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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa analisou as vivências de alunos travestis e transexuais da 

Universidade Federal Fluminense no que tange ao acesso e permanência na Universidade 

Pública. Esses novos sujeitos há muito excluídos e ausentes do contexto universitário ocupam 

cada vez mais esses espaços enfrentado as dificuldades e o estigma de ser um aluno trans. 

Deste modo, a partir das quatro histórias de vida de discentes trans da Universidade Federal 

Fluminense foram analisados temas como a infância e a família, o período escolar e a busca 

pela universidade, além de outros temas que permeiam a vida das pessoas trans como o 

processo transexualizador, o nome social, a retificação do registro civil e o banheiro público. 

Outros aspectos do ambiente universitário também são analisados como a relação com a 

comunidade acadêmica, a transfobia, os coletivos, a militância e as expectativas após a 

formação acadêmica. Os períodos delimitados foram o primeiro semestre de 2018, sendo 

encontrado nesse período um total de 37 alunos trans, em cinco campi da UFF, que faziam 

uso do nome social e alunos formados entre 2014 e 2017 que fizeram uso do nome social, 

sendo encontrados 9 alunos, em 2 campi da UFF. Diante desses contextos, pressupõe-se que 

as narrativas dos discentes possibilitarão uma visão mais íntegra e solidária aos processos de 

construção dessas identidades que rompem com o padrão heteronormativo e vão em busca de 

direitos básicos como o acesso à educação.  

 

 

Palavras chave: Acessibilidade. Permanência. Curso Superior. Travestis. Transexuais. 
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ABSTRACT 

 

The present research work analyzed the experiences of transvestite and transsexual students of 

the Federal Fluminense University regarding the access and permanence in the Public 

University. These new subjects, long excluded and absent from the university context, are 

increasingly occupying these spaces facing the difficulties and stigma of being a trans student. 

Thus, from the four life histories of trans students from the Federal University of Fluminense, 

themes such as childhood and family, the school period and the search for the university were 

analyzed, as well as other themes that permeate the lives of trans people such as the process 

transsexualizador, the social name, the rectification of the civil registry and the public toilet. 

Other aspects of the university environment are also analyzed as the relationship with the 

academic community, the transphobia, the collective, the militancy and the expectations after 

the academic formation. The delimited periods were the first semester of 2018, and a total of 

37 trans students were found in five UFF campuses that used the social name and students 

graduated between 2014 and 2017 who made use of the social name, and found 9 students, on 

2 UFF campuses. In view of these contexts, it is assumed that the narratives of the students 

will enable a more complete and solidary view of the processes of construction of these 

identities that break with the heteronormative pattern and go in search of basic rights such as 

access to education. 

 

 

Key words: Accessibility. Permanence. Superior Course. Travestis. Transsexuals. Federal 

Fluminense University. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pouco tempo atrás, li uma reportagem em um site jornalístico, no qual uma aluna 

universitária, do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Pernambuco, falava sobre a 

escassez de pessoas transgênero no âmbito educacional. A aluna Maria Clara, uma mulher 

transexual, ressaltava a importância da adoção da política do nome social nas instituições de 

ensino superior e de como aquilo abria portas para o reconhecimento das identidades trans e 

incentivava a retomada aos estudos, já que muitas dessas pessoas não conseguiam permanecer 

na escola pelo preconceito e estigmatização que sofriam. 

O depoimento de Maria Clara me despertou o interesse em compreender essas 

vivências dentro da Universidade Federal Fluminense, da qual sou servidora há oito anos e 

atuo como secretária de departamento. Além de ser sensível a causa trans e entender que o 

respeito à dignidade humana e a promoção da diversidade nos espaços sociais e escolares são 

o caminho para a inclusão das identidades, entendo que como servidora pública, devo estar 

preparada para atender as demandas que me são solicitadas por qualquer usuário do serviço 

público. 

A universidade compreende diversos sujeitos que compõem uma comunidade 

acadêmica, são professores, servidores e alunos que possuem culturas e opiniões diferentes e 

ter a capacidade de oferecer o adequado tratamento a um indivíduo com demandas 

específicas, bem como estar aberta à diversidade e a mudanças é o meu papel enquanto 

servidora pública. 

Conhecendo as experiências e vivências dos alunos trans nos diversos contextos de sua 

vida, especialmente o universitário, a presente pesquisa pretende contribuir para que assim 

como eu, os outros integrantes desta comunidade acadêmica compreenda as diferenças e saiba 

lidar com elas com atenção e respeito promovendo a dignidade e a diversidade no contexto 

universitário. 

Transexuais e travestis são estigmatizados e colocados à margem da sociedade, ao 

assumirem suas características identitárias passam por discriminação, preconceito e violência 

durante a vida por não se encaixarem nos padrões heteronormativos1 estabelecidos. 

 
1 O padrão heteronormativo que ainda rege a sociedade contemporânea estabelece o conceito de gênero a partir 

do binarismo entre masculino e feminino, o qual é entendido, também, seguindo a relação binária de homem e 

mulher, associada ao sexo (ALMEIDA, 2017).  
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Segundo o relatório sobre violência homofóbica do Transgender Europe, órgão 

ativista europeu, o Brasil é um dos países com as taxas mais altas de agressões e homicídios 

contra transexuais e travestis no mundo. A expectativa média de vida deles é de apenas 35 

anos de idade2. 

Apesar de todas as adversidades enfrentadas dentre elas a família, o período de 

escolarização e as descobertas sobre si mesmo, muitos tentam terminar os estudos e ingressar 

em uma Universidade buscando a formação universitária, não se conformando com os 

espaços a que estão sujeitos na sociedade, como subempregos e à prostituição. 

O presente estudo aprofundou o conceito de identidade de gênero, e analisou como as 

pessoas que se identificam com o gênero oposto ao do seu nascimento lidam com as 

resistências encontradas quando vão em busca de direitos básicos como o acesso à Educação. 

No capítulo “Transexualidade e Travestilidade: Aspectos Gerais, Conceitos e 

Diferenças”, a proposta foi trazer para a pesquisa com mais profundidade as teorias sobre as 

identidades trans, pois antes de adentrar nas vivências era preciso conhecer o que já havia sido 

produzido sobre transexualidade e travestilidade nos mais variados contextos, dentre os quais 

o  médico-psiquiátrico, o social, o político e principalmente o das pessoas que detêm a 

experiência e vivência da transexualidade ou travestilidade. Destacou-se também o histórico 

da patologização pela medicina, bem como a recente despatologização da transexualidade tão 

almejada pela comunidade trans. 

As pessoas que buscam o reconhecimento de suas identidades e resistem aos padrões 

heteronormativos impostos pela sociedade dependem de leis para que sua identidade seja 

reconhecida. No capítulo Direitos reconhecidos: o papel do Direito no fomento à inclusão 

social de transexuais e travestis, pretende-se demonstrar como o Direito configurado nas leis, 

resoluções e decisões judiciais são importantes para o reconhecimento e construção da 

identidade trans.  

A importância deste capítulo para a pesquisa se deve ao fato de que a busca por esses 

direitos acompanham o aluno trans por toda a sua formação universitária, conforme veremos 

nas narrativas, muitas vezes trazendo ansiedade, constrangimentos, desconforto, mas também 

realização como ser humano. Serão tratados os temas referentes ao processo transexualizador, 

ao nome social, ao registro civil e ao banheiro público. 

 
 
2 TGEU. Transgender Europe. Relatório sobre violência Homofóbica no Brasil. Disponível em: 

<https://tgeu.org/>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

https://tgeu.org/
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O capítulo, “O processo metodológico utilizado na pesquisa”, refere-se à metodologia 

utilizada para a pesquisa, aos dados levantados, aos alunos trans entrevistados, as narrativas 

colhidas, o questionário utilizado e ao termo de consentimento. 

No capítulo, “Os caminhos até a Universidade na posição dos estudantes transexuais e 

travestis”, pretende-se relatar as vivências dos alunos no que diz respeito a infância e a 

família, ao período escolar e a busca pela graduação. A intenção foi conhecer os motivos que 

fizeram com que alguns conseguissem passar pelo processo de escolarização até chegar a 

universidade e outros não, isso devido a todo histórico de preconceito e exclusão que um 

indivíduo trans passa durante a vida, inclusive no contexto familiar. 

“A Universidade vivida por dentro: aspectos vivenciados durante o período de 

formação acadêmica e as expectativas após a conclusão do curso”, foi o capítulo mais 

desafiador, pois era necessário que os estudantes falassem do cotidiano universitário para uma 

servidora daquela instituição e havia o receio de que este fato impedisse a obtenção de relatos 

completos daqueles alunos. Foram desenvolvidos temas como a relação com a comunidade 

acadêmica, a transfobia no contexto universitário, os coletivos e a militância e as expectativas 

após a formação. Pode-se perceber que houve um diálogo claro e enriquecedor com todos os 

entrevistados e o que queria ser dito foi relatado. 

E por fim, na conclusão, foi apresentada a análise final da literatura, dos documentos e 

das narrativas obtidas dos alunos trans da Universidade Federal Fluminense no período 

delimitado. Este capítulo é importante para oferecer uma visão do que são as vivências trans 

de indivíduos que escolheram ocupar espaços antes negados e agora reivindicados por eles em 

busca de respeito e reconhecimento como cidadãos dignos de direitos como qualquer outro. 
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2 TRANSEXUALIDADE E TRAVESTILIDADE: ASPECTOS GERAIS, CONCEITOS 

E DIFERENÇAS 

 

O padrão heteronormativo e o modelo binário masculino-feminino estabelecidos na 

sociedade são aspectos que afligem e excluem travestis e transexuais, assim definidos, como 

aquelas pessoas, que não se reconhecem com o gênero designado a si ao nascer e vão em 

busca de sua real identidade, seja através de procedimentos médicos, estéticos, cirúrgicos ou 

simplesmente o reconhecimento social e jurídico como cidadão ou cidadã pertencente a um 

dos gêneros culturalmente estabelecidos pela sociedade. 

Segundo Letícia Lanz3: 

O dispositivo binário de gênero pode ser compreendido como um conjunto de 

normas de regulação e controle baseado em estereótipos, atributos culturais, 

atitudes, identidades, expressões, papéis de gênero e expectativas sociais de 

desempenho relacionadas a cada uma das identidades “oficiais” de gênero: 

masculino e feminino ou homem e mulher (LANZ, 2014, p.65). 

Cabe aqui trazermos as definições de Miriam Pillar Grossi para diferenciarmos os 

conceitos de gênero, identidade de gênero, sexo e sexualidade: 

O gênero refere-se à construção cultural coletiva dos atributos da feminilidade e da 

masculinidade que culminam em papéis sociais diferenciados. O sexo é uma 

categoria que ilustra a diferenciação biológica entre macho e fêmea, entre homens e 

mulheres. A identidade de gênero está relacionada à localização do sujeito na cultura 

determinada, na medida em que o masculino e feminino dispõem de territorialidades 

no espaço social, marcadas por questões específicas na forma como os sujeitos se 

sentem, se identificam e se situam no mundo. A sexualidade, conceito 

contemporâneo, define a atividade sexual experenciada pelos humanos, as 

dimensões sentimentais e a relação dos indivíduos com seus objetos de desejo 

(GROSSI, 1998, p.12). 

A identidade de gênero está dissociada da sexualidade na medida em que esta diz 

respeito ao objeto de desejo do indivíduo, definindo suas preferências sexuais, podendo o 

indivíduo se definir como heterossexual, homossexual, bissexual ou assexuado e aquela diz 

respeito ao reconhecimento do indivíduo de si mesmo, de como ele se vê e se sente, seja como 

homem, seja como mulher ou seja como nenhum deles. O sexo e o gênero são 

respectivamente construções biológica e social que distinguem o feminino do masculino. 

Segundo Letícia Lanz: 

A transgeneridade é um fenômeno extremamente amplo, podendo apresentar uma 

imensa variedade de manifestações. O termo transgênero também vem sendo 

utilizado para classificar pessoas que, de alguma forma, não se reconhecem e/ou não 

podem ser socialmente reconhecidas nem como homem, nem como mulher, pois a 

 
3 Letícia Lanz é uma mulher trans, psicanalista, mestra em Sociologia pela UFPR e Especialista em Gênero e 

Sexualidade pela UERJ.  
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sua identidade de gênero não se enquadra em nenhuma das duas categorias 

disponíveis.Transgênero refere-se a todo tipo de pessoa envolvida em 

comportamentos e/ou atividades que transgridem as normas de conduta impostas 

pelo dispositivo binário de gênero. As principais categorias de machos transgêneros 

são o andrógino, a dragqueen, os transformistas, a transexual, a travesti e o 

crossdresser (LANZ, 2014, p.71). 

Os estudos relacionados ao tema, bem como a literatura, destacam que existem 

diferenças entre os termos travesti e transexual, uma vez que evidenciam o fato de que ambos 

trazem consigo condições singulares, conquanto percorram trajetórias de vida semelhantes.  

O transexual busca se adequar ao dispositivo binário de gênero estabelecido na 

sociedade a fim de ser aceito e reconhecido como tal. A travesti transita na fronteira entre os 

dois gêneros, pois possuem características ambíguas, femininas e masculinas. Desejam ser 

tratadas no feminino, buscam por procedimentos estéticos ou de hormonização para adquirir 

características femininas, mas não desejam se submeter à cirurgia de redesignação sexual, se 

sente bem com sua genitália. 

Travestis e transexuais ao assumirem suas características identitárias e romperem com 

o papel de gênero4, que lhes impõem enorme sofrimento, buscam a liberdade de ser o que são, 

porém resistências encontradas na família e na sociedade ocasionam momentos extremamente 

difíceis e dolorosos durante a vida. O fato é que ambas as condições padecem de compreensão 

e aceitação da sociedade, e é em razão do estigma que o preconceito se estabelece e produz 

resistência.  

Segundo Erving Goffman: 

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana 

possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um 

estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto(...) por definição, é 

claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano 

(GOFFMAN, 1988, p.14-15). 

A busca por uma conceituação definitiva das identidades travesti e transexual em 

diferentes planos seja no médico, político, científico ou mesmo dentro da comunidade LGBT 

(Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) é constante, pois elas sofrem interferência 

ao longo do tempo, uma vez que são pautas de debates que visam tanto a despatologização 

das identidades trans como também de proposições de políticas públicas identitárias. O 

 
4 Papel é aqui entendido no sentido que se usa no teatro, ou seja, uma representação de um personagem. Tudo 

aquilo que é associado ao sexo biológico fêmea ou macho em determinada cultura é considerado papel de 

gênero. Estes papéis mudam de uma cultura para outra. A Antropologia, que tem como objetivo estudar a 

diversidade cultural humana tem mostrado que os papéis de gênero são muito diferentes de um lugar para outro 

do planeta (GROSSI, 1998). 
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objetivo é demonstrar esses conceitos e relatar as características hoje encontradas na literatura 

para identificar os sujeitos dessa pesquisa. 

Como pode ser visto os termos Travestismo, assim como Transexualismo, não têm 

sido mais usados. Atualmente são vistos nos livros, artigos, teses e dissertações a utilização 

dos termos Travestilidade e Transexualidade. Tal fato evidencia uma conquista do movimento 

LGBT que considera o sufixo “ismo” uma correlação com patologias médicas, trata-se de 

uma reivindicação política em torno da despatologização das identidades (JESUS5, 2015; 

LANZ, 2016; LEITE, 2008). 

 

2.1 Transexualidade 

 

Neste capítulo o objetivo é demonstrar o que a literatura tem produzido sobre 

transexualidade, a patologização e a despatologização da transexualidade que norteiam o tema 

e como os sujeitos da pesquisa conceituam o termo a partir de suas descobertas enquanto 

pessoas trans6. 

 

2.1.1 Conceitos e Descobertas 

 

(...) “De forma geral a gente diz que o gênero ele é imposto ao nascimento e ao longo da 

sua vida, então o gênero ele é uma construção social, partimos daí... se ele é uma 

imposição, se essa imposição te faz mal e você decide romper com ela ... então você é uma 

pessoa trans ... Então pode-se dizer que uma mulher trans é uma pessoa a quem foi imposta 

o gênero masculino, mas que isso fazia mal pra ela, e que ela preferiu se assumir e 

identificar com o gênero feminino, não tem necessariamente a ver com sexo biológico ou 

com corpo ... entende?” (CECÍLIA). 

O trecho acima foi retirado da entrevista realizada com a aluna Cecília do curso de 

medicina da Universidade Federal Fluminense. Iniciando a entrevista fui questionada por ela 

sobre o significado do termo transexualidade, o que eu entendia sobre o conceito. De certa 

forma, ao responder, me vi atada a tudo que tinha lido e pesquisado até então, conceitos 

médicos, psiquiátricos, políticos, porém nenhum deles coincidia com o conceito dito 

 
5 A professora Jaqueline Gomes de Jesus é uma mulher trans, Doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela 

Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas, Rio de Janeiro. 
6 Entende-se por pessoas trans, aquelas que se auto-identificam como travestis, mulheres transexuais ou homens 

transexuais (LANZ,2016). 
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claramente por ela em seguida, era mais uma terminologia que eu passava a conhecer, mas 

considerei de grande importância uma vez que partiu da detentora daquela experiência de 

vida, da mulher trans, que realmente vive cada minuto na sua busca por ser o que é. 

