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INTERCULTURALIDADE E DISSIDÊNCIAS SEXO!GENÉRICAS:
CONEXÕES PARA O AGENCIAMENTO DENTRO DA ACADEMIA1

María del Carmen Acuña Rodríguez2

RESUMO
Este trabalho apresenta as políticas e ações afirmativas que têm sido desenvolvidas na Universidad de
Costa Rica em relação aos assuntos LGBT, o qual constitui os resultados parciais da minha pesquisa de
dissertação. O fundamento teórico com o qual dialogo é a proposta da Interculturalidade (Filosofia In
tercultural). A partir desta vertente teórica proponho que o tema das dissidências sexuais e de gênero
apresenta uma outra perspectiva para esta linha de pesquisa, visto que entre ambas existem conexões
que proporcionam outros olhares tanto sobre a interculturalidade como as dissidências sexuais e de
gênero. 
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Eu sou da Costa Rica, sou ativista feminista e bissexual (embora me identifique como
pansexual e transfeminista). No meu país, trabalhei em uma universidade pública (estatal);
atualmente estou estudando pósgraduação no Brasil (o Mestrado em Educação, da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul), graças a uma bolsa que obtive. 

Através de minha pesquisa de mestrado, estudo e problematizo a questão das dissidên
cias sexuais e de gênero no contexto da Universidad de Costa Rica. Ou seja, analiso a situação
de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans3 (LGBT)4 que pertencem a esse mundo universi
tário específico, no que diz respeito à discriminação e às ações afirmativas que se têm de
senvolvido neste espaço acadêmico. Neste sentido, a Interculturalidade é um dos
fundamentos teóricos que escolhi para enxergar a realidade deste contexto particular. Apre
sento, então, algumas conexões entre a Interculturalidade e as Dissidências Sexuais e de Gê
nero (DSG), no sentido de estabelecer um novo vínculo entre esse corpus teórico e as
chamadas “minorias sexuais”, o qual gera novos olhares em ambos os âmbitos. Estudar o
tema LGBT a partir da Interculturalidade constituise, desse modo, uma nova perspectiva de
leitura sobre estes temas, já que as DSG ainda têm sido pouco exploradas nesse campo. Por
tanto, exponho aqui minhas reflexões teóricas, junto com o panorama geral sobre a univer
sidade e as políticas de agenciamento para sua população sexual e genericamente dissidente
(estudantes, docentes e pessoal administrativo). Esclareço que na Costa Rica, os termos mais

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e
às garantias de direitos” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos. 

2 Mestranda em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Professora e Assessora Acadêmica,
Universidad de Costa Rica. Email: mc.acuna.r@gmail.com. Sob orientação da Dra. Magali Mendes de Menezes,
PósGraduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3 Dentro do campo “trans” se incluem as pessoas transgênero, transexuais, transformistas e travestis. 
4 Utilizo estas categorias visto que são as mais usadas e representativas dentro do movimento das dissidências

sexuais e de gênero. Também, porque é a denominação mais comum no país. Porém, estou ciente que essas ca
tegorias são classificatórias e limitantes da fluidez queer e das identidades sexogenêricas. 



65

utilizados para se referir às DSG são: diversidade sexual; pessoas sexualmente diversas; orien
tações sexuais e identidades de gênero; LGBT. 

Em primeiro lugar, é preciso contextualizar a universidade. A Universidade de Costa Rica
(UCR) é uma instituição de ensino superior pública, a mais antiga e a maior do país. O campus
central fica em San José, a capital, e possui sedes em todo o território nacional (são 12 cam
pus espalhados em diferentes regiões do país). A universidade tem autonomia e capacidade
jurídica; é uma organização democrática, com órgãos de representação coletiva para a to
mada de decisões gerais (o principal é o Conselho Universitário). Para ter um panorama quan
titativo, coloco as seguintes informações que a própria instituição divulga: 240 opções
acadêmicas de prégraduação e graduação, com mais de 38 mil estudantes; 486 pósgradua
ções, com aproximadamente 3 mil estudantes; 257 convênios internacionais com universi
dades; 1700 projetos e atividades de investigação; 480 projetos de extensão docente; 109
projetos artísticos e culturais (UCR, 2015).  

