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RESUMO

Para compreender um determinado universo, independentemente de sua natureza, a pesquisa e o estudo são essenciais para apreensão de 
conhecimento. Nesse sentido, o presente trabalho visa criar um maior entendimento sobre as questões que perpassam o universo LGBTQ, com 
enfoque específico nas representações sociais desta comunidade e como tais representações afetam-na, sendo muitas vezes geradoras e 
propulsoras de situações de violência física, verbal ou psicológica. Tendo como referência a teoria de Serge Moscovici, entendemos as 
representações sociais como a produção de conhecimento do senso comum e a assimilação de características, generalização e estereotipias 
àquilo que é considerado como “estranho” ou “de fora”. Esse processo dinâmico e dicotômico que ora nos leva a afastar determinada ideia ou 
representação, ora a tentar nos aproximar e acostumar, levou-nos à profunda reflexão e à tentativa de compreender de onde partem muitas das 
atitudes negativas, preconceituosas, discriminatórias e/ou vexatórias para com os indivíduos considerados “desviantes da norma” e que não 
seguem nem se encaixam em padrões socialmente esperados ou impostos. Através de levantamento bibliográfico e pesquisa descritiva, utilizamo-
nos de dados previamente coletados, analisando e interpretando tais informações para, primeiramente, levantamento de hipóteses de como o 
sexo, a sexualidade, as orientações sexuais e o constructo da identidade de gênero foram e são percebidos dentro de um contexto social e 
histórico. Depois, buscamos entender e alinhar como as políticas públicas são afetadas por essas representações que permeiam o coletivo social 
como um todo e, querendo ou não, afetam diretamente os mais vulneráveis e suscetíveis a situações de violência (gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais). Buscando evidenciar como as lacunas sociais aliadas à falta de informação constroem uma espécie de ponte para 
estabelecimento e propagação do preconceito e discriminação, sobretudo por meio de ideologias e do imaginário popular, o grupo fez um 
levantamento dos dados que mapeiam a violência e a LGBTfobia no Brasil, mas não limitamo-nos a isso. Buscamos, ainda, entender como a 
ausência de políticas públicas específicas criam condições para que situações de violência aconteçam em larga escala todos os dias. Percebemos 
então que os discursos de ódio muitas vezes infiltram-se no nosso cotidiano constantemente, reproduzindo-se em diferentes espaços, como no 
convívio familiar, no trabalho ou numa roda de amigos. Esses discursos ou “opiniões” frequentemente corroboram para a construção de 
determinadas representações, que vão tornando-se cada vez mais enraizadas em nossa cultura e impedem que as diferenças possam ser 
abraçadas e vivenciadas em sua total beleza e naturalidade, levando cedo ou tarde ao descaso, aos espaços de violência e às circunstâncias que 
põem em risco a vida de todo um grupo. Então, concluímos que a compreensão desses fenômenos nos dá a chance de elaborar novas estratégias 
e políticas de reeducação para preveni-los.
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