A ANTRA7 define transexualidade como pessoas que apresentam uma identidade de 

gênero diferente da que foi designada no nascimento. Patrick Tiago dos Santos Bonfim 

(2009), diz que na transexualidade, para afirmação e construção de uma identidade é preciso 

negar a identidade de sexo e a existência social. Afinal, na sociedade, há uma relação cultural 

e direta entre comportamento, sexo, gênero e genitália (BENTO, 2006; BENEDETTI, 2010; 

DUQUE, 2012)8. Na concepção desses autores o binarismo fortemente essencialista presente 

na cultura da sociedade tem forte papel na opressão dessas identidades. Na transexualidade o 

indivíduo busca se adequar ao modelo binário, uma vez que a sociedade é regida por papéis 

de gênero. 

Entende-se por papéis de gênero as regras estabelecidas social e culturalmente que 

visam determinar condutas pertencentes ao sexo biológico feminino e ao sexo biológico 

masculino. O que é permitido a homens e mulheres seja no tocante a roupas, comportamentos, 

profissões e sexualidade são definidas antes mesmo do nascimento do indivíduo (LEITE, 

2008; PERES, 2009)9. 

A descoberta da transexualidade pode ocorrer em qualquer momento da vida, seja na 

infância, adolescência ou idade adulta e os motivos vão desde a repressão até o próprio 

entendimento do indivíduo sobre aquela condição. 

“... eu só me assumi na faculdade... até porque também eu só fui me descobrir e me 

identificar como trans na Faculdade... porque eu nunca... eu não sabia o que era 

trans... até eu me assumir... eu não sabia o que era... então no colégio foi sempre 

muito difícil pra mim... sempre foi muito... já na sétima série... com 11 anos eu 

desenvolvi um quadro de depressão que me acompanha até hoje... eu lido com 

depressão e ansiedade por muito tempo e eu sempre me senti tipo... porque eu 

estudei no primeiro e ensino fundamental num colégio pequeno... perto de casa... e 

as amiguinhas eram tudo perto de casa e minha avó dizia porque você não vai passar 

o dia na casa da amiguinha... eu dizia... ah porque a amiguinha só quer fofocar e eu 

queria brincar... minha avó sempre falava isso... ela achava engraçado e tipo eu não 

me sentia confortável... nunca me sentia confortável no meio das meninas no tipo de 

conversa... tipo de roupa... maquiagem... eu achava tipo... por muito tempo eu me 

excluí... tipo... andava só com um amigo que eu tinha e era isso... eu vivia excluído e 

nessa época eu comecei a ter depressão porque eu não me sentia conectado com as 

outras pessoas... eu me sentia muito a parte... eu me sentia sofrido... eu não sabia o 

 
7 A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) é uma rede nacional que articula em todo o 

Brasil 127 instituições que desenvolvem ações para promoção da cidadania da população de Travestis e 

Transexuais, fundada no ano de 2000, na Cidade de Porto Alegre. 
8 Os autores Berenice Bento, Marcus Renato Benedetti e Tiago Duque possuem vários artigos sobre as 

identidades trans no Brasil. 
9 Wiliam Siqueira Peres e Jorge Leite Junior são autores com grande contribuição para a temática trans. 
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que eu tava fazendo... eu não associava isso com esta questão trans...na época, mas 

eu não sabia quem eu era... e isso me incomodava muito e eu ficava triste  de que eu 

não fazia parte do grupo que eu deveria fazer parte... e eu achava assim que em 

algum momento tinha que clicar e eu ia me sentir confortável no meio dessas 

pessoas, confortável sendo uma menina... confortável fazendo tudo isso que as 

meninas fazem... eu sempre esperei isso e isso nunca chegava e eu ficava muito 

triste... porque ninguém me chamava pra festas... ninguém me chamava pra noite de 

pijama... eu não fazia parte de nenhum grupo... porque eu não me identificava com 

nada... sempre fui muito sozinho e isso foi muito difícil pra mim... até na época 

meus pais... a minha mãe tinha problema com psicólogo... psiquiatra e ela não queria 

que a gente consultasse... preconceito... então eu passei tipo essa fase toda só 

tomando floral...” (AEDAN)10. 

Para Jaqueline Gomes de Jesus: 

Pessoas transexuais geralmente sentem que seu corpo não está adequado à forma 

como pensam e se sentem, e querem “corrigir” isso adequando seu corpo à imagem 

de gênero que têm de si. Isso pode se dar de várias formas, desde uso de roupas, 

passando por tratamentos hormonais e até procedimentos cirúrgicos (JESUS, 2012, 

p.14). 

Podemos perceber isso no depoimento da aluna Eloá, ao relatar sua autopercepção 

com o feminino ela se sentia bem, porém pela repressão se via impedida de viver em 

plenitude, naquele momento, com o gênero que se identificava. 

(...) “e eu já tinha uma vivência feminina toda né, nessa empresa que eu fazia,que eu 

era jovem aprendiz, eu trabalhava só no setor onde as mulheres 

trabalhavam...trabalhava com o uniforme das mulheres, então...acho que o mundo 

todo já estava começando a me enxergar enquanto mulher só que eu não 

estava...tinha dificuldades...acho que por conta do medo, por conta da pressão 

familiar e tudo mais e aí eu acho que quando eu fui marcar o atendimento 

psicológico que perguntaram meu nome, eu acho que ali foi a chave né” (...) 

(ELOÁ). 

Para Letícia Lanz: 

(...) uma característica fundamental e marcante, que é o desejo de vestir-se e/ou de 

comportar-se como uma mulher. Trata-se de um desejo quase sempre incontrolável, 

capaz de nos causar muita angústia e ansiedade quando não pode ser realizado, 

quase sempre registrado na nossa história de vida desde a mais remota infância11 

(2014, p.17). 

 

A expressão “passar” muito usual na vida das pessoas trans expressa a busca pela 

adequação a um indivíduo socialmente aceito como homem ou mulher, apesar de que para as 

pessoas transexuais, se parecer é apenas uma parte, pois a satisfação completa inclui o 

sentimento de reconhecimento com o gênero ao qual se reconhece e se percebe.  

 

 
10 Narrativa do ex aluno da UFF Aedan, entrevistado para a pesquisa. 
11 Disponível em: < www.leticialanz.org/transgeneridade>. Acesso em: 02-04-2018. (LANZ, 2014). 
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2.1.2 A medicina patologizante e a Despatologização 

 

A medicina se apropriou das questões oriundas da sexualidade e do gênero desde o 

surgimento dos primeiros casos relatados no mundo, consequentemente as identidades foram 

sendo diagnosticadas e catalogadas, assim como a orientação sexual, no caso da 

homossexualidade na década de 50. Esta sempre foi uma realidade enfrentada pelos 

movimentos que buscavam a despatologização. A tradição binária heterossexual resultou em 

um sistema regulador da sexualidade e da subjetividade dos indivíduos. Assim sendo se o 

gênero é uma norma ele também é fonte de resistência (BUTLER, 2003; BENTO, 2008).  

O termo transexualismo surgiu na década de 50 na Europa, segundo Márcia Aran et 

al.: 

O acontecimento que marca o nascimento do fenômeno da transexualidade na nossa 

era é a intervenção praticada por Christian Hamburger, na Dinamarca, em 1952, 

num jovem de 28 anos chamado George Jorgensen,ex-soldado do exército norte-

americano. No ano seguinte, Harry Benjamin (1966/1999), a partir deste evento, cria 

o conceito de transexualismo. Apoiado nos avanços dos estudos biológicos do 

século XX, em especial os estudos genéticos, o autor propõe que não haveria uma 

divisão absoluta entre “masculino” e “feminino”, sendo inadequada a determinação 

do sexo do indivíduo baseada puramente nas diferenças anatômicas. Para ele, o sexo 

seria composto por diversos componentes - cromossômico, genético, anatômico ou 

morfológico, genital, gonádico, legal, germinal, endócrino (hormonal), psicológico e 

social -, sendo a predominância de um destes fatores o que vai definir o sexo do 

indivíduo, em conjunto com a influência do meio social sobre o comportamento.Ao 

mesmo tempo, destaca que, exceto o sexo genético, esses “tipos de sexo” não são 

fixos e podem ser modificados através de tratamentos hormonais ou procedimentos 

cirúrgicos (ARAN et al., 2008, p.71). 

A partir daí a transexualidade começou a ser diagnosticada de várias formas diferentes 

e por várias áreas de conhecimento, desde a endocrinologia até a psiquiatria, tudo isso no 

intuito de categorizar e diagnosticar esses comportamentos que de acordo com o senso 

comum demandam tratamentos e correções para se enquadrarem aos padrões 

heteronormativos da sociedade. 

Historicamente podemos perceber que as percepções de identidade, gênero e sexo se 

resumem a uma construção social e política da nossa sociedade que fixa a existência do 

masculino e do feminino, configurando uma diferença entre eles e impondo um padrão de 

sexualidade. 

Para Butler (2003), a sexualidade é como uma construção ideal forçosamente 

materializada através do tempo. Segundo Aran et al. (2009), ser sexuado é estar submetido a 

um conjunto de regulações sociais. 
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Harry Benjamin, considerado até hoje uma das principais referências no tema 

transexualidade, afirma que há uma relação entre o transexualismo e a endocrinologia 

(LEITE, 2008). Jonh Money também se destacou na teoria da transexualidade, para o 

psiquiatra o comportamento masculino ou feminino é construído socialmente, sendo a 

educação o principal aspecto modelador do gênero (ARÁN et al, 2009). 

Outros importantes pesquisadores da transexualidade surgiram no decorrer dos anos, 

como vimos a apropriação da transexualidade pela medicina era uma realidade que se resumia 

a diagnosticar para corrigir. 

Segundo Márcia Arán, Daniela Murta e Tatiana Lionço: 

Robert Stoller também definiu a transexualidade definindo três aspectos: (1) um 

sentimento de identidade permanente, uma crença (no caso do transexualismo 

masculino) numa essência feminina sem ambiguidades (diferentemente do 

transvestismo); (2) uma relação com o pênis vivida “como horror”; (3)uma 

especificidade na relação com a mãe que o autor chama de simbiose. O autor 

afirmava que essa relação não podia ser considerada psicotizante porque a 

capacidade de interação social dessas pessoas permanece intacta (ARÁN; MURTA; 

LIONÇO, 2009, p.1144). 

Atualmente três documentos oficiais de referência são usados para diagnosticar as 

pessoas trans, são documentos de validade internacional que padronizam os comportamentos 

tidos como transtornos de identidade de gênero. 

Segundo Berenice Bento e Larissa Pelúcio: 

Nos três documentos de referência (DSM-IV, CID-10 e SOC)12, as pessoas 

transexuais são construídas como portadoras de um conjunto de indicadores comuns 

que as posicionam como transtornadas, independentemente das variáveis históricas, 

culturais, sociais e econômicas. Mas há algumas diferenças entre esses documentos. 

Para o SOC, “o transexual de verdade” tem como única alternativa, para resolver 

seus “transtornos” ou “disforias”, as cirurgias de transgenitalização. Já no DSM-IV a 

questão da cirurgia é apenas tangenciada, sua preocupação principal está em apontar 

as manifestações do “transtorno” na infância, na adolescência e na fase adulta. Neste 

documento, não há diferenciação entre sexo, sexualidade e gênero. São os 

deslocamentos do gênero em relação ao sexo biológico os definidores do transtorno, 

pois o gênero normal só existe quando referenciado a um sexo genital que o 

estabiliza. O CID-10, por sua vez, não é um manual de orientação ou de indicadores 

diagnósticos, é, antes, uma convenção médica que estabelece as características das 

doenças e seus respectivos códigos utilizados e aceitos internacionalmente por 

médicos/as e outros/as operadores/as da saúde (BENTO; PELÚCIO, 2012, p.572). 

No mês de maio de 2013 foi publicado o novo DSM, na sua versão V, o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais manteve o conceito de disforia de gênero 

 
12 DSM - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, SOC (Standards of Care) - O propósito 

principal desse documento é articular um consenso profissional internacional acerca do manejo psiquiátrico, 

psicológico, médico e cirúrgico das “Desordens da Identidade de Gênero e CID – A Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. 
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como a angústia vivida por uma pessoa que não se identifica com o sexo masculino ou 

feminino. O Comitê do DSM-IV, no ano de 1994, já havia substituído o diagnóstico de 

“Transexualismo” pelo de “Transtorno de Identidade de Gênero”. 

Conforme foi demonstrado sempre existiu uma forte corrente pela patologização das 

identidades trans pela medicina e pela psicologia, essa idéia de que a travestilidade e a 

transexualidade é doença mental implica em prejuízo nas relações pessoais das pessoas trans 

nos mais variados contextos. A despatologização traz essa potência do reconhecimento da 

diversidade corporal e da diversidade subjetiva, de não precisar ficar medindo essas pessoas 

por uma norma estereotipada de gênero. 

Segundo Daniela Amaral: 

Para muitos estudiosos, ainda que a concepção patologizada da transexualidade 

garanta o direito do usuário de realizar modificações corporais do sexo sob a 

justificativa de que esta é uma necessidade médica, a qualificação dessa experiência 

como uma doença reforça a exclusão social e a vulnerabilidade desses sujeitos 

limitando seus direitos a autodeterminação do gênero e de dispor sobre seu corpo 

(AMARAL, 2011, p.15). 

O movimento pela despatologização das identidades trans começou então a surgir nos 

anos 2000 e têm como objetivo principal entre outros não considerar a transexualidade, bem 

como as identidades trans, como doença psiquiátrica. Vários movimentos de mobilização 

ocorreram no Brasil e no mundo gerando a publicação de manifestos, campanhas e 

documentos contra a patologização, tendo como destaque a campanha de caráter mundial 

intitulada Pare a patologização em 2012. 

Segundo Berenice Bento e Larissa Pelúcio: 

Atualmente, são mais de 100 organizações e quatro redes internacionais na África, 

na Ásia, na Europa e na América do Norte e do Sul que estão engajadas na 

campanha pela retirada da transexualidade do DSM e do CID. As mobilizações se 

organizam em torno de cinco pontos: 1) retirada do Transtorno de Identidade de 

Gênero (TIG) do DSM-V e do CID- 11; 2) retirada da menção de sexo dos 

documentos oficiais; 3) abolição dos tratamentos de normalização binária para 

pessoas intersexo; 4) livre acesso aos tratamentos hormonais e às cirurgias (sem a 

tutela psiquiátrica); e 5) luta contra a transfobia, propiciando a educação e a inserção 

social e laboral das pessoas transexuais (BENTO; PELÚCIO, 2012, p.573). 

No Brasil existe a preocupação de que com a despatologização o Estado deixe de 

custear o processo transexualizador das pessoas trans que necessitam do serviço de forma 

gratuita, já que é preciso estar diagnosticada a “doença” para poder tratar, corrigir e 

normalizar o que não é normal. Fato que faz emergir o caráter aprisionador do gênero à 

diferença sexual e a proliferação das tipificações médicas e psicológicas (BENTO, 2008). As 
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opiniões se dividem, mas mesmos os mais cautelosos pela despatologização entendem que 

patologizar é continuar excluindo e estigmatizando as identidades trans. 

Recentemente no dia 18 de junho de 2018 a Organização Mundial de Saúde divulgou a 

retirada da transexualidade da lista de doenças mentais do CID, a transexualidade agora 

passar a pertencer a outro capítulo do CID, a decisão de manter a transexualidade no manual 

foi uma estratégia para que as pessoas que necessitem de atendimento possam recebê-lo, 

como ocorre no Brasil, no caso do processo transexualizador13. O fato ainda é recente, as 

repercussões dessa mudança certamente virão com o tempo, mas não se pode negar que foi 

um avanço na conquista dos direitos para as pessoas trans. 

 

2.2 Travestilidade 

 

O objetivo neste capítulo é trazer o que a literatura tem produzido sobre Travestilidade 

e como os sujeitos da pesquisa conceituam o termo a partir de sua descoberta como pessoa 

travesti. 