Neste ponto, saliento que compreendo a universidade (ou a instituição universitária), e
especificamente a Universidade de Costa Rica, como um Estado. Isto porque toda universi
dade é um mundo em si mesma, com uma estrutura e organização própria, com aparatos
jurídicos específicos, com formas de funcionamento exclusivas e com formas de governo
particulares a sua realidade concreta. Desse modo, as ações desenvolvidas dentro dela, as
defino como políticas públicas (especialmente neste caso que é uma universidade estatal).
Além disso, a UCR tem muito prestígio a nível nacional, pois conta com um grande reconhe
cimento da população e é uma das instituições públicas melhor qualificadas; seus aportes e
vínculos com a sociedade costarriquenha são incomensuráveis. A importância da UCR dentro
do país realmente é visível, inclusive presente no imaginário social; constituindo assim uma
referência importante em muitos âmbitos e temas.   

A universidade faz parte, portanto, da sociedade geral. Dentro da sociedade, existem
grupos que ostentam o poder e a hegemonia sobre os povos e as pessoas, estabelecendo
padrões para os sujeitos e para as formas de viver e de pensar. Assim, criase modelos, e
todo aquilo que se distancia deles é visto como diferente. Entretanto, existe a resistência de
pessoas (e grupos) que não “cumprem” com os padrões impostos e, portanto, se rebelam
contra o sistema para mostrar sua existência. Esse é o caso das pessoas sexualmente diversas,
ou seja, quem integra as dissidências sexuais e de gênero. 

Existem também novas formas de pensamento, como a proposta pelo debate sobre a In
terculturalidade (aqui será analisada desde a perspectiva da Filosofia Intercultural), que embora
não seja concebida para analisar as DSG, coloca novas possibilidades e desafios para pensar
este tema. Começando pela própria definição de interculturalidade: definir o intercultural re
presenta um dilema, devido a várias razões apontadas pelo filósofo FornetBetancourt (2004): 

• perguntar por uma definição é uma lógica ocidental eurocêntrica, baseada na ne
cessidade de definir e classificar, que pode carregar certa violência para quem não
precisa de uma definição; 

• definir é determinar e fixar; implica delimitar, fragmentar e parcelar (reduz a um
“objeto” de estudo);

• as definições objetivam o definido e, assim, funciona um dualismo que separa o
sujeito que conhece do objeto por conhecer, colocando esse objeto fora, do “outro
lado”. 
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Dentro deste dilema que a necessidade de definição nos coloca, percebo o primeiro pa
ralelismo e conexão entre a Interculturalidade e a Diversidade Sexual. Às pessoas  em geral
e particularmente a aquelas que rompem com os mandatos hegemônicos (com os ‘tradicio
nalismos’ em relação ao sexo e ao gênero) sempre há uma tentativa de definilas, colocálas
em etiquetas ou rótulos, enquadrálas e localizálas dentro das lógicas binárias. Porém, o
queer (a dissidência sexogenérica) desfaz totalmente com isso. Existe uma necessidade de
nomear e classificar, a qual  a meu ver  responde a uma necessidade de racionalizar: “existe
evidentemente uma espécie de obsessão pela racionalidade, que não permite ver qualquer
outra possibilidade, nem ao menos contrária ou pelo menos lateral” (Kusch, 1978, p. 88)5.
Esta obsessão de uma racionalidade pode ser traduzida como uma obsessão pela heteros
sexualidade, os binarismos de gênero e a monogamia. Como parte da cultura e dos modos
de viver que têm sido impostos, encontramse as normas de gênero, assim como uma única
forma de amor e de relacionamento (o “combo” heterossexualmonogâmico). Tudo isto se
molda em um mesmo eixo sob a forma da heteronormatividade. No entanto, a Intercultura
lidade consiste em quebrar as visões tradicionais frente ao mundo e apostar por novos olha
res; eis aqui outra conexão com a DSG. Consiste em cultivar uma “disposição a aprender a
pensar de novo […] aprender a ler o mundo e nossa própria história” (FornetBetancourt,
2004, p. 11)6. Consiste em construir novas leituras dos processos e práticas culturais para,
ao mesmo tempo, dar lugar a esses outrxs7 que têm sido excluidxs, invisibilizadxs ou negadxs. 

