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Resumo
Este trabalho busca identificar estratégias comunicativas utilizadas por instituições de ensino
superior para a formação identitária pró- LGBTQI+ em suas mídias digitais. Trabalha-se na
perspectiva de que as redes sociais digitais são espaços para produção e disseminação de discursos
que refletem posicionamentos ideológicos e, assim, legitimam ou refutam posturas e identidades
sociais. Toma-se como aporte teórico, os conceitos de Redes Sociais Digitais (RECUERO, 2009),
Interação Mediada Por Computador (PRIMO, 2008), Comunicação Organizacional (MUMBY,
2010), Identidade e Representatividade (BAUMAN, 2005; HALL, 2004). A compreensão desse tema
ocorre por meio de uma pesquisa bibliográfica e de abordagem descritivo-exploratória; e toma
como corpus as postagens publicadas no Instagram de cinco Instituições de Ensino Superiro, uma
de cada região do país, no período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020. Espera-se contribuir
para os estudos da diversidade nas organizações sob uma nova perspectiva: a da comunicação,
especialmente nas redes sociais digitais e sob o viés da identidade e representatividade dos sujeitos.
Palavras-chave: Comunicação nas Organizações. Diversidade. Redes Sociais Digitais. Identidade e
Representatividade.

Abstract
This work seeks to identify communication strategies used by higher education institutions for
professional identity training - LGBTQI + in their digital media. They work from the perspective
that digital social networks are spaces for the production and dissemination of discourses that
reflect ideological positions and, thus, legitimize or refute social attitudes and identities. The
concepts of Digital Social Networks (RECUERO, 2009), Computer-Mediated Interaction (PRIMO,
2008), Organizational Communication (MUMBY, 2010), Identity and Representativeness
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(BAUMAN, 2005; HALL, 2004) are taken as theoretical support. The understanding of this theme
occurs through a bibliographic search and a descriptive-exploratory approach; and take as corpus as
posts recorded on Instagram of five Higher Education Institutions, one from each region of Brazil,
without periods from October 2019 to February 2020. It is expected to contribute to the studies of
diversity in organizations from a new perspective: communication, especially on digital social
networks and under the subjects' identity and representativeness.

Key words: Communication in Organizations. Diversity. Digital Social Networks. Identity and
Representativeness.