 

2.2.1 Conceitos e Descobertas 

 

(...) “sobre a identidade travesti... essencialmente ela é a mesma da mulher 

trans...então uma pessoa que foi imposta o gênero masculino, que não se reconhece 

ali...que para a população brasileira, principalmente a população brasileira mais 

pobre, que não tem acesso a informação, não existe o termo transgênero... esses 

termos eles estão assim... numa certa elite de intelectuais... então a pessoa que é 

muito pobre, que não tem nem acesso a internet. ..ela não vai entender o que é isso, 

nunca vai ouvir falar nisso, então para essas pessoas ... elas só vão conseguir se 

reconhecer quando elas são tidas travestis... e isso cria uma certa hierarquia de 

identidades... porque a pessoa que tem mais acesso a informação e tem respaldo 

médico e respaldo de algumas leis e de algumas normas é a pessoa que se diz 

transgênero...  a pessoa que se diz mulher trans...o homem trans não entra na questão 

de travesti... e a pessoa que se diz travesti ela acaba sendo marginalizada da 

comunidade ... então se a gente passa um projeto de lei ou de alguma coisa ... como 

o regimento interno de uma alguma Universidade... que contemple só mulheres trans 

e não contemple travesti... a gente está contemplando pessoas de classe média e não 

contemplando pessoas de renda baixa... que não tem esse acesso... o conceito de 

senso comum, é muito diferente da realidade, a gente tem que desconstruir o 

conceito da sociedade primeiro... justamente por ela ser uma identidade forte, 

 
13

OMS retira transexualidade da lista de doenças e distúrbios mentais. Disponível em: 

<http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/junho/organizacao-mundial-da-saude-retira-a-transexualidade-

da-lista-de-doencas-e-disturbios-mentais>. Acesso em: 20 de ago. 2018. 

http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/junho/organizacao-mundial-da-saude-retira-a-transexualidade-da-lista-de-doencas-e-disturbios-mentais
http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/junho/organizacao-mundial-da-saude-retira-a-transexualidade-da-lista-de-doencas-e-disturbios-mentais
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periférica, é que ela virou uma identidade de resistência e de luta..em parte existe 

essa valorização da travesti da própria identidade e em parte existe um movimento 

das meninas de classe média e das meninas que já entraram se identificando como 

mulheres trans de resgatar essa identidade para unir a uma comunidade que ficou 

segregada por um conceito médico... então a gente não quer que haja essa 

segregação hierárquica entre a gente ... algumas mulheres trans se identificam como 

travestis... é por causa disso” (CECÍLIA)14. 

De acordo com a ANTRA15: 

Travestis são pessoas que vivem uma construção de gênero feminino, oposta à 

designação de sexo atribuída no nascimento, seguida de uma construção física, de 

caráter permanente, que se identifica na vida social, familiar, cultural e interpessoal, 

através dessa identidade. 

Kulick (2008), destaca que travestis são homens, mas que exigem ser tratadas no 

feminino, se vestem de mulher, tomam hormônio e usam silicone, porém não buscam a 

cirurgia de redesignação sexual. 

Jesus (2012), diz que são travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero 

feminino, mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de 

um terceiro gênero ou de um não-gênero. 

Os conceitos citados acima evidenciam as formas como a identidade travesti vem 

sendo modificada ao longo dos anos e começa a ser ressignificada na medida em que os 

próprios detentores dessa identidade, bem como a própria Comunidade LGBT, passam a 

questionar o termo sob aspectos sociais e culturais, sem deixar de citar as experiências e a 

autopercepção que fazem parte do processo. 

O relato da aluna Eloá também evidencia um conceito social e político da identidade 

travesti. A aluna se identifica como mulher trans e também como travesti, na medida em que 

se insere na sociedade: 

“Então, eu gosto de falar que eu sou uma mulher transexual identificada como travesti que 

por mais que eu esteja... porque eu estou inserida em ambientes que são lidos higienizados 

né...que em outro momento uma travesti não poderia estar... então em determinados 

momentos eu gosto de me afirmar enquanto uma mulher trans, mas também gosto de tirar 

este estigma que tem a palavra travesti sabe...então... tipo... tem uma travesti na 

Universidade porque as pessoas ligam o termo travesti à marginalidade, tipo ... quem é 

travesti está na rua, está roubando, está matando, se prostituindo... e quem é trans está na 

Universidade, tem um emprego formal, então eu sou as duas e é isso assim” (ELOÁ). 

Cecília e Eloá são mulheres trans, mas que se reconhecem como travestis, não vêem 

diferenças entre esses termos, entendem que a identidade travesti sofre preconceitos e está 

ligada a marginalidade, a estigmatização e ao preconceito adquirido com o passar dos anos, 

 
14 Narrativa da aluna da UFF Cecília, entrevistada para a pesquisa. 
15 Disponível em: <http:// antrabrasil.org/ >. Acesso em: 01 set.2018. 
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sendo culturalmente vista de forma pejorativa pela sociedade e ocupando lugares destinados a 

ela pela sociedade como a prostituição. 

 

2.2.2 Características singulares 

 

Historicamente no Brasil a pessoa identificada como travesti era culturalmente vista na 

sociedade como uma pessoa que transgredia as normas de heteronormatividade por suas 

ações, e que culturalmente exigiam a repressão da sociedade e do Estado ( Silva, 1993, Leite, 

2005 e Benedetti, 2008). Grande parte dessas pessoas enfrentaram situações de 

incompreensão e abandono da família ao se assumirem e tinham que enfrentar o agouro de 

uma sociedade que não estava preparada para recebê-la e consequentemente a submetia a 

condições vexatórias, discriminatórias e de exclusão. 

Segundo Hélio R. Silva: 

Nas décadas de 50 e 60, o travesti estava absolutamente no gueto. Certas casas na 

zona, certos lugares muito precisos, shows em que pontificavam mais como enigmas 

do que como as banalidades de hoje. Sobre ele instaurava-se plenamente a 

intolerância. Apanhavam se ousavam sair às ruas. Eram presos por atentado ao 

pudor. Viviam espantados e medrosos. Historicamente o travesti se impôs pela 

violência. No entanto na Europa as travestis eram valorizadas por sua expressão 

artística. De acordo com Pedra desde a década de 60, o trabalho das travestis já era 

respeitado pelo público, as travestis brasileiras que faziam “turnês” pela Europa 

tinham grande destaque quando voltavam ao Brasil (SILVA, 1993, p.41). 

A identidade travesti16 desperta na sociedade todo tipo de sentimentos desde ojeriza à 

admiração e curiosidade. Todos esses sentimentos causam marginalização e preconceito. Por 

expressarem essa ambiguidade e viverem na fronteira entre o masculino e feminino as 

travestis carregam consigo uma condição social que é pública e dificilmente conseguem 

esconder suas características femininas e masculinas da sociedade (PELÚCIO, 2005; 

BENTO, 2012). 

Márcia Rocha17 relata: 

Ele queria se ver mulher, sentir completamente um feminino que sempre existiu 

profundamente guardado dentro de si. Seu pênis, no entanto, nunca foi algo que o 

incomodou. Não era como se ele quisesse se ver livre dele, como se sentisse repulsa 

pelo órgão. Ao contrário, ele gostava de vê-lo, de senti-lo, de usá-lo. Não estava 

entre seus planos fazer uma operação de “mudança sexual”, porque não era dessa 

forma que enxergava. Ele sabia que havia muitas transformações e sensações que 

 
16 No Brasil umas das primeiras etnografias sobre as Travestis foi realizada por Hélio Silva (1993) no Rio de 

Janeiro e por Don Kulick (2008) em Salvador. 
17 Márcia Rocha, mulher trans, advogada, escritora e ativista LGBT. 
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gostaria de experimentar em seu corpo, mas seu pênis não era algo que ele gostaria 

de mudar. Ele fazia parte de si, parte da pessoa que ele agora sabia ser. Por 

definição, era um travesti! (ROCHA, 2016, p.113). 

Diferentemente dos conceitos mais atuais sobre a identidade travesti, ainda é feita uma 

diferenciação entre mulheres trans e travestis pautada exclusivamente na questão cirúrgica 

que envolve a redesignação sexual e a manutenção ou não da genitália masculina como fator 

determinante na diferenciação entre as duas identidades. 

De acordo com Marcus Renato Benedetti: 

(...) travestis são aquelas que promovem modificações nas formas do seu corpo 

visando a deixá-lo o mais parecido possível com o das mulheres; vestem-se e vivem 

cotidianamente como pessoas pertencentes ao gênero feminino sem, no entanto, 

desejar explicitamente recorrer à cirurgia de transgenitalização para retirar o pênis e 

construir uma vagina. Em contraste, a principal característica que define as 

transexuais nesse meio é a reivindicação da cirurgia de mudança de sexo como 

condição sine qua non da sua transformação, sem a qual permaneceriam em 

sofrimento e desajuste subjetivo e social (BENEDETTI, 2005, p.18). 

Muitas travestis diante da falta de condições financeiras vão em busca de métodos 

inseguros e precários para moldarem seus corpos, procedimentos realizados normalmente por 

outras travestis que introduzem silicone industrial em seus corpos para adquirirem formas 

femininas. Essas intervenções não são seguras, causam mortes e sequelas permanentes na vida 

dessas pessoas. 

Segundo Berenice Bento: 

Uma das diferenças tradicionalmente apontadas entre a transexualidade e a 

travestilidade estava na realização da cirurgia. Considerava-se que todas as pessoas 

transexuais atrelavam sua reivindicação de mudança de gênero à realização das 

cirurgias. Nos últimos anos, esta centralidade começou a ser relativizada por pessoas 

transexuais que reclamam a mudança do gênero e não a condicionam à cirurgia. 

Essa relativização assumida aumentou o embaralhamento das fronteiras identitárias 

(BENTO, 2008, p.73). 

Como foi explicitado pelas alunas entrevistadas na pesquisa atualmente a questão das 

identidades travesti e transexual vai muito mais além da presença ou não da genitália. Embora 

exista a tentativa por parte de vários estudiosos no sentido de conceber uma classificação mais 

específica sobre as identidades trans, a autopercepção de cada indivíduo que se reconhece 

como travesti ou transexual traz consigo motivações individuais de todo tipo, como sociais, 

culturais ou políticas. São as vivências e experiências de cada um que define sua própria 

percepção e elas são inúmeras. 

Segundo Berenice Bento: 

A identidade é um processo tenso, aberto, marcado por disputas com alteridades que 

queremos eliminar e por outras que desejamos. Não se trata da identidade transexual 
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versus identidade travesti, mas de apontar os mecanismos que operam nas 

subjetividades para construir identificações e repulsas, e como estes mecanismos são 

materializados nas interações com as instituições sociais (BENTO, 2012, p.80). 

A aluna Luana entrevistada na pesquisa se denomina travesti e relata que a questão da 

diversidade das identidades existe assim como existe diversidade na questão da orientação 

sexual: 

“Por questões políticas hoje eu me denomino travesti. Então... hoje a nomenclatura 

travesti no Brasil é muito marginalizada né, porque o nome travesti sempre se 

associa a prostituição, a drogas... tudo que é de ruim botam na conta da 

nomenclatura travesti e eu vi que hoje né... no meio da comunidade trans virou uma 

moda só usar a abreviação trans... ah sou trans... sou trans... eu falei não... vamos ter 

que mudar isso aí... no meio as travestis não estão se assumindo como travestis, tem 

medo até de falar o nome travesti, então por esta questão que hoje eu afirmo, eu 

estava dando uma entrevista essa semana, para um documentário e eu estava falando 

a mesma questão... e eu me assumo hoje como travesti por questões políticas 

entendeu e sinceramente não gosto dessa distinção que foi criada entre as pessoas 

transgêneras e travestis, essas nomenclaturas, porque acho que restringe muito o ser 

humano, e assim como a sexualidade, quando se fala de orientação sexual, é muito 

diversificada, a identidade de gênero também é. Então por questões políticas eu falo 

hoje que eu sou travesti” (LUANA). 

É fato que a identidade travesti é marcada na história por preconceitos e estigmas, 

geralmente a pessoa travesti não é vista ocupando espaços comuns na sociedade, mas são 

associadas à prostituição e à informalidade, em razão disso não conseguem ser inseridas nos 

espaços facilmente acessíveis pelas pessoas cisgêneras18, não conseguem permanecer na 

escola, não conseguem ser admitidas em empresas e abandonadas pela família precisam 

encontrar um meio de subsistência, com isso a prostituição se torna o único espaço que lhes 

restam, renovando então o ciclo de estigmatização e preconceito inerentes a sua identidade. 

Segundo Keila Simpson19: 

Aqui no Brasil e em boa parte do mundo, acostumou-se a lidar somente com o 

homem e a mulher. Sendo assim, qualquer coisa que fuja desse binarismo é olhado 

com preconceito e com discriminação. Como as travestis rompem com o muro entre 

o masculino e feminino, são colocadas sempre à margem da sociedade. As travestis 

são transgressoras do padrão que determina o conviver apenas nesses dois gêneros, 

sendo alvo de muitas violências e discriminações por essa transgressão. Também 

são, na sua maioria, rejeitadas como membros da sociedade, tendo muita dificuldade 

na reinserção social (SIMPSON, 2015, p.10). 

Cecília entrevistada na pesquisa quando perguntada sobre a possibilidade de ter 

dificuldades quando for em busca de estágios, por ser uma mulher trans, relatou um fato 

ocorrido em sua vida que demonstra o preconceito e a dificuldade encontrada pelas pessoas 

trans quando buscam a inserção no mercado de trabalho: 

 
18 A cisgeneridade pode ser resumida como sendo a identidade de gênero daquelas pessoas cuja “experiência 

interna e individual do gênero” corresponda ao “sexo atribuído no nascimento” a elas (SIMAKAWA, 2015). 
19 Keila Simpson, mulher trans, ativista, presidenta da ANTRA. 
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“Eu já trabalhei...e já tive problemas...não só acredito como já vivi esse 

problema..teve uma empresa que... para eu conseguir passar na seleção, eu tive que 

ir de homem, no meu documento estava o nome masculino e ninguém iria me 

chamar se meu nome estivesse diferente da forma como eu me apresento... então eu 

tive que me assumir dessa forma e depois de um tempo lá dentro..duas semanas..um 

mês lá dentro..era uma empresa de call center... não preciso dizer o nome, mas era 

uma empresa de call center ... eu resolvi me assumir lá dentro... eu já havia me 

assumido em todos os demais aspectos da minha vida, exceto no emprego... eu 

recebi uma resposta extremamente negativa do recursos humanos de que eu não 

tinha o direito de usar aquelas roupas dentro do ambiente e na minha identidade não 

diz que estava dizendo fulano... e justamente por não ter na empresa nenhum 

registro de nome social e não ter nenhum apoio municipal, estadual ou federal ... 

alguma lei que faça esse apoio a gente ta desamparada, a gente tem que contar com a 

boa vontade das pessoas e muita gente não tem essa boa vontade e em empresas 

normalmente você não encontra essa boa vontade” (CECÍLIA). 

 

 

 

Essa realidade de fato vem mudando. Com a ocupação desses espaços, antes negados 

às pessoas trans, por diversos motivos que vão desde o preconceito, até a violência, a exclusão 

e a estigmatização, hoje esses espaços estão sendo reivindicados por elas, enfrentando todo 

tipo de medos e incertezas que as acompanham durante essa busca pela educação. 
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3 DIREITOS RECONHECIDOS: O PAPEL DO DIREITO NO FOMENTO À 

INCLUSÃO SOCIAL DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 

 

Durante o processo de formação acadêmica uma pessoa trans enfrenta diversas 

situações que pessoas cisgêneras não têm que enfrentar. O processo transexualizador, o nome 

social, a retificação do registro civil de nascimento e o banheiro público são alguns aspectos 

das vivências das pessoas trans que permeiam suas vidas e as acompanham durante o período 

acadêmico.  

Os ditames constitucionais são sempre orientadores na busca por direitos dessa 

categoria, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade, à intimidade, à 

vida privada, à honra e à imagem da pessoa são alguns princípios que dão base às 

reivindicações desta minoria. Com identidades e corpos não compreendidos pela sociedade, 

travestis e transexuais são marginalizados. Nomeados como menino ou menina ao nascerem, 

esses indivíduos deixam de cumprir com as expectativas de gênero quando passam a buscar a 

identidade que reconhece como sua. 

Durante as pesquisas pode-se perceber que estes aspectos que dão sustentabilidade a 

formação das identidades trans caminham junto com os alunos que vivem essa realidade e 

muitas vezes elas interferem sobremaneira em suas vidas e na formação acadêmica. Nos 

subtítulos abaixo será demonstrado como o papel do Direito em nossa sociedade influencia 

essas realidades, trazendo ansiedade, alívio, expectativa e frustração. 

 

3.1 Processo Transexualizador 

 

As pessoas que não se identificam com o gênero imposto ao nascimento geralmente 

sofrem com o desconforto ao conviverem com suas características físicas. Esse desconforto 

pode ter início na infância e persistir na idade adulta o que representa um enorme sofrimento 

psicológico e emocional para esses indivíduos. Diante dessa realidade a busca por 

procedimentos que adéquem a anatomia à identidade de gênero é uma forma dessas pessoas 

se sentirem completas e reconhecidas. 

As cirurgias e os tratamentos são custosos e com isso muitas pessoas buscam o serviço 

público de saúde para conseguirem ter acesso aos procedimentos necessários para o processo 

de transição. O processo engloba procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais como 
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procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários, procedimento 

cirúrgico neofaloplastia (construção do pênis), procedimento cirúrgico neoculpovulvoplastia 

(construção da vagina), terapia hormonal, mastectomia entre outros. O processo 

transexualizador foi implantado pelo SUS no Brasil em 2008. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em 1997, através da Resolução nº 1.482, 

autorizou a realização de cirurgias de transgenitalização em pacientes transexuais no país. 