A Interculturalidade pode ser pensada como uma critica profunda a uma visão estreita
de uma realidade, ou seja, como uma critica a metáfora de uma janela, pois esta “permite
olhar apenas uma parte do espaço aberto ao que dá” (FornetBetancourt, 2004, p. 12). Isto
facilita entender que existe uma complexidade maior para as realidades (das pessoas, dos
grupos), que encerra sentidos que são difíceis de compreender na sua totalidade. Portanto,
nossa aproximação às realidades sempre vai ser parcial, sob um foco que mostra uma parte
apenas da realidade, mas não a totalidade. Aliás, o que enxergamos a través de uma janela
é uma parte da paisagem, mas não o panorama completo. É com esta perspectiva que de
vemos nos aproximar à DSG: sob a premissa que vamos conhecer um fragmento dela que
não vislumbra a paisagem inteira, pois é mais ampla e complexa. Além disso, em uma paisa
gem, conforme avançamos para o horizonte, mais este se afasta. No campo da sexualidade,
estamos frente a um mundo infinito de descobertas; a sexualidade não é acabada, finita,
fixa, estabelecida nem determinada; é totalmente mutável, móvel, flexível, versátil. Se esta
idéia funciona para as pessoas heterossexuais, ainda mais para todas as identidades sexuais
e de gênero que conformam as ‘dissidências’. 

Mas então, o caminho do intercultural deve entenderse em três vias: uma metodologia,
um projeto político e um projeto cultural. Estas três veredas oferecem novas rotas para a
DSG e, nestes caminhos, é possível situar também formas de agenciamento. Ou seja:

• Uma metodologia, que permite “estudar, descrever e analisar as dinâmicas de in
teração” e que assume uma posição ética “a favor da convivência com as diferen

5 Os textos de Rodolfo Kusch utilizados neste trabalho estão escritos em língua espanhola. Portanto, todas as
citações usadas são de minha tradução, a partir do texto original em espanhol. 

6 Todas as citações dos textos de Raúl FornetBetancourt também foram traduzidas por mim, pois os textos
originais estão em espanhol. 

7 Na escrita, usamos a letra “x” porque serve como uma função, no sentido que pode representar múltiplas
escolhas de gênero: o feminino, o masculino, os dois, nenhum, o neutro, a fluidez. 
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ças” (FornetBetancourt, 2004, p. 13). Junto a esta metodologia, surgem novos
campos científicos, perspectivas e jeitos de “fazer ciência”, que certamente partem
da diferença (ou seja, onde a ‘base’ que temos é o fato de sermos diferentes). Na
Costa Rica, as pesquisas que abordam temas de diversidade sexual, começaram
nos anos 70 e têm aumentado desde então, tanto na quantidade de trabalhos
como na diversificação e profundidade dos assuntos que estudam (Jiménez, 2014).

• Um projeto político, que aponta a reorganização das relações [internacionais] vi
gentes (FornetBetancourt, 2004). Projeto político que visibiliza publicamente
nossa existência, nossas condições e situações de vida, nossas necessidades; que
advoga pela defesa de nossos direitos cidadãos e que luta contra toda forma de
discriminação. 

• Um projeto cultural, que procura “a recreação das culturas a partir da posta em
marcha do princípio do reconhecimento recíproco” (FornetBetancourt, 2004, p.
13). Projeto cultural que pretende obter o reconhecimento, pois quem pertence
à DSG forma parte de uma cultura considerada diferente dentro do nosso país (ou
seja, a DSG assume uma cultura própria), e, ao mesmo tempo, cada uma das iden
tidades sexuais e de gênero apresentam uma cultura própria.

De tal maneira, a interculturalidade transcende a idéia da tolerância, já que propõe a con
vivência, o diálogo e o enriquecimento mútuo entre as culturas, em níveis teórico e prático,
que conduzam a processos de transformação cultural (FornetBetancourt, 2004). Estes são tam
bém ideais para nós que somos militantes da militantes pela DSG, seja na academia, na “rua”
ou em ambos os espaços. Cabe destacar que os processos de construção na Filosofia Intercul
tural podem ter formas distintas, além das produções acadêmicas convencionais: poemas, en
saios, obras de teatro, romances (Zea, 2005). Ademais, esses processos incluem um elemento
de suma importância: o nível experiencial e biográfico: “mostramos explicitamente que nós
mesmos como pessoas estamos envolvidas na criação do espaço intercultural”, visto que o in
tercultural “não está fora de nós. Somos parte desse campo” (FornetBetancourt, 2004, p. 12). 