Introdução
O Brasil é um país marcado por exclusões, sobretudo, no que tange a questões de raça, gênero
e classe. De acordo com o “Atlas da Violência” (2018)3 , organizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), o número de assassinatos contra jovens, negros, mulheres e população
LGBTQI+4 cresce e atinge níveis alarmantes no país. Em relação à população LGBTQI+, entre
2017 e 2018, houve aumento de 127% do número de denúncias e 5.930 notificações de violência
(física, psicológica, tortura, entre outras).
Para lidar com estes altos índices de violência no Brasil, é necessário que a discussão sobre
orientação sexual ocupe papel de destaque na sociedade contemporânea e, assim, reflita maior
interesse das iniciativas privada e pública por ações e investimentos em políticas de fortalecimento e
inclusão desta população. Neste aspecto, muitas instituições detêm a capacidade e legitimidade de
produzir discursos e verdades sobre o assunto. A exemplo, tem-se 75 empresas no Brasil signatárias
do Fórum pela Diversidade, em que pese menos de 1% seja genuinamente brasileira5.
No que diz respeito à vivência organizacional, segundo a pesquisa “Demitindo Preconceitos”6,
feita pela Santo Caos, 40% das pessoas entrevistadas já sofreram discriminação direta no trabalho
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CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2018. Brasília: IPEA, 2018. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/
atlasviolencia/. Acesso em 05 out de 2019.
Diante das várias siglas existentes para representar as identificações de gênero, neste projeto de pesquisa, utilizaremos
LGBTQI+, cujos significados são: L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de travesti e transexual, Q de queer e I de
intersexo. O sinal de “mais” (+) engloba outras variantes.
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sua maioria, são filiais de multinacionais.
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devido à orientação sexual. Essa realidade afeta o convívio social e a produtividade, fazendo com
que, em alguns casos, a pessoa mude de profissão ou local de trabalho, ou até mesmo não seja
contratada (de acordo com a pesquisa, 38% das organizações têm restrições para a contratação de
homossexuais). Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos7, 60% das empresas não
difundem informações a respeito dos LGBTs nos manuais de conduta e 10% afirmam que possuem
ações efetivas com o foco de tratar o assunto.
Nesta trabalho, pretende-se levantar reflexões sobre como as instituições de ensino superior
se posicionam, em suas redes sociais digitais, sobre a temática LGBTQI+, tornando essa abordagem
parte dos valores universais em seus discursos e práticas (ORTIZ, 2015). O objetivo é identificar,
nas articulações discursivas dessas organizações, se e como as estratégias comunicativas são
mobilizadas para a formação identitária pró-LGBTQI+.
A sociedade contemporânea, caracterizada – entre outros aspectos – pelo surgimento e uso
recorrente de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), apresenta cada vez mais interações
mediadas por computador e dispositivos conectados à internet (PRIMO, 2008), o que possibilita
novos processos de (re)construção de identidades e representações dos sujeitos (BAUMAN, 2005;
HALL, 2004).
Neste cenário, estão incluídas as organizações e suas redes sociais digitais, desafiadas a
adotarem posturas integradoras com seus públicos, levantando pautas de relevância social, que as
legitimem como entidades socialmente responsáveis, de imagem e reputação positivas – conquista
essa que só é possível com base em sólida relação de confiança estabelecida entre todos os atores
organizacionais. Entre estes desafios, está a pauta da diversidade, em especial a de gênero e, em
específico, a questão LGBTQI+, que adquiriu notoriedade somente nos últimos anos.
Em específico na área da Educação, esta temática começa a ganhar notoriedade a partir da
década de 2000, quando os estudos de gênero deixaram (apenas) de apontar diferenças
naturalizantes e disciplinares e passaram a levar em consideração as construções sociais dos
indivíduos (AGRELI, 2018).
Este trabalho junta-se ao coletivo de pesquisadores (ANDRELO, IRIGARAY, SARAIVA,
FLEURY, entre outros) que empreendem esforços nessa linha, mas busca sua originalidade ao
enfocar o estudo sobre a diversidade no âmbito das organizações, principalmente no que tange à
comunicação organizacional, suas estratégias e mídias; e suas implicações para a construção de
sentido sobre a temática, principalmente do âmbito das redes sociais digitais. Dentre os estudos, a
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maior parte da literatura já disponível foi construída pelo campo da Administração, que muito tem
contribuído para o avanço da gestão da diversidade nas organizações, mas acredita-se que ainda
existem lacunas que podem ser preenchidas com mais investigações no campo comunicacional.

2 Comunicação organizacional e mídias digitais: interfaces para a diversidade
O processo de globalização tem conduzido, permanentemente, a transformações nas
instituições. Como consequência, o ambiente organizacional passou a ser marcado, entre outros
aspectos, por mudanças tecnológicas, pela reordenação do trabalho, pela informalidade, pela
diversidade e pela competitividade. O surgimento constante de recursos tecnológicos obrigou as
instituições a procurarem novas formas de comunicação com os seus públicos. Para Primo (2008, p.
9), os meios digitais “demandam a reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo tempo em que
amplificam potenciais pouco explorados”. Isto porque, do outro lado, estes mesmos recursos ampliam
o poder comunicativo dos públicos, que passaram a ter mais voz nas relações que estabelecem com
as organizações. Carniello e Zulietti (2007) afirmam que
o consumidor da atualidade mostra sua voz na rede. [...] Se a empresa pode publicar na
Internet um site institucional, os consumidores também podem. Se a empresa pode
bombardear os consumidores de mensagens, agora os consumidores também podem. As
pessoas podem falar o que quiserem das empresas na web. É o fim do modelo do broadcast
centralizado, pondo fim ao conforto de dizer o que quiser para um público que não tinha
direito de resposta direta através das mídias. (CARNIELLO E ZULIETTI, 2008, p. 05)