Autorizados somente experimentalmente era permitido unicamente em hospitais 

universitários ou públicos para fins de pesquisa, a finalidade era adequar o sexo (genitália) ao 

gênero. Após reivindicações através de demandas judiciais de pessoas trans e do Ministério 

Público houve a inclusão do processo transexualizador no SUS, através da Portaria GM 

1707/2008 do Ministério da Saúde, reconhecendo a questão como determinantes de situação 

de saúde. O processo deveria respeitar as normas da Resolução do CFM nº 1652/2002.  

No ano de 2010, o CFM, em sua Resolução 1955, autorizou que diversos 

procedimentos cirúrgicos fossem realizados em hospitais públicos ou privados. A Portaria 

859/2013, do Ministério da Saúde incluiu as pessoas travestis e os homens transexuais nos 

serviços oferecidos. A Portaria mais atual do Ministério da Saúde sobre o processo 

transexualizador é a de nº 2803/2013 que redefiniu e ampliou o processo pelo SUS 

adicionando outros procedimentos como implante de próteses penianas e testiculares para 

homens transexuais, entre outros. A normativa incluiu também as pessoas travesti. A 

normativa descreve uma tabela de procedimentos definindo os requisitos para cada um. A 

tabela abaixo descreve um procedimento. 

 

Figura 1- Tabela de procedimentos do processo transexualizador. 

Procedimento: 
03.03.03.008-9 - Tratamento hormonal preparatório para cirurgia de redesignação 

sexual no processo transexualizador. 

Descrição: 

Consiste na terapia medicamentosa hormonal a ser disponibilizada mensalmente 

no período de 2 anos que antecede a cirurgia de redesignação sexual no Processo 

Transexualizador (ciproterona). 

Complexidade: MC - Média Complexidade 

Modalidade: 01 - Ambulatorial 

Instrumento de 

Registro: 
02 - BPA-I (individualizado) 

Tipo de 

Financiamento: 04 - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) 

Valor Ambulatorial R$ 65,52 
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Fonte: Portaria nº 2.803/2013. Disponível em:<http://www.sgas.saude.ms.gov.br>. Acesso em: 01 de ago.2018. 

 

Segundo Pablo Rocon et al: 

A trajetória do processo transexualizador brasileiro permite destacar três marcos: o 

processo criminal respondido por Roberto Farina, em 1971, como sanção pela 

intervenção sobre um corpo sem autorização; a regulamentação como procedimento 

médico, em 1997, pelo CFM, normalizando o exercício médico sobre os corpos 

trans a partir da medicalização; a transformação em política pública, em 2008, com a 

criação do Processo Transexualizador do SUS, marcada pela judicialização da 

demanda, a articulação entre movimentos sociais e o poder público na discussão e 

pressão do Estado, pela normalização do exercício profissional e a medicalização 

das vidas trans por dentro dos equipamentos biopolíticos estatais (ROCON et al, 

2016, p.267). 

A demanda do atendimento pelo SUS é muito grande o que faz com que algumas 

pessoas que queiram passar pelos procedimentos do processo transexualizador busquem arcar 

com os custos dos procedimentos em hospitais privados. Segundo o site G120 atualmente pelo 

menos 288 pessoas trans estão inscritas em listas de espera para cirurgias envolvendo 

transição de gênero nos cinco hospitais habilitados pelo SUS que oferecem estes tipos de 

procedimentos na rede pública de saúde. Os números foram calculados com base nas 

respostas das instituições por meio da Lei de Acesso à Informação e pelas assessorias de 

imprensa. 

O acompanhamento psicológico e o laudo da equipe médica favorável ao diagnóstico 

da transexualidade também são protocolos necessários para a inclusão do indivíduo no 

 
20 Quase 300 transgêneros esperam cirurgia na rede pública 10 anos após portaria do SUS. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-

publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

SA: 

Valor Ambulatorial 

Total: 
R$ 65,52 

Sexo: Masculino 

Idade Mínima: 18 Ano(s) 

Idade Máxima: 75 Ano(s) 

Quantidade Máxima: 01 

CBO: 225155, 225250, 225285, 225125 

CID: F64.0 e F64.9 

Serviço/Classificação: 

153/001 - (Serviço de Atenção Especializada no Processo Transexualizador). 

Acompanhamento Clínico, pré e pós-operatório e hormonioterapia. 

Habilitação: 

30.01 - Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador 30.02 - 

Atenção Especializada no Processo Transexualizador realizando 

Acompanhamento Clínico, pré e pós-operatório e hormonioterapia. 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml
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processo. Segundo Bento (2008), a importância da cirurgia, a decisão em submeter-se ao 

protocolo dos hospitais que a realiza, o melhor momento para fazê-la, são questões que 

passam por decisões que estão condicionadas à biografia de cada pessoa transexual. 

Segundo Daniela Murta: 

Por outro lado, é possível perceber que embora muitas pessoas apontem a cirurgia de 

transgenitalização como um aspecto fundamental para as suas vidas, nem todos 

aqueles que procuram atendimento médico desejam se submeter a este 

procedimento. Ainda que na maior parte dos casos o objetivo da alteração corporal 

seja o alinhamento da anatomia à identidade de gênero, para alguns sujeitos a 

modificação da genitália não se apresenta como uma necessidade, sendo suficiente 

para a ampliação de seu reconhecimento social a realização de transformações 

parciais do corpo, como a modificação de caracteres secundários, ou apenas a 

mudança de nome. Diante disso, pode-se concluir que ao mesmo tempo em que a 

cirurgia de transgenitalização pode se apresentar como uma tábua de salvação frente 

a extrema vulnerabilidade proporcionada pela condição transexual, pode também 

não ser um evento essencial para a construção de si, o que torna central reconhecer-

se a diversidade da demanda e individualizar o cuidado (MURTA, 2011, p.65-66). 

A observação de Murta revela que enquanto patologia a transexualidade estava 

submetida a tratamentos para “correção e cura” da doença, mas isso não corresponde a 

realidade na visão de muitas pessoas trans. Os informantes da pesquisa passam pelo processo 

de transição, todos apresentam as características inerentes a sua identidade, com a aparência 

de mulheres e homem trans. Eloá relatou que quando entendeu quem era, um mar de 

possibilidades se abriu, e ela queria viver tudo aquilo intensamente. 

(...) “no início foi tudo lindo né... a possibilidade da retificação do nome, a inserção 

na fila do Pedro Ernesto, também fui inserida no programa do IED que é de 

hormonioterapia e é tudo novo né, você quer descobrir tudo, um mar de 

possibilidades se abre e você quer viver tudo aquilo intensamente com medo de 

que... Eu comecei de fato a ver uma possibilidade de ser quem eu era porque todo 

mundo dizia que eu não poderia ser né, a possibilidade que eu tinha era juntar muito 

dinheiro, operar... sair da casa da minha tia e ponto... e aí dada as circunstâncias eu 

comecei a ver uma possibilidade mais próxima da minha realidade foi assim que eu 

consegui ir me transformando e tal... e aí... mesmo com tudo isso eu fui expulsa de 

casa... eu já tinha vinte e três anos foi aí que eu vim morar em Niterói” ... (ELOÁ). 

Segundo Cecília o processo de transição é para se reconhecer como mulher e ser 

reconhecida pelos outros como mulher. 

(...) “a gente faz todo esse processo de transição pra poder ter o reconhecimento, o 

processo ele é essencialmente pra ser reconhecido, então pra mim essencialmente é 

para me reconhecer e ser reconhecida pelos outros como mulher, pra mais nada, o 

resto é extra. E para esse objetivo o nome, a identidade, é essencial” (CECÍLIA). 

A narrativa do Aedan demonstra que a faculdade foi o maior apoio para ele naquele 

momento inicial de transição e como isso fez com que ele tivesse mais confiança em si 

mesmo. 
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“Eu começo a ter confiança em mim, porque no começo eu estava muito inseguro, 

depois que eu contei para as pessoas da Faculdade todo mundo fala, e eu mudei 

mesmo, eu virei outra pessoa, meus amigos sempre falam você sempre foi uma 

pessoa retraída, uma pessoa tímida,que não falava, você estava desconfortável, era 

desajeitado consigo mesmo, com sua personalidade com seu corpo e eu do nada tipo 

eu me encontrei eu sou essa pessoa, foram meus amigos da Faculdade que me 

levaram pra comprar minhas primeiras roupas e pela primeira vez eu adorei fazer 

compra, agora eu gasto todo meu dinheiro em roupa, eu odiava comprar roupa. 

(...) eles me levaram pra cortar o cabelo... foram os meus amigos,eles foram na 

barbearia, pela primeira vez entrei numa barbearia cortei meu cabelo... a Faculdade 

foi meu maior apoio, as pessoas dentro da Faculdade” (AEDAN). 

 

Luana relatou que no segundo ano do ensino médio começou a fazer a transição e que 

somente se formulou completamente depois que ela terminou o ensino médio. 

“Tipo assim, a transição da minha identidade, na verdade o processo começou ali no 

segundo ano do ensino médio e foi quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, 

comecei a usar umas peças aqui... mas eu acho que assim se formulou 

completamente depois que acabou o ensino médio, porque quando eu entrei na UFF 

a Luana já existia, já estava tudo formulado, o processo mesmo começou antes de 

entrar na UFF, por isso que eu acho que foi nos 18,17 anos, porque eu uso o ensino 

médio pra ver a data né, porque eu terminei com 17 anos, então 16, 17 anos né”. 

(LUANA). 

Com a modificação recente do CID, retirando a transexualidade da lista de  transtornos  

mentais, pode ser que nos próximos meses haja uma nova portaria sobre o processo 

transexualizador vislumbrando essa nova realidade e descrevendo novos protocolos, como já 

informado no capítulo a medicina patologizante e a despatologização, a OMS manteve a 

transexualidade no manual, porém em outra lista, para que as pessoas que precisem do apoio 

do Estado não deixem de receber os procedimentos. 

 

3.2 Nome Social 

 

“É um divisor de águas, porque se eu estivesse em uma instituição que não respeita 

quem eu sou, essa instituição não estaria preparada para mim... Então assim, mesmo 

com todas as problemáticas que têm e apontamentos para melhorar, acho que é 

fundamental pra que uma pessoa trans consiga ficar”... (ELOÁ). 

A citação acima partiu da aluna Eloá quando perguntada sobre a importância do nome 

social no processo de formação universitária. O respeito ao nome foi fundamental para que ela 

permanecesse na instituição, pois não ser chamada pelo nome que representa sua verdadeira 

identidade violaria sua dignidade como pessoa humana, além de causar constrangimento e 

humilhação. O uso do nome social na UFF foi regulamentado em 26 de junho de 2013 pela 

Resolução nº 160 do Conselho Universitário que previa a inclusão do nome Social de travestis 
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e transexuais nos registros funcionais dos servidores públicos federais e nos registros 

acadêmicos da UFF. 

A Instrução de serviço nº 01 de 23 de setembro de 2013 do Departamento de 

Administração Escolar (DAE) dispôs sobre as normas para o requerimento. O interessado 

deve abrir processo administrativo com requerimento próprio, no protocolo do campus e 

solicitar a inclusão do nome social nos registros acadêmicos. Esse processo é encaminhado 

para o DAE que no prazo máximo de trinta dias realiza os procedimentos necessários no 

sistema acadêmico. O nome social também constará da carteira de estudante se assim optar o 

discente. De acordo com a instrução os documentos que constarão o nome social são: diários 

de classe, perfil do Sistema Acadêmico IdUFF, script de cerimônia de colação de grau, 

endereço de correio eletrônico. 

Segundo Maria Lúcia Chaves: 

Vale lembrar que, no Brasil, o uso institucional da expressão nome social é muito 

recente, o primeiro registro data de 2008 numa normativa legal do Estado do Pará 

que através da secretaria de educação, foi o primeiro a instituir o nome social na 

rede pública de ensino (LIMA, 2013,p.11). 

 

Ainda de acordo com Lima: 

A portaria do nome social é uma intervenção que visa à permanência ou retorno de 

travestis e transexuais para as escolas. É uma estratégia que visa estruturar um 

possível campo de ação, tanto de travestis e transexuais, quanto da escola em um 

sentido mais amplo, uma vez que professores, estudantes, profissionais e 

regulamentações diversas passam a ser envolvidos nessa ação (LIMA, 2013, p.71). 

Além dos direitos constitucionais à dignidade, à intimidade, à honra e à imagem da 

pessoa humana expresso no artigo 5º da Constituição Federal, diversos outros documentos no 

Brasil embasaram a instituição do nome social, dentre eles citamos: Programa Nacional de 

Direitos Humanos II (2002), Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2003), 

Programa Nacional Brasil sem Homofobia (2004), Portaria nº 675/GM, que aprova a Carta 

dos Direitos dos Usuários da Saúde (2006) e o Plano Nacional de Políticas Públicas para 

Mulheres (2007). Internacionalmente o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção dos 

Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário protege o direito ao nome: 

Artigo 18 - Direito ao nome - Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de 

seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse 

direito, mediante nomes fictícios, se for necessário (PACTO DE SÃO JOSÉ DA 

COSTA RICA, 1969). 

São vários os instrumentos de ação instituídos e regulamentados durante os últimos 

anos em busca de garantir a efetividade e o respeito ao uso do nome social das pessoas trans, 
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dada a importância para os processos de interação social, educacional e profissional dessas 

vivências. Além da UFF, muitas outras redes superiores de ensino público e privado 

instituíram o uso do nome social nos últimos anos. 

A resolução nº 12 do Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em seus 

cinco primeiros artigos garante a inclusão do nome social nas instituições e redes de ensino, 

bem como estabelece procedimentos para a sua efetivação. 

Art. 1º - Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e 

modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante 

solicitação do próprio interessado; 

Art. 2º - Deve ser garantido, àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao 

tratamento oral exclusivamente pelo nome social, em qualquer circunstância, não 

cabendo qualquer tipo de objeção de consciência; 

Art. 3º - O campo "nome social" deve ser inserido nos formulários e sistemas de 

informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de 

frequência, avaliação e similares; 

Art. 4º - Deve ser garantido, em instrumentos internos de identificação, uso 

exclusivo do nome social, mantendo registro administrativo que faça a vinculação 

entre o nome social e a identificação civil; 

Art. 5º - Recomenda-se a utilização do nome civil para a emissão de documentos 

oficiais, garantindo concomitantemente, com igual ou maior destaque, a referência 

ao nome social (RESOLUÇÃO nº 12, 2015). 

As narrativas das informantes e do informante da pesquisa evidenciaram que a UFF 

atende de maneira eficiente e célere ao processo administrativo de inclusão do nome social. 

Todas as mulheres trans que deram entrada no processo fizeram logo que efetivaram a 

matrícula, somente Aedan efetivou a mudança já no decorrer do curso, pois sua transição 

ocorreu durante a formação universitária. 

Aedan disse que ficou os dois últimos anos do curso utilizando o nome social e  foi 

logo que se assumiu homem trans. 

“Logo quando eu me assumi, eu fiquei mais ou menos dois anos utilizando meu 

nome trans na Universidade, foi um processo muito fácil aqui dentro da 

Universidade eu entrei numa semana e na semana seguinte o meu nome foi mudado 

em todos os diários (...) foi muito rápido, eu entrei com o processo a Carla levou ele 

para o Departamento, aprovou, e mostrou para todos os professores, tipo, eles 

fizeram a coisa correr muito rápido pra me deixar confortável e felizmente com 

todos os professores que eu tive contato no final da minha graduação me respeitaram 

com relação a isso” (AEDAN). 

Cecília também descreveu sua experiência na UFF com relação ao nome social e disse 

que ele é essencial para a pessoa trans em qualquer ambiente. 
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(...) “É essencial porque seria muito chato, porque eu teria que falar com cada 

professor, olha essa pessoa aí não existe, meu nome é Cecília... se eu não tivesse 

esse respaldo da própria UFF que coloca o meu nome na lista, que me fornece a 

carteira de estudante..então isso é uma ferramenta que a gente tem pra defender a 

nossa identidade, se não tivesse essa ferramenta, você iria depender da boa vontade 

do professor..daí com certeza você vai ter aqueles professores que vão aceitar tudo 

bem... e com certeza vão ter professores que vão falar não... seu nome aqui ta 

fulano... vou chamar de fulano... então assim... o nome social em qualquer ambiente 

ele é essencial pra pessoa que não retificou obviamente” (CECÍLIA). 

A narrativa da Luana destaca que o desrespeito ao nome social é muito constrangedor 

para as pessoas trans e ela salienta que por não ter o nome civil retificado irá se deparar mais 

tarde com o nome civil no diploma, já que os documentos oficiais de caráter acadêmico 

constarão apenas o nome civil. 

“Eu acho assim de suma importância porque eu acho isso muito complicado a gente 

com a imagem feminina, por exemplo, às vezes eu dou umas certas palestras ali na 

UFF e vi o nome masculino, eu acho isso super complicado... na chamada então 

constrangedor, pra mim, não só pra mim né toda pessoa trans, super constrangedor. 