Quando falamos de interculturalidade, evidentemente a idéia de cultura está presente.
Em relação a isso, uma explicação diz que a cultura supõe “um lugar no que obrigatoriamente
se habita. E habitar um lugar significa que não é possível ser indiferente frente ao que aí acon
tece” (Kusch, 1976, p. 115. As cursivas pertencem ao original). Dessa maneira, poderíamos
falar da cultura como um modo de viver. Mas, para que as formas de vida se constituam como
tal, é preciso que sejam apropriadas ou adquiridas por parte dos indivíduos; ou seja, é neces
sário que as práticas, símbolos e significados de determinado grupo sejam incorporados por
seus membros. A cultura tem valor porque é absorvida por uma comunidade, que lhe outorga
uma significação especial (Kusch, 1976). Não existe cultura sem uma materialidade que é or
ganizada de acordo com os valores representativos de uma sociedade (Vaz e Silva, 2009). Toda
essa materialidade e esses valores se concretizam na cotidianidade dos modos de viver (Vaz
e Silva, 2009), daí que devemos analisar o diaadia de um contexto específico. 

É nesta análise das vivências cotidianas onde mais podemos perceber se o agencia
mento, as políticas de inclusão e a garantia de direitos estão sendo efetivas na realidade.
Existe uma pluralidade de culturas, onde cada uma têm singularidades que se traduzem em
“estilos diferentes quanto às formas de acesso à experiência, ao conhecimento, à realidade”
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(Vaz e Silva, 2009, p. 39). A partir destas idéias, no âmbito de minha pesquisa, penso em três
níveis de cultura que estão presentes no contexto que analiso: 

        A cultura geral da Costa Rica           A cultura específica das dissidências O micromundo da
                        como pais                                              sexogenéricas                                Universidade de Costa Rica

A cultura geral de um país é, talvez, a mais evidente, dado que, muitas vezes, inclusive
o mesmo sistema se encarrega de construir uma cultura nacional, que é em muitos momen
tos, homogenizadora. Contudo, dentro desta culturapaís maior, que é geral e abrange tudo
que concentrase em um território, estão também várias outras culturas. Me refiro tanto aos
“regionalismos” quanto a grupos que são pequenos e específicos, como no caso do mundo
LBGT, que se apresenta como uma cultura por si mesma. De fato, na Costa Rica é chamada
popularmente de mundo de “ambiente” ou, simplesmente, como el “ambiente”. E, se es
miuçarmos as singularidades dentro desse “ambiente”, percebemos que nas populações re
feridas há subculturas, como por exemplo: os gays,
as lésbicas e as pessoas trans; bissexuais e interse
xuais  que geralmente são ‘absorvidxs’ por esses
outros grupos. Agora, tentando estabelecer uma
‘hierarquia’ para esses níveis de culturas e subcul
turas, a culturapaís seria a maior, englobando as
outras, paralela a ela estaria a subcultura LGBT e,
por úl"mo, como um micromundo imerso em
ambas, estaria a ‘bolha’ da Universidade de Costa
Rica. Isto poderia visualizarse como na imagem do
lado. 

Minha pesquisa versa sobre a cultura da UCR no que diz respeita às DSG, considerando
que ao mesmo tempo ambas são parte de uma grande cultura costarriquenha. Para contex
tualizar um pouco, cabe dizer que a UCR é o berço principal da intelectualidade na Costa
Rica, a qual há 75 anos realiza contribuições de enorme relevância para o país, em uma ex
tensa variedade de âmbitos. De fato, no imaginário social do povo, é considerada a univer
sidade mais prestigiosa do país. Devido às dinâmicas que se gestam no seu interior, é
percebida como um micromundo, também como uma bolha. Uma amostra clara disto é que
seu campus central (localizado na capital) tem o nome de Ciudad Universitaria. Esta institui
ção  que inclusive é designada Benemérita de la Educación y la Cultura de Costa Rica, con
centra grande parte do pensamento crítico (aliás, nela se encontram as pessoas com formas
de pensar e de viver menos tradicionais e conservadoras).  