Sob a ótica de Mumby (2010), entende-se a comunicação organizacional por sua perspectiva
crítica, que, em linhas gerais, busca investigar e analisar como ocorrem as relações de poder e as
desigualdades, partindo do princípio de que os processos de comunicação são determinados por
interesses e, dessa forma, reproduzem, rejeitam ou modificam estruturas e discursos. Neste aspecto,
a comunicação organizacional, ao considerar o “outro” e suas diferenças, pode promover processos
de humanização por meio de suas construções discursivas, possibilitando novos olhares na forma de
concepção deste “outro” e do mundo.
Para além de produtos e serviços, as organizações devem lançar mão de demandas que
dialoguem com o contexto situacional em que estão inseridas. Entre elas, encontra-se a da diversidade
4

– especificamente, da diversidade sexual e de gênero. É notório, nos últimos anos, o aumento
exponencial de estratégias comunicativas organizacionais, como publicidades e propagandas
institucionais voltadas para esse segmento de público.
A importância do reconhecimento da diversidade no ambiente organizacional parece ter
ganhado força nas organizações brasileiras, seja pelo fato de verem esses públicos como seus públicos
essencialmente constitutivos, seja pelo fato de serem vistos exclusivamente como nicho de consumo.
No manual “O compromisso das empresas com os direitos humanos LGBT”, do Instituto Ethos de
Responsabilidade Social (2013), são apresentados casos de sucesso e diretrizes para a elaboração de
políticas para inclusão da população de lésbicas, gays, bi e transexuais. No mesmo ano, foi criado o
Fórum de Empresas e Direitos LGBTQI+, gerido pelas próprias organizações participantes, cujo
objetivo é discutir e fomentar a elaboração de estratégias direcionadas ao público homossexual nas
organizações.
Em 2014, esse mesmo Fórum assinou uma carta com 10 compromissos3 para a Promoção dos
Direitos Humanos LGBTQI+, dentre os quais destacam-se: “respeito e promoção dos direitos
LGBT; sensibilização e educação para o respeito aos direitos LGBT; promoção a respeito dos direitos
LGBT na comunicação e marketing e no planejamento de produtos, serviços e atendimento aos
clientes; além da promoção e apoio a ações em prol dos direitos LGBT na comunidade”.
Para responder a estas demandas apontadas pelas signatárias do Fórum, o uso das Tecnologias
da Informação e da Comunicação, nestes processos de formação e compartilhamento discursivo, é
decisivo. Conduz a estratégias comunicativas mais dinâmicas, interativas e hipertextuais, no sentido
de atender aos compromissos traçados, levando informações aos usuários conectados virtualmente
em redes. Neste cenário, em que a internet se configura como espaço de produção,
compartilhamento e consumo de conteúdos diversos, facilitando e facilitado pelas possibilidades de
interação, edição e troca (RECUERO, 2010), ganham relevo as redes sociais digitais. De acordo
com Recuero (2010, p. 104), estas “são sistemas onde há perfis e há espaços específicos para a
publicização das conexões com os indivíduos. Em geral, esses sites são focados em ampliar e
complexificar essas redes”.
Entende-se que a internet se apresenta enquanto espaço favorável à projeção das identidades
e, por conseguinte, na legitimação de posturas sociais (SIBILIA, 2008), uma vez que estes sujeitos
exercessem tanto o papel de espectadores quanto o de influenciadores. Dessa forma, as redes sociais
digitais estimulam as organizações a se posicionarem favoráveis ou desfavoráveis às mais diversas
causas, e, ao fazê-lo, exporem também os sujeitos que auxiliam nesse processo, a exemplo da
população LGBTQI+.
5