E eu estou amarrada em uma outra questão que eu sei que vou bater mais tarde que é 

a questão do diploma, que eu não tenho o meu nome retificado ainda... vai vir com o 

nome de registro, está sendo complicado porque o STF liberou pra retificar o 

documento, pra mim continua a mesma, teve gente que já conseguiu, amigas minhas 

próprias já conseguiram, mas eu não consegui. Eu também não tenho psicológico 

pra encarar certas burocracias aqui no Brasil né” (LUANA). 

Eloá complementa em sua narrativa que é fundamental esse respeito que o nome social 

proporciona para as pessoas trans. 

... “que é assim, a gente já sofre, assim a gente que eu falo é como um todo né... que 

assim... eu nunca sofri uma transfobia em nenhum espaço da UFF acho que é 

justamente por isso, por eu ter uma leitura social de que as pessoas muitas vezes não 

conseguem associar de que eu sou uma pessoa trans,ou demora né pra se ligar,mas 

outras pessoas sofrem diariamente com isso né... são expulsas de banheiro, não são 

permitidas pra ocupar determinados espaços... isso a gente está falando tanto de 

cursos que são mais receptivos com a população trans e os que não são...a gente está 

falando dos dois extremos e isso acontece diariamente a gente tem relatos de 

ocorridos, assim... não são acontecimentos pontuais, são basicamente por todo o 

percurso de uma pessoa dentro da Universidade... então eu acho que é fundamental 

ter esse respeito pra que a pessoa minimamente consiga se sentir bem e consiga se 

sentir legitimada dentro desse espaço acadêmico que é ainda tão segregador né” 

(ELOÁ). 

O nome social foi uma conquista importante para a inclusão das pessoas trans nos 

contextos escolar e universitário, trouxe respeitabilidade para as pessoas que não 

conseguiriam suportar vivenciar o desrespeito a sua identidade no dia a dia. Apesar de sua 

importância o nome social não resolve todas as questões. A preocupação de Luana com 

relação ao nome social narrada acima foi vivenciada pelo aluno Aedan durante o evento de 

colação de grau. 

(...) “eu pedi pra minha família não ir porque eu não queria, eu não queria, eu 

tentava evitar qualquer contato das pessoas com o meu outro nome, porque eu sentia 
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que isso meio que apagava cada vez mais quem eu estava tentando ser, quem eu 

estava tentando fortalecer e foi um dia, um dia que era pra ser maravilhoso, 

terminando a Faculdade e eu não queria estar ali, eu não queria fazer parte da 

cerimônia, eu não queria, eu fui fazer outra coisa, eu me isolei e eu pedi pra que na 

hora que todo mundo saísse, me chamasse... só que ... tipo... eles deixaram, me 

pularam, me deixaram pro final, porque eu imaginei ah todo mundo vai saindo da 

sala depois eu só volto e assino só que um professor não deixou isso e me chamou, 

tipo assim, meus amigos foram me chamar no local que eu estava isolado pra eu ir lá 

e assinar e ainda tinha muita gente no local, e o cara falou ah tira uma foto, eu falei, 

não... não quero tirar foto... foi uma experiência horrível eu senti que eu não estava 

formando e estava dando crédito pra uma outra pessoa” (AEDAN). 

A adoção do nome social, sem que ocorra a efetiva mudança do nome e do gênero no 

registro civil é transitória, já que não confere definitivamente o direito ao nome e à identidade 

de gênero para as pessoas trans. A retificação do registro civil de nascimento independente de 

cirurgia de redesignação sexual ou de processos hormonais ou terapêuticos é uma demanda da 

população trans visto que irá reconhecer e corrigir definitivamente o verdadeiro nome e 

gênero da pessoa trans, a fim de lhes proporcionarem maior segurança no contexto social e 

jurídico, sem condicioná-las a procedimentos médicos e laudos periciais. 

 

3.3 Retificação do registro civil de nascimento 

 

(...) “eu fiquei muito feliz, eu chorei muito quando no começo do ano, o STF teve o 

posicionamento mais brilhante, não foi nada além do que humano, não foi nada além 

do que o esperado, mas às vezes a gente comemora o básico, porque às vezes o 

básico a gente não tem... a minha monografia foi sobre as pessoas trans no mundo 

jurídico e eu abordei os problemas jurídicos que eram atuais de reconhecimento e 

juridicamente... as pessoas trans não existem... e a questão jurídica tem um peso 

social muito grande... e quem não existe, não existe, quem não existe, não trabalha, 

não tem direitos, não tem fome... quem não existe... não está ali pra ser atendido 

pelo Estado e pra ser reconhecido socialmente, então eu tive estudando isso e 

levantando estudo... levantando estudo ... muito mais de depressão... que eu 

relacionei com o que eu passei... depressão, suicídio no Brasil, vi que as taxas eram 

muito altas por conta de falta de reconhecimento, porque às vezes a falta de respeito 

que a gente sente é porque eu não tenho um documento, é porque eu não tenho com 

te falar quem eu sou eu,eu não tenho como me impor, eu não tenho a segurança do 

Estado que todo mundo tem e isso te faz se sentir excluído totalmente da 

sociedade”... (AEDAN). 

O depoimento do aluno Aedan retrata a satisfação que ele teve ao saber que o STF 

havia julgado procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275, interposta pela 

Procuradora Geral da República em 2009, na qual se discutiu a possibilidade de alteração de 

gênero no assento de registro civil de pessoas trangênero mesmo sem a realização de 

procedimento de redesignação sexual, tratamentos hormonais ou cirúrgicos. Essa ação direta 

de inconstitucionalidade tinha por objeto o art. 58 da Lei n. 6.015/73 - Lei de Registros 
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Públicos – LRP, que assim dispõe: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios. 

Além da ADI 4275 estava pendente de julgamento no STF o recurso extraordinário 

670.422/RS. Este último trazia a questão da negativa das instâncias inferiores em alterar o 

gênero da pessoa na certidão de nascimento, somente tendo sido deferida a mudança do 

prenome. Na tese de repercussão geral do recurso extraordinário o Ministro Marco Aurélio de 

Melo manifestou-se favoravelmente. 

Sara, passaria a chamar-se Sandro. Foi indeferido o pleito referente à mudança de 

sexo. Ao recurso interposto pela interessada o relator deu provimento, para que 

ocorresse essa última, mas prevaleceu a corrente intermediária. Esta tal como 

acontecera no Juízo, concluiu pela impossibilidade de modificação do gênero - 

trecho da repercussão geral do recurso extraordinário (RE 670.422/RS). 

Entendimento anterior também já havia tido a Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do recurso especial 1626739/2016 do Rio Grande do Sul em maio de 

2017. O entendimento foi firmado ao acolher pedido de modificação do prenome e do gênero 

de mulher transexual que demonstrou através de perícia psicológica sua identificação com o 

gênero feminino. Para o colegiado, o direito dos transexuais à retificação do registro não pode 

ser condicionado à realização de cirurgia. 

A ADI 4275 foi julgada procedente por maioria de votos e em março de 2018 o STF 

reconheceu a possibilidade de retificação civil de prenome e gênero de pessoas transgênero 

diretamente nos cartórios brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça visando normatizar os 

procedimentos para essa retificação publicou no mês de junho o Provimento nº73 que dispõe 

sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e 

casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais. 

A tendência dos Tribunais Superiores é pela promoção do respeito à dignidade da 

pessoa humana e pela tutela dos direitos de personalidade do indivíduo, bem como pela 

desburocratização dos procedimentos de alteração do registro civil que há vários anos 

submetem as pessoas a demorados e custosos processos judiciais sem garantia de sucesso ao 

final da demanda.  

Surge agora uma nova demanda pelos serviços cartorários, segundo Aedan o 

provimento exige uma gama de documentos de todos os tipos, tem um custo elevado e falta 

preparo dos funcionários para o atendimento de pessoas trans. 

... “então isso saiu numa sexta, na segunda eu já estava pegando todos os 

documentos, é uma lista de documentos e por um lado eu entendo que é para evitar a 

fraude, qualquer pessoa mudar o nome pra poder evitar... você tem que pegar 
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declaração de nada consta penal, de execução, civil e até você pode ter processo, a 

questão é você tendo processo, esses processos precisam ser avisados da mudança 

do nome, mas foi algo muito estressante, os funcionários públicos não estão 

preparados para isso e eles lidam com isso de uma forma muito debochada, no 

cartório eu fui tratado de uma forma muito ruim, a outra questão era preço, no total 

eu paguei quase quinhentos reais pra ter todos os documentos necessários, eu 

precisava tirar uma certidão de nascimento com o meu nome pra poder apresentar 

pra eu poder tirar uma certidão, eles exigiam que eu pagasse uma certidão, porque 

tinha que ser uma certidão atualizada e pelo sistema deles, uma certidão atualizada é 

menos de seis meses, então eu tenho que pagar pra ter uma certidão com o meu 

nome antigo pra eu poder apresentar pra eles, pra eles poderem... eu pagar pra eles 

emitirem uma nova certidão com o novo nome...quinhentos reais é muito dinheiro,aí 

eu falo... eu tenho uma questão privilegiada que é a minha mãe tem esse dinheiro, 

minha mãe tem uma condição boa...mas te faz sentir uma merda, tipo, estou 

colocando esse ponto, são quinhentos reais ali pra eu ser quem eu sou... é mais 

dinheiro que eu tenho que gastar pra usar roupa mais masculinas para as pessoas me 

reconhecerem, tem o dinheiro que eu vou ter que gastar o resto da minha vida 

tomando hormônio pra eu me sentir confortável e pra eu ser reconhecido, porque por 

mais que você fale assim, você tem que fazer as coisas pra ficar confortável, mas 

ficar confortável, somos seres sociais, o ser humano é um ser social,ele não existe 

fora da sociedade, e se você não é identificado dentro da sociedade você não vive” 

(AEDAN). 

Eloá vivencia a morosidade do sistema judiciário em relação ao seu processo de 

retificação de registro civil e acredita que o reconhecimento do seu nome é fundamental para 

o seu reconhecimento enquanto ser humano. 

“Estou há três anos... na verdade eu dei entrada no início de 2015 só que 

simplesmente perderam meu processo, perderam ninguém sabia onde estava e tudo 

mais, e toda vez tinha que ir lá e tal e aí em 2016 que eles conseguiram mandar para 

o fórum e aí desde então está lá esperando o juiz, a juíza, não sei...e assim não tem 

uma previsão sabe, o meu método foi o antigo sabe, têm muitos casos recentes que 

agora com o nome você vai no cartório preenche o requerimento e tudo mais,mesmo 

com todas as problemáticas tem sido mais rápido, o resultado tem sido mais rápido... 

e é fundamental pro nosso reconhecimento enquanto seres humanos né, porque 

assim tem uma deslegitimação da nossa identidade diariamente, se a gente for 

pensar, nas representações que têm de pessoas trans... a todo momento ou a gente é 

lida como marginais ou só como prostitutas o que eu não acho um problema mais eu 

acho que da forma que é colocada é sim um problema ou como chacota, então não 

têm muitas outras possibilidades... e eu acho mesmo quando a gente atinge um grau 

cultural, financeiro, de reconhecimento plenamente como seres humanos, ainda sim 

tem alguém que vai tentar deslegitimar, tentar falar que aquele espaço não é 

merecedor sabe... então assim é fundamental pra que a gente possa ser reconhecido 

enquanto pessoas humanas sabe... enquanto um direito mínimo que é direito ao 

nome né, a gente não está pedindo nada a mais, não está exigindo nada a mais do 

que a gente não mereça, que é o nome sabe”... (ELOÁ). 

De acordo com o provimento nº 73 a opção pela via administrativa na hipótese de 

tramitação anterior de processo judicial cujo objeto tenha sido a alteração pretendida será 

condicionada à comprovação de arquivamento do feito judicial. 

Cecília também solicitou o procedimento pelo cartório e segue  aguardando a resposta  

do seu requerimento. 
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(...) “tentei entrar com esse pedido no cartório, tem uma amiga minha que é 

estudante de Direito, ela estava me ajudando, mas até agora não tive resposta do 

cartório, então a gente não sabe o que vai acontecer. Sobre a importância ela é a 

mesma importância que você ter o nome social, você ser reconhecida por quem você 

é e não precisar o tempo inteiro ficar se justificando, explicando toda sua história pra 

ser tratada pelo seu nome, até porque a gente faz todo esse processo de transição pra 

poder ter o reconhecimento, o processo ele é essencialmente pra ser reconhecido, 

então pra mim essencialmente é para me reconhecer e ser reconhecida pelos outros 

como mulher, pra mais nada, o resto é extra. E para esse objetivo... o nome , a 

identidade... é essencial” (CECÍLIA). 

Luana contou em sua narrativa que assim que saiu a decisão do STF deu entrada no 

requerimento da retificação, mas destacou que não está tendo sorte ultimamente com os 

procedimentos burocráticos e que isso além de lhe cansar afeta seu psicológico. 

... “eu não tenho tempo, não tenho psicológico sabe, isso já me cansou demais, 

semestre passado me preocupei com as coisas da faculdade, e já tive que me 

preocupar com retificação que assim que saiu a decisão eu fui a primeira já a 

barbarizar lá no cartório e o cartório me botou um monte de coisa e acabou que no 

final eu levei os documentos e o juiz veio e bate o martelo falando que não iria 

liberar minha retificação porque segundo ele a decisão do STF ainda é muito 

precária. Tá legal e eu me ferro, e agora o que que eu faço, aí depois começaram a 

pedir outras documentações porque eu pensava que essa decisão do STF iria ajudar a 

gente,mas sinceramente não está me ajudando em nada porque a burocracia continua 

a mesma, eu acho que a única coisa que tirou dessa decisão é de pedir qualquer 

documento sobre a cirurgia de redesignação sexual, apesar de que quando eu fui no 

cartório o cara me perguntou se eu tinha feito alguma cirurgia, a única cirurgia que 

eu tenho são as minhas próteses... então eu fico pensando se eu não tivesse então eu 

não poderia retificar é isso? Então há essas questões porque parece que os cartórios 

recentemente estão tendo o maior problema, porque estão começando a nem 

respeitar casamento de pessoas do mesmo sexo, recentemente eu estou em um grupo 

em que eu vi umas denúncias bem pesadas. Então eu fiquei naquela de burocracia, 

eu não tenho psicológico, eu também não tenho físico pra ficar andando por aí pra 

pegar documento sabe, mas assim que minha mente estiver calma eu vou voltar atrás 

de novo, mas nesse momento eu estou muito cansada pra fazer isso, muito cansada 

mesmo, eles pedem muita documentação, antecedentes criminais, enfim... uma 

pessoa que está na faculdade direto não tem tempo disponível, vinte e quatro horas 

pra fazer essas coisas, eu fico muito feliz pelas minhas amigas próximas que 

conseguiram, é engraçado que eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, porque eu 

vejo pessoas que conseguiram super fácil, têm outras que não... uma burocracia 

horrorosa, eu acho que no fim essa decisão do STF foi bom pra todo mundo, mas 

acho especificamente pra mim não foi rs rs, não tive tanta sorte acho que o juiz que 

eu peguei, o cartório que eu fui registrado, não tive sorte” (LUANA). 

Os depoimentos das alunas e do aluno informantes da pesquisa demonstraram a 

importância da retificação civil para eles, todos buscaram o procedimento seja judicial, seja 

administrativo, o fato demonstra a busca pela liberdade de ser quem são e o reconhecimento 

de suas identidades pela sociedade e pelo Estado. 

Embora as decisões das cortes superiores estejam caminhando ao encontro das 

demandas da população trans, não deixando de destacar o protagonismo da militância dos 

movimentos LGBT e da sociedade civil organizada que luta por essas demandas há vários 

anos, demandando perante esses órgãos, se faz necessário que uma lei aprovada pelo Poder 
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Legislativo venha normatizar as questões necessárias ao pleno exercício dos direitos dessa 

minoria, apesar de já existirem projetos de lei neste sentido, como a Lei João Nery, o atual 

panorama do parlamento brasileiro não caminha para essa direção. 

 

3.4 Banheiro Público 

 

André dos Santos Fialho ajuizou ação de indenização por danos morais contra 

Beiramar Empresa Shopping Center Ltda., na qual relatou que, ao passear pelo 

estabelecimento do réu e tentar fazer uso de um banheiro, foi vítima de 

discriminação praticada por seguranças do local em razão de ser transexual. 

Esclareceu que, ao entrar no banheiro feminino, como costumeiramente faz em 

locais públicos, foi abordado por uma funcionária do estabelecimento que, de modo 

nada sutil, forçou-o a se retirar sob o argumento de que sua presença causaria 

constrangimento às usuárias do local. Mencionou que entrou em uma loja do 

estabelecimento na tentativa de utilizar um banheiro que não fosse de uso comum e 

foi informado de que as lojas do shopping não possuem banheiros privativos. 

