

sexualidades e como isso tem cerceado os direitos de pessoas LGBT, promovido à violência, e impactado a 

permanência de estudantes universitários LGBT. 

 

Justificativa:  

A perseguição aos estudos de gênero tem, notadamente, acirrado as situações de violências contra grupos 

historicamente subalternizados, resultado dessa atual produção de discursividades que descaracteriza a 

importância de suas agendas. A universidade tem sido um dos espaços onde essas ações se reverberam e 

ganham legitimidade, e o foco principal dessas violências têm sido as mulheres, pessoas LGBTs, em especial 

aqueles e aquelas que estão envolvidas com os estudos de gênero e sexualidade e a militância feminista e 

LGBT. 

A universidade precisa ser compreendida, nesse contexto, como uma instituição social, que reflete a estrutura e 

a forma de funcionamento da sociedade como um todo, ao tempo, que, por ser uma instituição definida pela sua 

autonomia, também produz as suas próprias estruturas, regras, normas, ordenamentos e violências específicas 

do seu contexto que confluem num espaço que não apenas reproduz, mas também atualiza as desigualdades e 

hierarquias de classe, raça, gênero, território, sexualidade, e contribui para que muitos conflitos sociais 

encontrem em seu interior mecanismos de estabilização. (NARDI ET AL, 2015; AMARAL, 2015). 



Perceber que esse movimento tem se atualizado e reproduzido com muita força nas universidades, em especial 

nas universidades públicas federais nos leva a principal pergunta que norteia esse minicurso: como estudantes 

lgbts tem permanecido nesse contexto universitário que se desenha no avançar da extrema direita e do 

ultraconservadorismo que tem combatido os direitos LGBTs e das mulheres e as questões de gênero e 

sexualidades? Nesse sentindo, é que pretendo discutir como as disputas promovidas em torno da noção de 

ideologia de gênero têm promovido à violência e impactado a permanência de estudantes universitários 

LGBTS. 

Metodologia:  

Inicialmente realizei uma exposição sobre as questões envoltas ao fenômeno da Ideologia de Gênero, sua 

origem no contexto mundial e nacional, as principais ações e expoentes e a forma como os setores que 

participam desse movimento tem pautado as questões de gênero e sexualidade e o cerceamento de direitos das 

pessoas LGBTs. A exposição será seguida de uma atividade prática, onde os e as participantes serão 

convidados e convidadas a relatarem onde e como identificam as ações desses movimentos. Num segundo 

momento, serão apresentados dados de violência  contra estudantes LGBTs, seguido do convite para o relato de 

experiências de violência nas suas formações universitárias. Por fim, realizaremos um diálogo de como o 

fenômeno da ideologia de gênero tem estimulado a produção de violências que, em alguma medida, acaba por 

influenciar nas violências produzidas na universidade. 

 

Recursos necessários: 

Data-show, folhas de ofício, computador.  
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