Todavia, dentro de uma cultura, as lutas de poder geram orientações “que se funda
mentam em tradições no interior dos grupos” (Vaz e Silva, 2009, p. 37). Essas tradições no
interior de uma cultura têm seus próprios “códigos simbólicos, formas de vida, sistema de
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crenças” (idem). Desse modo, na cultura da UCR, têm surgido ações que tendem a gerar mu
danças favoráveis às populações sexual e genericamente dissidentes dentro do mundo uni
versitário. Antes de falar sobre elas, é preciso aludir a dois antecedentes importantes:

O quehacer8 da universidade está regido por vários princípios institucionais, estabele
cidos no Estatuto Orgânico; um deles é o respeito às pessoas e a livre expressão: 

Respeito às pessoas e à livre expressão: Garantizar, dentro do âmbito universitário, o diálogo
e a livre expressão das idéias e opiniões, assim como a coexistência das diferentes visões
do mundo e correntes de pensamento, sem outra limitação mais do que o respeito mutuo.
(Consejo Universitario, 1974, p. 1. Traduça minha do original)

• No ano 2008, o governo da época promulgou um Decreto Executivo que declara o dia
17 de maio9 como Dia Nacional contra a Homofobia. Depois, o governo seguinte, no ano
2012, realizou uma retificação para incluir também a lesbofobia e a transfobia. Finalmente,
a declaratória fixou o “Día 17 de mayo de cada año, Día Nacional contra la Homofobia, la
Lesbofobia y la Transfobia”. O decreto estabelece também que as instituições públicas de
verão difundir os objetivos dessa comemoração e “facilitar, promover e apoiar” ações para
erradicar a homolesbotransfobia. 

Com esses referenciais, na UCR se têm gestado políticas e ações afirmativas a favor das
dissidências sexuais e de gênero. Contudo, ainda temos muito trabalho, mas com certeza já
existem conquistas importantes que valem a pena serem compartilhadas. 

• Pronunciamento como espaço livre de discriminação. No ano 2011, o Conselho Uni
versitário da UCR, emitiu uma disposição que declara à universidade como um “espaço livre
de toda discriminação e de respeito à diferença”, salientando que inclui “a discriminação por
orientação sexual e identidades de gênero” (Consejo Universitario, 2011, p. 2). Entre os acor
dos, estão os seguintes (Consejo Universitario, 2011):

 insistir no compromisso da universidade com o respeito dos direitos humanos;
 solicitar à Administração da UCR que declare de ‘interesse institucional’ as atividades

de comemoração do Dia contra a Homofobia, que são desenvolvidas no campus; 
 instar à Administração a fazer pesquisas para identificar as práticas de discriminação

dentro da UCR; 
 instar às unidades acadêmicas e unidades de investigação10 a gerar processos de re

flexão que promovam uma cultura de respeito à diversidade sexual.  

8 A palavra quehacer não tem tradução do espanhol ao português. Está relacionada com as tarefas, as práticas, o
acontecer ou os afazeres; neste caso, da UCR.  

9 O contexto internacional é que no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) eliminou a
homossexualidade como doença mental. 

10 As unidades acadêmicas são todas as dependências da universidade encarregadas de desenvolver cursos (projetos
educativos) com os quais se obtém um grau acadêmico (ou seja, um diploma universitário); segundo os nomes
que recebem na UCR, podem ser uma Escuela, Facultad, Sede Regional ou Recinto Universitario. As unidades de
investigação são todos os centros, institutos, departamentos e qualquer outro tipo de instancias onde se faz
pesquisa, e que pertencem à universidade. 

INTERCULTURALIDADE E DISSIDÊNCIAS SEXO"GENÉRICAS: CONEXÕES PARA O AGENCIAMENTO DENTRO DA ACADEMIA



70

Entre o agenciamento a favor das DSG dentro da universidade, este pronunciamento é
a política pública de ação afirmativa mais importante, pois estabelece uma moldura e  umas
diretrizes em relação à temática. 