Afirmou que, impedido de utilizar o banheiro e estando demasiadamente nervoso, 

não conseguiu controlar suas necessidades fisiológicas e as fez nas suas próprias 

vestes, mesmo sob o olhar das pessoas que ali transitavam. Ressaltou, por fim, que, 

após passar por essa situação vexatória, teve ainda de fazer uso do transporte 

coletivo para voltar para sua casa. Requereu, diante desses fatos, a condenação da 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais” - Trecho da ementa da 

decisão de repercussão geral no STF (RE nº 845.779/SC). 

O caso acima retrata o caso de uma mulher transexual chamada Ama Fialho, 

identificada pelo gênero feminino, notoriamente conhecida por Ama. Ama procurou o 

banheiro público feminino para fazer suas necessidades fisiológicas, no entanto como em 

diversos outros casos parecidos com o de Ama ela foi impedida de usá-lo. Muitos enfrentaram 

o constrangimento e a ofensa a sua dignidade em silêncio, talvez já acostumados a olhares 

agressivos e injúrias comuns no seu dia a dia, porém Ama agiu diferente e hoje o caso está 

aguardando decisão final no Supremo Tribunal Federal. 

O Direito teve de se fazer presente em casos como esse, pois não foi possível que uma 

sociedade democrática compreendesse por si só que um ser humano não pode ser ceifado do 

mais rudimentar direito de um indivíduo de utilizar um banheiro público. O caso chegou ao 

STF e foi convertido em recurso extraordinário, nº 845.779/SC, a repercussão geral foi 

reconhecida, isto é, o mecanismo processual que reserva ao STF o julgamento exclusivo de 

matérias trazidas em recursos extraordinários, que demonstrem questões relevantes do ponto 

de vista social, econômico, político ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da 

causa. 
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No parecer da Procuradoria Geral da República, proferido pelo então procurador geral 

Rodrigo Jannot ele destaca que o Brasil já reconhece diversos outros direitos à população 

LGBT, como adoção, alteração de registro de quem realizou a cirurgia de transgenitalização, 

atualmente já com uma nova posição do STF, o serviço às forças armadas e o casamento. 

Para sustentar a manifestação, Janot baseou-se nos Princípios de Yogykarta, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, na Convenção 

Americana de Direitos Humanos e na Convenção Interamericana contra toda Forma de 

Discriminação e Intolerância, bem como nas resoluções nacionais.  

A mais importante resolução nacional expressa claramente a questão do banheiro 

público e a garantia do seu uso de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito, trata-

se da Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o artigo 6º diz 

que deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, 

quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. O parecer da PGR foi 

pelo deferimento emitindo a seguinte Tese de Repercussão Geral: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO 

GERAL. TEMA 778. USO DE BANHEIRO PÚBLICO POR TRANSGÊNERO. 

DIREITO À IDENTIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL. VIOLAÇÃO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. DIREITO DAS MINORIAS. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. 1 - Tese de Repercussão Geral – Tema 778: Não é possível 

que uma pessoa seja tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual 

se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual encontra proteção 

nos direitos da personalidade e na dignidade da pessoa humana, previstos na 

Constituição Federal (CF). 2 - É cabível a condenação de estabelecimento comercial 

a pagamento por dano moral, na hipótese de abordagem de transgênero que visa 

constranger a pessoa a utilizar banheiro do sexo oposto ao qual se dirigiu, por 

identificação psicossocial, uma vez que viola a dignidade da pessoa humana, bem 

como os direitos da personalidade que conferem aos transgêneros os direitos 

referentes à sua identidade, ao reconhecimento, à igualdade, à não discriminação e à 

segurança, previstos nos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal (CF), 

caracterizando combate à discriminação racial e de gênero. 3 – Parecer pelo 

provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização da 

recorrente pelo dano moral sofrido, restabelecida a indenização fixada pela sentença 

de primeiro grau. 4 – No caso do Supremo Tribunal Federal (STF) entender ilíquida 

a indenização, opina, desde logo, pela remessa ao Tribunal a quo, com objetivo de, 

respeitada a premissa jurídica estabelecida, fixar o valor da indenização (RE nº 

845.779/SC). 

O recurso extraordinário foi autuado em 22/04/2014 no STF e atualmente encontra-se 

desde o dia 04/07/2018 conclusa ao relator para voto. A expectativa é que a decisão do STF 

promova avanços na proteção dos direitos LGTBs, visto que atualmente a Corte superior 

brasileira tem caminhado nesta direção, como ocorreu recentemente com a retificação do 
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registro civil de nascimento sem cirurgias. Demonstrada essa importante questão jurídica 

passo a análise de outras questões atinentes ao banheiro público e as narrativas das 

informantes e do informante da pesquisa. 

É preciso destacar que a segurança pessoal de travestis e transexuais também é 

ameaçada quando essas pessoas são obrigadas a usar um banheiro diferente de sua identidade 

de gênero, podendo- lhes ocasionar situações de violências e humilhações. Segundo Marina 

Reidel21 em sua dissertação, “A pedagogia do salto alto, histórias de professoras travestis e 

transexuais na educação brasileira”, o relato de uma travesti, nos choca pela maldade, mas o 

fato é ainda pior quando sabemos que não se trata de um fato isolado. 

Segundo relato de uma travesti, estudante de uma escola pública no município de 

Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, que foi agredida no banheiro 

masculino, há a realidade sobre o quanto os estudantes também são homofóbicos e 

agressivos. Ela entrou no banheiro masculino às 18 horas e conseguiu sair apenas às 

19h30, pois quatro estudantes insistentemente agrediram-na e violentaram-na 

sexualmente. Ela entrou e não esperava que eles já estivessem lá. Quando tentou 

recuar, um dos quatro meninos fechou a porta e começou a agressão (REIDEL, 

2013, p.96). 

A criação de um terceiro banheiro ou um banheiro misto nestes espaços pode 

significar uma forma de segregar e discriminar ainda mais essas pessoas, pois, além de lhes 

causar um constrangimento e um sentimento de não pertencimento, não são respeitadas suas 

identidades. 

Aedan relatou em sua narrativa sua preocupação com a violência, pois pelo medo de 

sofrer agressões físicas a pessoa transexual pode preferir não se colocar em situações de 

perigo, uma vez que infelizmente nos deparamos com uma história de violência como aquela 

noticiada por Reidel. 

... “aí às vezes a gente entra naquela questão... de ah ... pra eu me sentir seguro num 

banheiro masculino eu vou ter que me masculinizar as vezes  demais,  até mais do 

que eu não sou pra ninguém desconfiar de que eu sou um rapaz trans...porque é um 

risco... quando eu viajo pro Rio e pra São Paulo eu não vou entrar no banheiro da 

Graal e ter o risco de ter um caminhoneiro sei lá, uma pessoa que eu não conheço 

me agredindo... apesar de eu estar no meu direito,estar todo certo,a questão é quais 

lutas eu quero batalhar e o quanto elas me custam... de o quanto me custa 

psicologicamente eu passar por um escândalo e educar a pessoa, tentar educar a 

pessoa preconceituosa pra que tipo assim, pra psicologicamente pra mim passar por 

tudo isso. É necessária a luta porque se a gente falar... ah tudo bem... eu vou ficar me 

escondendo, nunca vai mudar nada... mas ao mesmo tempo é difícil porque as vezes 

tudo que a pessoa trans quer...eu quero exercer os meus direitos,como qualquer outra 

pessoa... e continuar a minha vida, não quero que minha vida seja um acontecimento 

toda hora... é muito difícil” (AEDAN). 

 
21 Marina Reidel, mulher trans, professora, mestre e ativista LGBT. 
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Aedan ainda em sua narrativa quando perguntado sobre se usava o banheiro masculino 

na universidade disse que preferia usar o banheiro feminino, embora fosse um homem trans, 

ele justificou dizendo que às vezes tudo o que uma pessoa trans quer é passar despercebido. 

“Não, aqui não... eu tenho medo... eu tenho medo de...eu entendo que eu não vá 

sofrer... eu acho que ninguém vá me bater dentro da Universidade, mas o medo do 

escândalo, é porque as pessoas falam ah você tem que lutar, você tem que por o seu 

pé, você tem que marcar o território, e baixar a cabeça e passar por determinadas 

coisas, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente quer é passar despercebido e sendo 

trans muitas vezes é difícil você passar despercebido e se sentir confortável, muitas 

vezes pra você passar despercebido você tem que aceitar ser chamado no feminino, 

ser chamado pelo nome que você não identifica, pelo gênero que você não se 

identifica, ter que utilizar o banheiro pelo gênero que você não se identifica... por 

uma questão de que, eu não quero... eu não quero... um acontecimento, eu quero ir 

no banheiro, eu não quero que eu ir no banheiro seja um acontecimento, sabe, eu 

quero, eu gostaria muito de pode usar o banheiro masculino, mas” (...) (AEDAN). 

 Luana acredita que por ser deficiente física não sofre preconceitos ao usar o banheiro 

público feminino, porque as pessoas se sentem intimidadas de chegar até ela. 

“Sim, sim, eu uso de acordo com minha identidade de gênero, nunca vi piadinhas 

não né, espero nunca ouvir, mas eu sempre usei de acordo com a minha identidade 

de gênero, eu não sei também se o povo tem receio também de vir falar alguma coisa 

comigo, porque é o que eu estava falando com a menina do documentário, eu 

ganho... eu não tenho passabilidade física, que passabilidade essa que estou te 

falando...por exemplo ... de eu me passar por mulher, eu ser tão feminina que eu 

pareço com mulher, eu acredito que eu não tenha essa passabilidade, mas tem uma 

coisa,eu sou deficiente física com isso me deu uma certa passabilidade aí você me 

pergunta como assim? Porque na cabeça das pessoas não tem como ver uma pessoa 

com deficiência travesti, sendo assim o que acontece, muitas pessoas ficam assim, 

será que é ou não é,então eu acho mais pela questão da deficiência do que minha 

aparência física em questão, então o que acontece, eu acho que se eu não vivi ainda 

hoje eu acho que se deve a isso da questão da deficiência o povo tem um pouco de 

receio de chegar até a mim sabe, enfim, mas eu sei que já houve ali na UFF uns 

problemas em questão, inclusive um certo vereador de Niterói se intrometeu nesse 

assunto, foi também uma polêmica grande, enfim” (...) (LUANA). 

Eloá disse que nunca viveu uma situação de preconceito em banheiros públicos e que 

sempre usou o banheiro feminino mesmo antes da transição, ela acredita que a leitura que as 

pessoas sempre fizeram dela foi no feminino e este fato contribuiu para que situações de 

preconceito não fossem vividas por ela no caso de banheiros públicos. 

“Sim, sempre usei e essa é uma questão que eu gosto muito de falar porque é...  é 

muito louco, porque é isso né, eu acho que as pessoas sempre viram quem eu era, só 

eu mesma não tinha esse esclarecimento, eu desde antes da transição já usava o 

banheiro feminino e nunca fui tirada de nenhum, nunca fui insultada, nada, nada, 

nunca tive problema com isso, eu ia nas casas de show, eu pagava feminino, nunca 

paguei masculino, nunca na minha vida, não que eu me recorde, não me recordo 

desse momento, então assim... é eu acho que, óbvio depois da transição é muito 

disso sabe... de estar na leitura do que as pessoas não conseguem identificar... e é 

isso né a passabilidade é algo que é tão subjetivo, está tão do que o outro está 

olhando de você,não do que você mesmo está olhando de você, então é muito 

subjetivo né falar que aquela pessoa parece ou não ser uma pessoa trans sabe, mas 

eu nunca sofri... e sempre usei o banheiro feminino... sempre” (ELOÁ). 
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A narrativa de Cecília demonstra que situações de preconceito já aconteceram no 

contexto universitário, mas que com ela até hoje não aconteceu, pois acredita que a 

comunidade acadêmica entende melhor as questões sociais. 

“Sem problemas... eu não tive problemas... Eu tenho um relato de uma conhecida 

minha, da Biologia, que já se formou, que teve problemas com o uso do banheiro, 

mas comigo nunca aconteceu nada não. Até porque eu acredito que a comunidade 

acadêmica ela entende melhor das questões de direitos sociais do que a sociedade 

em geral, não é um lugar que... por mais que ainda persistam muitos preconceitos 

muita gente ainda não tem conhecimento do que são as pessoas trans... ainda assim é 

um lugar onde você consegue encontrar um pouco mais de apoio do que do lado de 

fora” (CECÍLIA). 

As narrativas das alunas e do aluno trans da pesquisa evidenciaram que embora não 

tivessem sofrido preconceitos, alguns relataram conhecer alunos trans que sofreram. O 

banheiro, principalmente em instituições públicas, torna-se um lugar complexo quando não se 

é respeitada a dignidade humana e o respeito à personalidade dos indivíduos, desencadeando 

situações que podem ser dolorosas e marcantes na vida das pessoas. 
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4 O PROCESSO METODOLÓGICO UTILIZADO NA PESQUISA 

 

A partir de agora era o momento de ter acesso aos dados da pesquisa, verificar como 

se dava a experiência dos estudantes transgêneros no tocante ao acesso e permanência na 

Universidade Pública. A análise qualitativa foi o método adequado para a pesquisa, uma vez 

que ela se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos sujeitos, 

interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela abordagem conceitual 

(teoria) do pesquisador (ALVES; SILVA, 1992, p.65). 

O objetivo era ter acesso às vivências e experiências de estudantes travestis e 

transexuais da UFF, a compreensão da realidade familiar e social daquelas pessoas era 

importante para chegar ao problema da pesquisa. A pesquisa qualitativa preocupa-se com os 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32). 

Segundo Duarte: 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 

bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador 

fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 

como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004, 

p.215). 

As razões pela opção da entrevista semi-estruturada se baseiam no fato de que a 

entrevista é um instrumento para se obter relatos livres, de histórias de vida, mas que atendam 

aos objetivos da pesquisa.  

 

4.1 Trajetória Percorrida 

 

O processo de levantamento de dados depende de vários fatores descobertos ao longo 

da pesquisa, parecia simples no início, porém não foi, algumas informações, bem como o 

acesso aos informantes da pesquisa e dados relativos à população de travestis e transexuais 

discentes da UFF demandaram tempo e contribuições de pessoas que foram fundamentais 

nesse processo. A seleção dos entrevistados foi feita a partir do levantamento do número de 
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alunos e alunas matriculados que possuíam o nome social nos registros acadêmicos em todos 

os Campi da UFF no primeiro semestre de 2018. 

O número de alunos com o nome social no período delimitado são (37) trinta e sete 

discentes divididos por 5 (cinco) campus da UFF. A presença de outros alunos trans que 

porventura não solicitaram o uso do nome social é bem remota, porém não se pode descartar. 

O quadro informa o quantitativo de alunos travestis e transexuais por curso e Campi. 

Obviamente que esses dados poderão ser alterados na medida em que outros alunos ingressam 

na Universidade e solicitam a inserção do nome social nos registros acadêmicos. 

 

Figura 2- Quantidade de discentes travestis e transexuais encontrados. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de dados da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFF 

e do DAE. 

 

Curso  

Quantitativo de 

alunos com nome 

social 

 

Campus  

PRODUÇÃO CULTURAL 2 NITERÓI 

HISTÓRIA (CAMPOS) 1 CAMPOS 

PSICOLOGIA 1 NITERÓI 

GEOGRAFIA 1 NITERÓI 

MEDICINA 1 NITERÓI 

LICENC. INTERDISC. EDUCAÇÃO DO 

CAMPO  1 

 PÁDUA 

PRODUÇÃO CULTURAL 2 RIO DAS OSTRAS 

ARTES 1 NITERÓI 

BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO 2 

NITERÓI 

CIÊNCIAS SOCIAIS 4 CAMPOS 

FÍSICA 1 NITERÓI 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 NITERÓI 

POLÍTICAS PÚBLICAS 1 ANGRA DOS REIS 

SERVIÇO SOCIAL 3 NITERÓI 

MATEMÁTICA 1 NITERÓI 

CIÊNCIAS SOCIAIS 6 NITERÓI 

LETRAS 1 NITERÓI 

HISTÓRIA 3 NITERÓI 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 NITERÓI 

CINEMA E AUDIOVISUAL 2 NITERÓI 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 NITERÓI 

Total de cursos 37 pessoas 5 campus 
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Durante a pesquisa  foi levantado o quantitativo de alunos trans formados entre 2014 e 

2017 que utilizaram o nome social.  O quadro abaixo informa o curso, o ano da formatura, o 

campus e a quantidade de pessoas trans formadas entre 2014 e 2017. Considerou-se 

importante então trazer para a pesquisa um ex-aluno para ter também a experiência de um 

aluno já formado. 

É importante destacar aqui que a resolução do Conselho Universitário da UFF foi 

publicada em 26 de junho de 2013 e em 23 de setembro no mesmo ano a instrução de serviço 

nº01 de 2013, de 23 de setembro de 2013 divulgou as normas para o requerimento de inclusão 

do nome social de travestis e transexuais nos registros acadêmicos da UFF. 

 

Figura 3- Quantidade de discentes travestis e transexuais com o nome social formados entre 

2014 e 2017. 