Isso implica que, ao construírem sua própria identidade e discursos, as organizações também
colaboram na construção da identidade e representação social dessa população. De acordo com Hall
(2004), é pelo uso que fazemos das coisas que atribuímos significado a elas; o que dizemos, pensamos
e sentimos – como representamos – é, portanto, resultado tanto da estrutura de interpretação que
trazemos quanto da forma como as integramos ao nosso modo de agir cotidiano.
Para Bauman (2005), ao se considerar a pluralidade, diversidade dos vários campos
constitutivos da sociedade, o processo de construção das identidades fica cada vez mais fluido, uma
vez que a própria noção de identidade e de pertencimento é marcada pelo efêmero (LIPOVETSKY,
2009). Assim, as redes sociais digitais, ao aproximarem os indivíduos (e seus pertencimentos),
servem como lócus para os processos de subjetivação destes sujeitos, carregando consigo a
capacidade de legitimar, fortalecer, gerar diferenciação ou ainda exclusão (VEIGA-NETO, 2003).

3 As Instituições de Ensino Superior e seu papel na questão LGBTQI+

Face a este cenário, questiona-se se e como as instituições de Ensino Superior desenvolvem
estratégias para trabalhar a representatividade de grupos historicamente excluídos em seu quadro de
funcionários e a pluralidade em seus processos comunicativos – alinhando, assim, discurso e prática
organizacional, incluindo a diversidade como um de seus valores. Estas estratégias comunicativas
são planejadas, com o objetivo de construir um discurso pró-LGBTQI+ (interno e externo à
organização), capaz de comunicar efetivamente a diversidade e trazer mais representatividade para
esta população?
Neste aspecto, vale ressaltar que, por sua natureza, as IES são (devem ser) propagadoras de
pautas cidadãs, o que as legitimam perante a sociedade, como reforço (também) aos seus interesses
institucionais. Essas estratégias discursivas organizacionais se fazem no campo midiático e refletem
posicionamentos ideológicos que agem sobre o contexto sociocultural, influenciando suas
transformações.
Entretanto, é preciso recorrer à Bourdieu (1998) e lembrar que, a educação
institucionalizada que temos hoje, tem três categorias como ferramenta estratégica e determinante
para seu “sucesso”: capital econômico (condições financeiras), cultural (herança familiar) e social
(trocas simbólicas de interesse consciente ou não). Assim, a educação formal contemporânea acaba
por legitimar e, até mesmo, excluir grupos desfavorecidos.
Esta condição vai de encontro ao que entendemos por e para uma universidade. Ao
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desconsiderar a orientação sexual como uma variável relevante para o cumprimento de sua missão,
uma IES pode gerar mais exclusão ainda e ir de encontro à sua missão institucional. Embora,
ressalte-se aqui, que o ambiente universitário ainda seja um dos mais plurais e tolerantes com o
público LGBTQI+.
Boaventura de Sousa Santos adverte que
Um pouco por todo o lado a universidade confronta-se com uma situação
complexa: são-lhe feitas exigências cada vez maiores por parte da sociedade ao
mesmo tempo que se tornam mais restritivas as políticas de financiamento das suas
atividades por parte do Estado. Duplamente desafiada pela sociedade e pelo
Estado, a universidade não parece preparada para defrontar os desafios, tantos mais
que estes apontam para transformações profundas e não para simples reformas
paralelas. Aliás, tal impreparação, mais do que conjuntural, parece ser estrutural, na
medida em que a perenidade da instituição universitária, sobretudo no mundo
ocidental, está associada à rigidez funcional e organizacional, à relativa
impermeabilidade às pressões externas, enfim, à aversão à mudança." (SANTOS,
2015, p. 187)

Várias ações já estão sendo capitaneadas por instituições de ensino superior no sentido de
garantir acesso da populção LGBTQI+ em seus cursos de graduação e pós-graduação. Segundo
levantamento da Folha de São Paulo, há cotas específicas para LGBTQI+ (transgêneros) em ao
menos 12 das 64 universidades públicas, tanto para graduação quanto para pós-graduação, o que
equivale a 19% do total. Entretanto, entendemos que não basta garantir acesso, é preciso que se
garanta a permanência e conclusão do curso por parte dessa população. Além disso, é preciso ainda
que os servidores dessas instituições também sejam incluídos em um pensamento sistêmico de
identificação e valorização funcional, afinal, também são públicos constituintes deste tipo de
organização.