• Festival Interuniversitário pela Diversidade Sexual. Como resposta ao Decreto Exe
cutivo que comemora o Dia contra a homolesbotransfobia (17 de maio), a partir do ano
2009, na UCR (e em outras universidades públicas) começa a realizar atividades acadêmicas
e artísticoculturais, que marcam o dia. No início, eram ações pequenas, com poucas pessoas
assistindo; porém, cada ano o festival cresce (ganhando notoriedade) e diversifica o tipo de
atividades: palestras, mesas, cinefórum, performances, shows musicais, stands informativos.
Destacase a bandeira LGBT pendurada nos principais prédios da universidade (a Escuela de
Estudios Generales e a biblioteca Carlos Monge Alfaro); inclusive, este ano 2015, a mesma
Administração da universidade, pintou faixas de pedestres perto da entrada principal da UCR
(no campus central) com as cores da bandeira. Estes festivais têm se convertido em verda
deiros momentos de politização do espaço universitário. E, o melhor, é que acontecem não
só na UCR, mas também em outras duas universidades públicas: o Instituto Tecnológico e a
Universidad Nacional. 

• Comisión de Diversidad y Género, FEUCR. A Federación de Estudiantes de la UCR
(FEUCR) é o principal órgão discente na universidade, eleito democraticamente por todo o
corpo estudantil, para lhe representar em diversas instancias institucionais. No ano 2009, foi
criada uma comissão para atender assuntos em matéria de gênero e diversidade sexual, re
lativas à população discente. Entretanto, as ações que esta comissão faz, dependem do di
retório que esteja a cargo da FEUCR, o qual muda cada ano.  

• Ações específicas de algumas instâncias universitárias. Esclarecendo que eu ainda
não pesquisei com profundidade o agenciamento e os esforços em prol das DSG (pois isso
fará parte de meu trabalho de campo), é desse modo, que desejo mencionar aqui iniciativas
que conheço e considero muito importantes. 

 O Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) é o instituto de pesquisa
onde mais se trabalham assuntos de gênero; existe desde o ano 1999, com um ante
cessor que data do ano 1987. É uma instancia explicitamente feminista que tem vários
projetos de pesquisa e de extensão (geralmente trabalham juntos); a maioria das pro
fissionais que trabalham no CIEM são também docentes na universidade (em distintos
cursos). Tem também um centro de documentação especializado e um boletim infor
mativo. Entre seus projetos, alguns concernem à violência e ao assédio sexual, nos
quais incluem situações vinculadas à DSG. O CIEM trabalha tanto com a prevenção
desse tipo de acontecimentos, como com a tomada de ações frente a denúncias que
recebem. 

 Aceitação e reconhecimento de docentes LGBT. Na universidade existem profesores
que estão ‘fora do armário’, sendo que nas suas respectivas faculdades ou escolas,
seus colegas e chefes têm conhecimento da sua identidade sexual ou de gênero. Por
exemplo, nas escolas de Psicologia, de Filosofia, de Línguas Modernas e de Artes Mu
sicais. Isto é de particular relevância quando são pessoas trans. 
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 Projetos de extensão. Como parte da ação social que se exerce desde a universidade
(o qual faz parte do seu vínculo com a sociedade), destacase uma área que acolhe
projetos como de Direitos Humanos. Uma das modalidades de extensão são os proje
tos de Trabalho Comunal Universitário, onde todx estudante que se gradua na UCR
com um diploma de bacharel, deve fazer 300 horas de “serviço” à comunidade. Existem
dois projetos que abordam direita e explicitamente o tema da DSG: o projeto “Apoyo
a asociaciones de derechos sexuales, reproductivos y diversidad sexual”, que pertence
à Escuela de Ciencias Políticas (e cujo nome se explica por si mesmo); e o projeto “Arte,
Identidades y Género”, que pertence à Escuela de Filosofía, no qual se problematiza a
categoria de gênero, desconstruindo noções de feminidade, masculinidade e transge
neridade, mediante expressões artísticas. 