Curso Ano da 

Formatura 

Quantidade de 

alunos formados 

Campus 

ANTROPOLOGIA 2015 1 NITERÓI 

BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO 
2014 2 

NITERÓI 

BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO 
2017 1 

NITERÓI 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

2016 

 
1 

NITERÓI 

CINEMA E 

AUDIOVISUAL 

2015 

 
1 

NITERÓI 

DESENHO 

INDUSTRIAL 

2016 

 
1 

NITERÓI 

DIREITO  
2017 

 
1 

VOLTA REDONDA 

PRODUÇÃO 

CULTURAL 

2017/2 

 
1 

NITERÓI 

7 Cursos 

 

-------- 9 alunos 2 Campus 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de dados da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFF 

e do DAE. 

 

Características como identidade de gênero, cor e classe social, foram colocadas na 

pesquisa na intenção de verificar se em indivíduos com determinadas características tidas 

como marginalizadas e excluídas estão vinculadas diretamente às possibilidades de acesso e 

permanência na Universidade. São marcadores sociais da diferença os sistemas de 
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classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas 

categorias sociais.  

A partir das informações dos quadros acima, iniciou-se a busca dos alunos 

interessados em participar da pesquisa. São eles: 

 

Figura 4- Lista de discentes para entrevistas. 

Nome Identidade de 

Gênero 

Idade Curso/Campus Classe social Cor 

Cecília Mulher trans 25 Medicina/ 

Niterói 

Classe média Branca 

Aedan 
Homem trans 

 

24 Direito / Volta 

Redonda 

Classe média 

alta 

 

Branco 

 

Eloá 

Mulher trans 25 Ciências 

Sociais/ Niterói 

Classe média 

baixa 

 

Negra 

 

Luana 

 

Mulher trans 

 

23 

Biblioteconomia 

e 

Documentação/ 

Niterói 

Classe média 

baixa 

 

Parda 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora através dos dados obtidos das entrevistas. 

 

          A entrevista consistia em um questionário, dividido em quatro etapas (ver apêndice 1). 

Ao iniciar as entrevistas era apresentado o tema da dissertação, perguntava- se se podia gravar 

e era informado para a pessoa que ela podia ficar a vontade para responder ou não qualquer 

pergunta. Foi informado também que caso quisessem poderia ser parada a gravação a 

qualquer momento, bem como que posteriormente à degravação e leitura da entrevista eles 

assinariam um termo de consentimento autorizando a sua utilização na dissertação. 

O contato com os dois primeiros discentes foi feito inicialmente por intermédio de 

funcionários que tinham um acesso mais próximo com eles por trabalharem na secretaria dos 

respectivos cursos. No caso da aluna Cecília após ela ter autorizado o fornecimento do seu 

email para que se pudesse entrar em contato com ela foi solicitada a sua participação e logo 

em seguida marcada a entrevista. Por questões de distância optou-se por fazer a entrevista por 

skype via Internet. A entrevista transcorreu normalmente e após feita a degravação da 

entrevista a mesma foi enviada juntamente com termo de consentimento para que fosse 

autorizada pela aluna a sua utilização na dissertação. 
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No caso do aluno Aedan a entrevista foi feita pessoalmente, em conversas pelo 

WhatsApp foi marcada a entrevista que ocorreu em uma sala do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais de Volta Redonda. A entrevista transcorreu normalmente e após feita a 

degravação, a entrevista foi enviada juntamente com termo de consentimento para que fosse 

autorizado pelo aluno a sua utilização na dissertação. 

A aluna Eloá me recebeu em seu local de estágio em Niterói, o primeiro contato com a 

aluna foi feito pelo Facebook e após a apresentação da pesquisa foi solicitada a sua 

participação. Uma semana depois marcada a entrevista esta transcorreu normalmente e após 

feita a degravação, a entrevista foi enviada juntamente com termo de consentimento para que 

fosse autorizada pela aluna a sua utilização na dissertação. 

Da mesma forma ocorreu com a aluna Luana o primeiro contato pelo Facebook, e em 

seguida foi marcada a entrevista. A entrevista foi feita pelo canal de vídeo do Facebook. A 

conversa transcorreu normalmente e após feita a degravação,  a entrevista foi enviada 

juntamente com termo de consentimento para que fosse autorizada pela aluna a sua utilização 

na dissertação. 

As entrevistas feitas por vídeo não prejudicaram em nenhum momento a obtenção de 

informações e o contato com as alunas,  era importante deixar os informantes à vontade para 

escolher o meio de entrevistas para não ter que incomodá-los em meio ao seu cotidiano e 

acabar não conseguindo fazer as entrevistas. Obviamente, em todas as vezes foi sugerida que 

fossem feitas pessoalmente. Foi realizado o contato com outros alunos e alunas trans da UFF 

pelas redes sociais ou solicitando a indicação pelos alunos trans entrevistados de outros 

discentes, mas infelizmente a tentativa não logrou êxito.  Na pesquisa foram utilizados alguns 

documentos de atividades ligadas ao movimento LGBT, informes das redes sociais e 

publicações de biografias de pessoas trans.  

 

4.2 Os discentes entrevistados 

 

A primeira aluna entrevistada foi a Cecília, natural do Rio de Janeiro, cursa medicina 

na Faculdade de Medicina da UFF, tem 25 anos, branca, de classe média, se denomina uma 

mulher trans e também utiliza o termo travesti, pois entende que as duas identidades são 

iguais e o que as diferencia é somente o aspecto social conforme relatou com propriedade em 

sua entrevista. 
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O segundo aluno entrevistado foi o Aedan, natural de Barra Mansa, Rio de Janeiro, ex-

aluno do curso de Direito, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda da 

UFF, formado em 2017, tem 24 anos, branco, de classe média alta, se denomina um homem 

trans. 

A terceira entrevistada foi a aluna Eloá, natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mora 

hoje em Niterói, aluna do curso de Ciências Sociais da UFF, tem 25 anos, negra, de classe 

média baixa, se denomina uma mulher trans identificada como travesti. Eloá explicou em sua 

narrativa que quer tirar este estigma que tem a identidade marginalizada da travesti e que 

embora tenha momentos em que se assuma como mulher trans também se assume travesti, 

pois é travesti e está na Universidade. 

A quarta e última entrevistada foi a aluna Luana, natural de Niterói, Rio de Janeiro, 

mora hoje em São Gonçalo, aluna do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFF, tem 

23 anos, parda, de classe média baixa, se denomina hoje por questões políticas travesti. Luana 

explica em sua narrativa que é deficiente física e travesti e que não gosta desta distinção que 

foi criada entre as pessoas transgêneras e as travestis. 
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5 OS CAMINHOS ATÉ A UNIVERSIDADE NA POSIÇÃO DOS ESTUDANTES 

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

 

Os maiores desafios enfrentados pelos estudantes travestis e transexuais se iniciam na 

infância e se intensificam na adolescência. Na maior parte dos casos como podemos perceber 

na literatura e durante as entrevistas, os indivíduos já se percebiam diferentes dos demais na 

infância ou durante a adolescência, porém era na fase adulta que o processo se intensificava, 

ainda não sabiam realmente o que era, porém o desconforto com o que sentiam e enxergavam 

de si se agravava quando não havia compreensão e apoio familiar.  

A família, a escola e a comunidade em que vivem e mantém suas relações sociais 

muitas vezes são obstáculos difíceis de transpor e o apoio necessário para o enfrentamento 

desse processo quase sempre vem de fora do contexto familiar. Neste capítulo iremos 

demonstrar como as entrevistadas da pesquisa lidaram com a questão da infância e da família, 

com o período escolar e a busca pela Universidade. 

 

5.1 A Infância e a Família 

 

Nas famílias tradicionais os papéis de gênero são bem delineados, embora exista um 

avanço com a formação de famílias não convencionais formadas muitas vezes somente pela 

mãe, ou somente pelo pai, ou com avós ou tios, com a mulher assumindo muitas vezes a 

função de chefe da família, por exemplo, função essa culturalmente destinada aos homens 

pelos padrões heteronormativos estabelecidos, o papel de cada um sempre foi definido 

segundo a matriz binária heterossexual. Quando um recém nascido chega a uma família 

geralmente já são destinados a ele, seja do sexo biológico masculino, seja do sexo biológico 

feminino, quais são as condutas que ele deverá ter durante toda a vida, desde a cor das roupas 

que poderá usar, dos brinquedos que poderá brincar, bem como os comportamentos esperados 

e que se frustrados acabam gerando um desconforto naquele ambiente familiar. 

A escritora, professora, doutora e prostituta Amara Moira destacou em sua obra: 

Disseram-me homem antes que eu me entendesse por gente, me deram nome de 

homem, Omar, nome do meu avô, e junto me mostraram o que era preciso para 

efetivamente ser o que essa palavra significa, tudo com fartura de exemplos e 

exercícios práticos para eu ir treinando no dia a dia (MOIRA, 2016, p.19). 
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A vivência de Amara demonstra que não havia escolha para ela, ao nascer 

biologicamente do sexo masculino todos os comportamentos esperados de um homem já 

estavam atrelados a ela e sair fora desse padrão representava frustrar as expectativas da 

família e consequentemente conflitos familiares e preconceitos surgiam. 

Um artigo da revista Gênero que pesquisou identidade e experiências de vida de 

travestis e transexuais diagnosticou este fato. As experiências relatadas demonstraram que 

mesmo em famílias contemporâneas, menos conservadoras, a presença de um filho fora do 

padrão heteronormativo estabelecido pela sociedade  ainda causava impactos profundos para 

ambas as partes, pelo menos nos anos iniciais. A aluna Eloá nos relatou que apesar de ter tido 

uma infância relativamente tranquila passou por algumas situações de instabilidade familiar 

mais precisamente na questão da não aceitação da família diante de sua identidade: 

“Então... minha infância relativamente foi muito tranquila, não tive muitos 

problemas, apesar de que antes de eu entender quem eu era, antes de eu saber quem 

eu era no mundo as pessoas já me rotulavam... então tipo... eu sempre fui a bicha, 

muita afeminada, a que só anda no meio de menina e tal e assim mesmo com toda 

minha família, assim... porque meu histórico familiar é um pouco complicado, 

porque meus pais casaram e a minha mãe já tinha outros quatro filhos e aí eu nasci... 

e aí meu pai não aceitava todos os filhos da minha mãe, e aí minha mãe decidiu 

voltar pra casa dela e me levou só que eu era uma criança que tinha muitos 

problemas,eu fiquei internada por causa de bronquite e tal... e a família do meu pai 

poderia me dar uma estabilidade melhor e aí logo, um pouco depois,eu ainda era 

recém nascida e minha avó paterna teve problema de rim e ficou fazendo 

hemodiálise e tal e ela ficou muito debilitada e como eu era a primeira neta dela 

minha mãe tipo deduziu que ela iria ficar melhor se ela tivesse comigo e me deu pra 

minha avó e aí quem me criou foi minha avó e minha tia, meu pai morava na mesma 

casa,mas sempre foi muito ausente... então eu fui crescendo assim, por mais que eu 

tenha tido a presença do meu pai em casa, ele era muito ausente então eu não tive 

aquela figura de carinho de paternidade muito presente... e aí depois que minha avó 

faleceu eu teria que escolher com quem eu iria ficar, daí eu fiquei um tempo com a 

minha mãe não me adaptei, fiquei um tempo com meu pai não me adaptei e aí fiquei 

de vez com a minha tia, nisso eu já tinha treze anos. E aí eu fui vivendo né... fui 

levando como é que dava e tal...e aí eu acho que quando eu... é... tinha quinze anos 

que eu fui pra uma escola maior e tudo mais eu falei... eu acho que eu sou bicha 

assim...e aí já tinha uma repressão do meu pai porque eu acho que todo mundo via 

né, percebia as mudanças, os desejos e tal... só que ninguém queria enxergar, 

ninguém queria tipo... sentar... vamos conversar sobre isso porque as dificuldades 

das famílias de entenderem corpos não dentro dos padrões né e aí eu cheguei pra 

minha família e falei é isso meus amores lidem com essa situação,só que eu ainda 

não estava assim... plena... sabe, tipo... não é isso... mas vamos viver dessa forma 

porque é o que tem pra hoje... e aí eu fui vivendo e tal e meu pai parou de falar 

comigo por quatro anos ele me batia muito... e aí fui vivendo”... (ELOÁ). 

Aedan ao relatar a sua vivência na infância se via preso ao papel de gênero esperado 

pela família, a menina tão esperada pelos familiares não correspondia àquele estereótipo de 

gênero feminino: 

“Ah sim... a minha infância foi tipo assim, eu sou filho mais novo, era um casal, eu 

nasci identificado mulher então eu tenho um irmão quatro anos mais velho que eu, 

então eu sempre... tipo assim... eu cresci com a minha avó perto, tipo assim a família 
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perto, num lugar que tinha bastante espaço pra brincar, eu sempre fui bem solto, da 

rua, de fazer o que eu quisesse, só que eu fui na época, a primeira menina que 

nasceu da família toda, o sonho da minha avó era ter uma menina, o sonho de várias 

pessoas era ter menina e não tinha menina aí eu fui a primeira menina que nasceu, 

então quando eu nasci eu era o xodó de várias pessoas da família e ah...vamos 

colocar brinquinho, vamos emperequetar, colocar vestido e minha mãe e minha avó, 

isso bem antes de me assumir... não ele nunca gostou de usar vestido, nunca gostou 

de usar brinco, detestava ficar quieto todo arrumadinho, queria ficar correndo com 

os meninos sempre fui assim, e apesar de que isso não é um indicativo de que você é 

trans porque isso são só performances, isso são só ações e suas ações não vão dizer 

se você é masculino ou feminino, na sociedade infelizmente dizem, mas a minha 

mãe depois que eu me assumi e tal ... ela começou a falar assim... desde pequeno eu 

sabia que havia algo diferente com você, eu sabia que eu estava criando um 

menino,mas eu não queira... então a minha infância foi... meu pais sempre foram 

muito abertos, tipo assim, não proibir de brincar com meninos, não me proibir de 

fazer as coisas, porque eu tinha um irmão e meus pais sempre ficavam 

tranquilizados... tem um irmão toma conta...eu sempre fui de brincar de bola na rua 

com as crianças do bairro, ficar até dez horas da noite na rua e até o meu apelido era 

molecão, eu adorava colocar shortinho e blusinha e ir pra rua ... de manhã e voltar 

pro almoço depois só a noite... então tipo, minha infância foi basicamente igual ao 

do meu irmão...mas eu lembro bem de uma coisa que me incomodava muito era a 

questão de comprar roupa... de... porque minha mãe forçava muito... você tem que 

usar rosa... você tem que usar... e tipo eu não acho que isso seja ruim só pra pessoa 

trans, mas pra todo mundo... e isso meus pais, meus pais não... a minha mãe e a 

minha avó principalmente, não deixavam... tipo vamos manter a aparência feminina 

ao máximo e era uma coisa que me incomodava muito... eu sempre usava as roupas 

do meu irmão,eu sempre queria comprar na seção masculina... quando fazíamos 

compra, pra comprar pro meu irmão, eu sempre dizia, ai meu irmão é tão sem 

estilinho ... tipo... ele ia comprar as roupas e eu achava as roupas tão feias, eu 

pensava... ai se eu fosse menino eu iria comprar umas roupas tão bonitas e eu nunca 

gostei de comprar roupa pra mim” (AEDAN). 

Como mencionado pelo aluno Aedan o fato dele gostar de brincar na rua e querer usar 

roupas de menino não determina quem ele é, pois são só performances, somente ações e isso 

não faz dele uma pessoa trans. São os papéis de gênero atrelados aos indivíduos e 

estabelecidos pela sociedade que determinam isso. Cecília relatou que falar de infância e 

família é um instrumento de legitimar a pessoa. 

“É porque tipo... eu sinto que isso é meio que um instrumento de legitimar a pessoa 

sabe... ah você é trans porque desde criança você isso... isso... e aquilo... não precisa 

disso..não é isso gente... só precisa reconhecer a pessoa como ela é... pronto”... 

(CECÍLIA). 