4 A Temática LGBTQI+ nos Perfis de Universidades Federais Brasileiras
Considerando o seu papel social, as mídias digitais das IES são ferramentas que podem
contribuir para a construção identitária e valorização do sujeito LGBTQI+, já que as discussões de
gênero estão presentes neste ambiente virtual. Para cumprir com o objetivo proposto para este
artigo, selecionamos o Instagram de cinco instituições federais de ensino superior, uma de cada
região do país.
Entende-se que por meio de redes sociais digitais, em especial o Instagram, estas
organizações assumem a capacidade de legitimar identidades, discursos e ideologias, que podem
ser refletidos no comportamento dos indivíduos externos a ela, o que inclui a maneira como estes
7

sujeitos se posicionam acerca da população LGBTQI+. Neste sentido, a escolha específica do
Instagram se dá sob duas perspectivas:
A primeira refere-se ao fato de o aplicativo ter se estruturado como uma rede social, o
que gera formatos de interações; a segunda é como a construção identitária pode ser
pensada, a partir das fotografias publicadas pelos usuários. O objetivo do estudo está
exatamente na junção desses dois pontos: compreender como a construção identitária
acontece, baseada no compartilhamento de imagens (e textos) que representam perfis.
(GUIMARAES; GOUVEIA, 2015, p. 24) [grifos nossos]

A escolha ainda se deu em função da quantidade de seguidores de cada uma delas (em
ordem descrescente: UFPA, UFPI, UFG, UFSC e UFMG), uma vez que este dado reflete no ecoar
das significações das mensagens (inclusive implícitas) publicadas. Assim, foram analisadas as
publicações do último trimestre de 2019 e do primeiro bimestre de 2020.
Das instituições analisadas, somente a UFPI e a UFSC fizeram publicações envolvendo a
temática, totalizando 3 publicações, 1 destaque e 4 stories. O levantamento das publicações feitas
por essas instituições no Instagram aponta a quase-ausência de estratégias comunicativas em prol da
diversidade de gênero (LGBTQI+). De posse dos dados quantitativos, ao investigarmos a posição
ocupada por estas temática nos posts (sobre o quê se fala nos perfis do Instagram dessas duas
instituições, quando a postagem se refere à população LGBTQI+)
A UFPI, fez duas: um card publicado no dia 29 de janeiro sobre o dia da visibilidade trans
(Imagem 1) e outro no dia 13 de janeiro (Imagem 2), onde aparece o imperativo ”Respeite as
Diferenças”, conforme apresentado a seguir:

Imagem 1 – Print da Publicação Visibilidade Trans no Instagram da UFPI
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Vale ressaltar que os comentários da imagem foram limitados, indicando que necessitou
haver moderação do administrador da página sobre o que os seguidores estavam postando.
Imagem 2 – Print da Publicação Respeite as Diferenças no Instagram da UFPI

Já a UFSC lançou uma campanha para o fortalecimento do atendimento da norma que
regulariza o uso do nome social na instituição, a primeira que usa a marca UFSC Diversifica8.
Imagem 3 – Print da Publicação que lança a campanha da Diversidade na UFSC
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Mais informações disponíveis em https://noticias.ufsc.br/2020/01/visibilidade-trans-campanha-ufsc-diversifica-pederespeito-no-uso-do-nome-social/
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Além disso, a UFSC dedicou um marcador nos destaques dos stories exclusivo para a
campanha, conforme imagem 4. Nele, há 5 stories fixados que trazem personagens e suas autorepresentações (Imagem 5).
Imagem 4 – Print do Perfil da UFSC no Instagram