• Políticas institucionais para os próximos anos. Finalmente, outra normativa que
orienta o quehacer da UCR são as políticas institucionais, emitidas a cada 5 anos aproxima
damente. Para o seguinte quinquênio 20162020, existem duas disposições relevantes que
eventualmente podem ser usadas para justificar ações afirmativas: 

2.2.1. Impulsará la formación inter, multi y transdisciplinaria, actualizando la concepción,
y flexibilizando la estructura y gestión de los planes de estudio tanto de grado como de pos
grado, sobre la base de una visión crítica, humanista, inclusiva, de derechos humanos y de
protección del ambiente, según los requerimientos de la sociedad costarricense. (Consejo
Universitario, 2015, p. 2) 
7.3.1. Promoverá activamente el desarrollo de un entorno académico y laboral, libre de toda
forma de violencia y de discriminación, así como estrategias de acción afirmativa, para su
perar condiciones de desigualdad y de exclusión social, tanto de la población estudiantil
como del talento humano docente y administrativo. (Consejo Universitario, 2015, p. 7)

Todas estas políticas e atividades gestadas dentro da UCR, em uma grande medida são
produto do esforço de militantes que trabalham na academia e intentam fazer dela um es
paço sem LGBTfobia, de segurança para as pessoas sexual e genericamente dissidentes, ga
rantindo seus direitos (pelo menos dentro do mundo universitário). Frente à negação do
“outro” (ou a sua definição), à dominação e à repressão que a sociedade e os grupos hege
mônicos exercem, surge a resistência dos sujeitos que encarnam “esse” negado. Esses sujei
tos criam argumentos para mostrarem sua própria humanidade, onde um primeiro passo é
a emancipação mental (Zea, 2005), respeito às imposições. Outra maneira de entender essa
ruptura com a dominação é a epifania (Dussel, 1977), ou seja, a revelação do oprimido, do
‘outro’; explicada como o começo da verdadeira libertação, onde quem “se revela transcende
o sistema, coloca continuamente o dado em questão” (Dussel, 1977, p. 22. Tradução minha).
A epifania é um nascimento que evoca uma nova seguridade e calor; então, o mundo vai se
desdobrando a partir de esse momento de concepção (Dussel, 1977). 

No âmbito da DSG, a emancipação e a epifania são questões importantes diante das
imposições em torno à sexualidade, tais como: o pensamento binário, monógamo, heteros
sexista e o pensamento patriarcal em geral. A academia é o principal lugar onde isto se cons
titui. A meu ver, se somos ou trabalhamos como cientistas, docentes ou pessoas da academia,
é nosso dever aproveitar esse lugar para gerar mudanças, para que o conhecimento seja útil
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e, ao mesmo tempo, um instrumento crítico e de transformação da sociedade. Felizmente
na UCR é assim. Embora o caminho ainda seja incipiente, o importante é que o caminho esta
sendo construído, é possível perceber sua seminalidade como nos diz Kusch (1978); e semi
nalidade é sementes, o que germina, o que cria, o que cresce e dá frutos (Kusch, 1978). Assim
são os movimentos sociais, e assim tem sido o movimento LGBT. A evolução é lenta, mas
constante. Os avanços são percebidos, sentidos e evidenciados com o passar do tempo, de
geração em geração, pois afinal são muitas as camadas culturais que é preciso mexer.

“As mudanças têm sido feitas pelos povos com a luz de seus sonhos e de suas utopias”
(Sarango, 2009, p. 1. Tradução minha.). Os sucessos em matéria LGBT são um exemplo disso,
porque nós também temos muitos sonhos e utopias, pois com nossas lutas de décadas,
temos conseguido avanços importantes; e porque, fundamentalmente, não vamos deixar de
lutar. Nossas lutas são amplas e, às vezes, devemos nos focar em espaços ou contextos es
pecíficos, como neste caso a universidade. É claro que dentro da UCR estão acontecendo
mudanças, que neste trabalho não foi possível abordar. Meu desejo é que na Universidade
possamos construir cada vez mais, espaços de respeito e consciência ética (Dussel, 1977),
de diálogo intercultural (Vaz e Silva, 2009) e de desobediência cultural (FornetBetancourt,
2001), todos transformadores da realidade de país. O desafio é converter à Universidade de
Costa Rica em um lugar realmente livre de discriminação, que seja um modelo para a socie
dade costarriquenha. Temos caminhado para isso e em essa direção continuamos cami
nhando. E para concluir, busquei mostrar o quanto a discussão sobre interculturalidade tecida
pela Filosofia Intercultural pode trazer elementos importantes para aprofundar as reflexões
e ações do movimento de diversidade sexual e de gênero.
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