Imagem 5 – Print do Story Destacado no perfil da UFSC no Instagram
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Em relação ao número de postagens realizadas, lastima-se que não chegue a 1% de
representatividade. E, quando o fazem, são campanhas esporádicas, factuais, sem continuidade e ou
preposição educativa-inclusiva.
A predominância das postagens são de datas comemorativas e eventos, além do calendário
de feriados, também são destacados os dias das profissões relativas a cursos de graduação ofertados
pela universidade. Depois, fotografias da instituição (processo de identificação e engajamento).
Nos dois únicos perfis que mantiveram publicações com temática LGBTQI+ nos últimos 5
meses, o foco narrativo é direcionado a enunciar, de maneira direta e curta, datas comemorativas. O
enquadramento, ainda que exista, é superficial. É preciso que as IES revejam esta postura e
posicionem-se face ao aumento dos crescentes movimentos de ódio eclodindo em todo o país,
capitaneados pelas mídias digitais.

Considerações Finais

Ao identificar o espaço destinado para postagens que tratam de temáticas LGBTQI+, o
presente trabalho justifica-se, sobretudo, por adentrar ainda em um campo pouco explorado e de
extrema relevância. Como se pode perceber, a abordagem é superficial, restrita a anunciar aos seguidores
o que a instituição está fazendo (eventos e rankings conquistados) bem como apresentar as datas
comemorativas (feriados locais e nacionais e dia das respectivas profissões de seus cursos de graduação).
Entretanto, normalmente, é oferecido ao interlocutor a possibilidade de interação (vide postagem fechada
na Imagem 1) ou hiperlinks com mais informações em outros suportes institucionais.
Trabalhar a construção e projeção identitária do público LGBTQI+ em discursos
institucionais sobre a diversidade em plataformas digitais, constitui-se em questão pública e
organizacional (IRIGARAY, 2008), uma vez que, entre outros resultados esperados, ao enveredar
nesta linha, esta pesquisa pretende contribuir para uma sociedade mais tolerante, inclusiva,
igualitária e justa.
A ideia vai também ao encontro da constituição de uma nova prática comunicacional, uma
vez que, até pouco tempo atrás, não se vislumbrava trabalhar abertamente a temática. Havia sim,
estratégias comunicativas concentradas em periódicos e produtos (como sites) direcionados
especificamente ao público LGBTQI+, haja vista a relação público-mídia e o receio de associar a
marca à temática, em decorrência dos valores tradicionais e conservadores advogados por uma
considerável parcela da sociedade brasileira.
11

Propor ações e ferramentas que possam melhorar o contexto LGBTQI+ no país é
fundamental. Entende-se que as instituições de Ensino Superior têm papel crucial na melhoraria dos
indicadores relativos a esta temática e suas respectivas assessorias de comunicação podem e devem
contribuir com esse propósito, ao utilizar as suas mídias digitais (e outras ferramentas) para tal fim.
A formação discursiva das assessorias de comunicação em universidades tem passado por
nova configuração da ordem do discurso, assumindo características distintas daquelas impostas à
atuação das assessorias em outros tipos de organização. Nas instituições de ensino, pesquisa e
extensão, pode servir como porta de acesso ao conhecimento, fazendo com que a própria assessoria
de comunicação colabore com a atividade fim das universidades.
As assessorias de comunicação das universidades, desse modo, ampliariam seu escopo de
atuação, deixando de ser atividade meio, trabalhando apenas para a projeção de imagem e conceito
positivos sobre a instituição, para intervir na atividade fim. Especificamente nas redes sociais
digitais, os posts, em processos educomunicativos, podem ser vistos como ferramentas para educar
para temáticas LGBTQI+.
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