Luana também entrevistada na pesquisa tem uma história de vida peculiar, pois 

enfrenta a deficiência física na sua trajetória e aponta também o apoio da família que mesmo 

com poucas condições financeiras fizeram todo o possível para ampará-la na infância: 

“Bom.. .minha infância foi um pouquinho diferente acho que do comum né,  porque 

eu sou uma pessoa com deficiência, minha mãe teve muitos problemas na gravidez 

dela, teve vazamento da bolsa d’água, eu tive pneumonia dentro da barriga dela, os 

médicos disseram que eu não iria nem sobreviver né e meus pais ficaram quase um 

mês comigo no hospital depois do meu nascimento, então tiveram várias 

complicações, além da deficiência outra sequela foi problemas de coração que eu 

tenho, então já imagina né, eu nasci no hospital Antonio Pedro, e foi assim um 

pouco diferente por questões, por exemplo, na escola... educação física era um 
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problema, eu fazia porque eu era bem afrontosa né, e naquela época, teve uma época 

assim da minha vida que eu me arrastava no chão, não é igual hoje que uso andador 

ou quando eu estava na cadeira de rodas, por questões econômicas minha mãe não 

tinha né, a questão da cadeira né, minha mãe viveu comigo no colo muitos anos, 

muitos anos também. Então foi uma infância, eu não digo que foi ruim, porque 

graças a Deus fui criada por pais maravilhosos né, me apóiam muito, então eles 

fizeram o que puderam também... então minha infância foi assim um pouquinho 

diferente da comum das crianças. (...) e o que acontece... no período que eu era mais 

nova assim que eu era criança eu não sabia bem o que que era né essa é a verdade, 

mas se você pegar hoje fotos minhas aqui você vai ver que tem algo diferente, por 

exemplo, tem uma foto aqui que eu estou com o meu tio e nessa foto eu estou tipo 

com um casaco que eu fazia de peruca e eu brincava de escolinha eu era sempre a tia 

má né, então desde cedo já tinha alguns sinais, apesar da minha mãe até hoje dizer 

que nunca percebeu nada rsrs, mas eu só fui entender, assumir assim, acho que com 

20 ou foi 18 por aí assim” (LUANA). 

A construção das identidades dos indivíduos trans são próprias de cada um, cada 

indivíduo se autopercebe de uma forma e em momentos distintos da vida. No caso de nossos 

quatro participantes da pesquisa, a família, representada na figura dos pais, de somente um 

deles, de uma tia ou de uma avó, ainda mantém com eles os laços de família e o apoio que 

eles necessitam para enfrentarem as situações dolorosas da vida, embora possam ter havido 

situações de incompreensão e incertezas no início do processo, com o passar dos anos as 

famílias passaram a apoiá-los. 

Eloá morou com sua tia durante uma época e relatou a importância do seu apoio 

quando precisou de dinheiro para frequentar um pré-vestibular social no Rio de Janeiro: 

(...)  “e aí voltei pra casa toda animada né e nisso não sei como eu vou conseguir ir 

né porque eu não tinha trabalho... eu não tinha dinheiro de passagem pra poder ir 

todo dia, eu falei eu vou, vou dar meu jeito e vou, aí eu conversei com minha tia... e 

assim mesmo com todas as dificuldades minha tia sempre estava ali do meu lado... 

acho que esse episódio dela ter me colocado pra fora de casa foi muito mais também 

pela questão da influência dos outros que falavam muito na cabeça dela e também 

pela nossa convivência que já estava muito difícil então foi mais por isso, mas ela 

sempre esteve do meu lado, sempre está até hoje, me ajudando, incentivando e tal... 

e ela falou, vai que eu vou te ajudar, que vou pagar e aí começou a pagar pra eu ir” 

(ELOÁ). 

Aedan relatou que apesar de um início difícil, pois faltava conhecimento e 

compreensão de quem ele era, hoje possui o apoio da família em sua vida: 

“Foi muito difícil pra minha família aceitar e participar, aceitar foi uma dificuldade a 

minha mãe... é aquilo que eu falei ela sempre quis ter a princesa dela e foi difícil pra 

ela, ela achou que... ela falava assim... que eu tinha morrido, que a princesa dela 

tinha morrido e até ela entender que não era isso, que eu era mesma pessoa, eu 

sempre fui o Aedan, e tudo que aconteceu antes não era uma outra pessoa sou eu, 

então a questão dos meus pais aceitarem e enxergarem isso...de tipo... ainda é meu 

filho, foi um processo difícil, mas que eles sempre estiveram muito abertos porque 

eles nunca deixaram de me amar, eu sempre tive uma família que independente de 

tudo, me amou, foi complicado e estressante e depois de um tempo de além de 

aceitar eu queria muito que eles participassem... sabe... vocês participavam da minha 

vida antes...porque vocês não participam agora? E tipo... às vezes as pessoas não 

têm nem o aceitar quem dirá o participar, mas eu tive... de hoje... faz três anos que 
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eu me assumi, hoje a minha mãe faz parte do Mães pela Diversidade, a minha mãe 

luta comigo e corre pra cima e pra baixo pra me ajudar a conseguir mudar minhas 

coisas, me apóia demais e participa da minha vida, meu pai também e me apóia e 

tenta entender do jeito dele... porque meu pai é espírita Kardecista e ele começou a 

procurar coisas no espiritismo pra ele entender e conectar comigo da forma que ele 

podia conectar comigo, como é que eu posso conectar da minha forma com meu 

filho, ele fez esse caminho, então é muito bom, hoje na minha família é uma coisa 

muito boa, eu não tenho uma família grande... é meu pai, minha mãe, minha avó e 

meu irmão. Então a minha família me respeita muito e participa muito da minha 

vida e eu tenho muita sorte de ter eles” (AEDAN). 

Aedan em sua narrativa disse que apesar da resistência inicial da mãe em aceitar sua 

identidade hoje ela o apóia, inclusive participando do coletivo Mães pela Diversidade. Este 

movimento está sendo difundido por todos os estados brasileiros na intenção de reunir 

vivências e diminuir o preconceito das famílias que gera tanto sofrimento as pessoas trans que 

não conseguem este apoio. No mês de outubro de 2017 a Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense sediou o primeiro seminário de mães pela diversidade em 

Niterói. O seminário levou profissionais de todas as áreas para discutir e esclarecer o assunto 

para as famílias, bem como compartilhar experiências e dificuldades enfrentadas no processo. 

As imagens abaixo, bem como os depoimentos do entrevistado e das entrevistadas 

reiteram a importância da família no apoio ao processo de construção da identidade da pessoa 

trans, uma vez que a precariedade social proveniente da não aceitação dessa condição por 

parte da normatividade cultural vigente já é bastante dura e inóspita para essas pessoas que 

encontram na sociedade, bem como nas instituições públicas e privadas, a exclusão, o 

preconceito e a violência. 
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Figura 5- Parada gay em São Paulo 2016.

 

Fonte: Facebook. Mães pela diversidade. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/>. 

Acesso em: 01 de jun. 2018. 

 

 

Figura 6- Parada gay em São Paulo 2016. 

 

Fonte: Facebook. Mães pela diversidade. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/>. 

Acesso em: 01 de jun. 2018. 

 

https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/
https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/
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5.2 O Período Escolar 

 

A escola é um ambiente que implica em tensões e apreensão para qualquer criança ou 

adolescente e em uma escala maior ainda para as pessoas trans. Por abrigar ali todo tipo de 

pessoa oriunda das mais variadas culturas, famílias, crenças e costumes, a escola significa a 

verdadeira representação da sociedade, ao enfrentarem o ambiente escolar a pessoa trans se vê 

exposta a todo tipo de pessoa e se vê muitas vezes obrigada a criar uma armadura para se 

defender da perseguição e da exclusão que pode sofrer, muitas vezes a falta de apoio 

institucional e a falta de preparo dos gestores das escolas também colaboram para a 

concretização dessas vivências. Histórias de preconceito, perseguição e humilhação faz parte 

do contexto escolar de muitas pessoas trans.  

Miriam Adelman, et al. relatou que para as travestis e transexuais que entrevistaram, o 

espaço da interação social convencional costuma ser bastante inóspito: 

As informantes que recebiam maior apoio nas suas famílias de origem se ressentiam 

muito quando, conforme o passar do tempo e a necessidade de interagir com um 

número maior de pessoas fora do âmbito familiar, tiveram de enfrentar a hostilidade 

dos outros ambientes sociais. Ter de transitar por lugares fora de onde os laços 

afetivos de família ou bairro às vezes ofereciam uma certa proteção, como o espaço 

da escola ou do mercado de trabalho, podia ser muito doloroso, criando situações de 

rejeição e humilhação pública (ADELMAN, et al., 2003, p.76). 

De acordo com Wiliam Siqueira Peres: 

É importante lembrar que quando uma travesti chega à escola, ela já viveu alguns 

transtornos na esfera familiar e comunitária, apresentando uma base emocional 

fragilizada que a impede de encontrar forças para enfrentar os processos de 

estigmatização e a discriminação que a própria escola, com seus alunos, professores, 

funcionários e dirigentes, exerce, dada a desinformação a respeito do convívio com a 

diferença e suas singularidades (PERES, 2009, p.245). 

Para Dayana Brunetto Carlin Santos: 

Pessoas que fabricam seus corpos e identidades de gênero, de modo diferente daquele 

atribuído a partir da genitália ao nascer, e que ousam adentrar os espaços e tempos 

escolares como estudantes, em geral, “causam” estranhamentos, incômodos, 

curiosidades e mexericos, perturbando a ordem da escola (SANTOS, 2015, p.633). 

Com base nos autores acima podemos perceber que além de enfrentar o preconceito e 

passar por conflitos familiares, a pessoa trans tem de enfrentar a escola e todo o seu complexo 

histórico de cultura intolerante e preconceituosa com a diferença. 

As narrativas das entrevistadas e do entrevistado desta pesquisa são distintas,cada um 

encarou a fase escolar de uma forma e tiveram que lidar com as descobertas de suas 

identidades durante a fase escolar. Eloá e Luana revelaram que se assumiram trans na 
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transição da adolescência para a fase adulta, já a Cecília e o Aedan se assumiram já na idade 

adulta.  

Cecília relatou que a fase da adolescência e do ensino médio são desafios difíceis 

enfrentados pelas pessoas trans, por ter se assumido aos vinte e dois anos acredita que foi 

poupada dos desafios dessa etapa da vida. 

“Bom, eu me reconheci trans aos vinte e dois anos... eu tenho vinte e cinco... então 

eu passei boa parte da vida sem ... assim... meio que morta, essencialmente por não 

estar vivendo como eu deveria, como eu me sinto melhor, então eu passei boa parte 

da vida morta, mas por isso, eu também fui assim... um pouco poupada dos desafios 

que nessa etapa são desafios mais difíceis, porque a adolescência é com certeza... a 

adolescência  e o ensino médio são com certeza os desafios mais difíceis das pessoas 

trans isso é o que a gente vê mais assim... essa é a parte em que as pessoas recebem 

mais preconceito, normalmente são expulsas de casa pelas famílias, muitas vezes 

não conseguem levar o estudo por causa da pressão da escola, não recebem apoio 

nem dos gestores da escola... é complicado” (CECÍLIA). 

Assim como relatou Cecília muitas pessoas trans vivem esses processos de 

estigmatização e preconceito durante toda a fase escolar, muitas não suportam a pressão e 

desistem de estudar, enfrentam o processo sozinhas rompendo com a família e com a escola. 

Todas as pessoas trans entrevistadas para a pesquisa não cogitaram parar de estudar, apesar de 

todo o complexo arcabouço de problemas e barreiras que envolve assumirem ser fiéis a si 

mesmas e as suas convicções sobre suas próprias identidades elas lidam com todas as 

resistências encontradas a fim de continuarem estudando. 

Segundo Berenice Bento: 

Na verdade, há um desejo em eliminar e excluir aqueles que contaminam o espaço 

escolar. Há um processo de expulsão e não de evasão. É importante diferenciar 

“evasão de “expulsão”, pois, ao apontar com maior precisão as causas que levam 

crianças a não frequentarem o espaço escolar, teremos como enfrentar com eficácia 

os dilemas que constituem o cotidiano escolar entre eles, a intolerância alimentada 

pela homofobia (BENTO, 2008, p.166). 

Luana entrevistada da pesquisa nos relatou que foi no ensino médio que sua identidade 

trans começou a surgir e que as piadinhas sempre existiram e que o fato de ser deficiente 

física faz com que as piadas venham em dobro: 

“Então a primeira coisa é a questão de quando foi que eu me assumi... a minha 

identidade de gênero, a minha identidade de gênero na verdade começou se eu não 

me falhe a memória com dezoito anos, vinte, vinte e um, por aí. E o que acontece... 

no período que eu era mais nova assim que eu era criança eu não sabia bem o que 

que era né essa é a verdade (...) por exemplo, no ensino médio, eu quando eu estava 

no segundo ano do ensino médio foi aí que começou a identidade Luana a surgir né, 

que eu comecei mais a usar maquiagem, foi quando eu comecei a colocar algumas 

peças femininas e tal eu me lembro que o primeiro nome que eu usei não foi Luana 

foi Samira, então aí começou a surgir, eu comecei a pedir na escola que me 

chamasse desse nome, eu me lembro na época que só uma professora respeitou, as 

outras achavam que eu estava brincando... que era algo passageiro, e só a minha 
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professora de biologia que respeitava isso e isso inclui também os alunos, eles 

achavam que eu estava zoando, que era só uma palhaçada, um viado né, essa é a 

mentalidade, e só depois que eles viram que era sério, só depois que eu me formei na 

verdade, eles viram que era sério. (...) Sempre têm as piadinhas, isso é um fato, até 

hoje eu ouço uma piadinha e aí é dupla porque, por exemplo, ouço muito das 

pessoas: ué como pode ser travesti e deficiente física? Tem algo de errado aí... tipo 

assim... não pode, porque têm na cabeça das pessoas que deficiente física não tem 

sexualidade, não tem identidade de gênero né é sempre o cisgênero e o 

heterossexual, ele não pode sair dessa caixinha né. Então as piadas são em dobro” 

(LUANA). 

Eloá em sua narrativa disse que na época da escola não tinha uma ideia de quem era, 

pois faltava acesso a informação e acredita que por falta de conhecimento as coisas passavam 

despercebidas, mas que hoje ela consegue ter uma noção de tudo que acontecia na época: 

“Eu acho que lidei com isso de uma outra forma... é porque quando a gente não tem 

conhecimento eu acredito que as coisas vão passando despercebidas, porque hoje eu 

consigo ter a noção de tudo isso que acontecia, porque pra mim na época era tudo 

assim... segue a vida meu amor, eu não ligava pra nada... assim... a gente às vezes 

fica triste e tal... mas a vida seguia assim... apesar de eu ter uma fase que eu era 

muito depressiva assim só chorava e tal, mas eu fui tocando o barco como dava 

assim sabe, porque eu acho que a gente começa a sentir, mas de fato quando a gente 

não tem o entendimento do todo e das coisas que nos afetam de fato a gente não 

entende o porque aquilo esta acontecendo né... e assim foi meu ensino fundamental 

todo e aí quando eu fui para o ensino médio, que eu fui para uma escola maior e aí 

eu decidi ir fazer curso normal, tipo... todas, praticamente todas as meninas da 

minha rua faziam curso normal, óbvio que eu vou fazer curso normal, porque que eu 

não vou fazer curso normal... no primeiro ano até tinha alguns outros meninos e 

tal...eu peguei ainda de quatro anos, hoje são três anos, na época era de quatro anos e 

eu fiz, aos trancos e barrancos, mas eu fiz... e assim tinha uma pressão dos 

professores em tentar me colocar dentro.... assim... a justificativa era como eu iria 

lidar com crianças eu não poderia ser do jeito que eu era, só que todos os estágios 

que eu fiz tanto com educação infantil, ensino fundamental e EJA eu nunca tive 

problemas nem com as crianças, nem com os maiorzinhos, nem com os adultos, 

nunca... com diretora nunca tive problema nenhum, portanto eu cheguei a trabalhar 

em escola, eu nunca tive problema, por conta do meu jeito, óbvio que em alguns 

momentos eu tinha que me podar em determinadas circunstâncias... mas nada que as 

pessoas não conseguissem reconhecer quem eu era de fato sabe... então isso era uma 

pressão não da escola em si,mas de determinados professores sabe, que tinha que 

fazer a culta assim na sala, pra tentar tipo...indiretamente ... vamos tentar salvar 

aquela alma... e tipo... era um inferno, todas as minhas roupas ou eram curtas 

demais... era uma... e aí tipo... blusa de escola...que era baby look não podia ir... aí 

quando a gente fez o jaleco... óbvio que eu também tenho umas coisas... eu era sem 

noção... eu era sem noção... mas eu acho que tudo também... eu penso assim... hoje 

eu não tenho nenhuma vontade.. .agora um pouco mais... mas não tenho tanta 

vontade de lecionar, voltar a lecionar, mas eu sei que se eu voltar a lecionar e me 

deparar com... eu vou me deparar né com as diferenças na sala de aula, que nem 

todos alunos são iguais, nem todos os alunos têm o mesmo ritmo e eu acho que o 

professor esta ali pra se adaptar a turma,não a turma inteira se adaptar àquele 

professor... que tem aquele pensamento... que se você não for assim sabe... então eu 

penso muito dessa forma, então no meu ensino médio foi assim eu sempre tive que 

me adaptar pra tentar tipo... não sair muito do que as pessoas esperavam de mim 

sabe”... (ELOÁ). 

A depressão e o desânimo são situações que acompanham com certa frequência a 

vivência das pessoas trans durante o período de escolarização. O conflito interno e a busca 

pela verdadeira identidade seguem atrelada a necessidade de terminar os estudos. Aedan 
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relatou que embora fosse um bom aluno e gostasse de estudar se sentia muitas vezes 

desanimado e desconfortável por não se adaptar a um grupo. 

“Eu não pensei em largar a escola, mas eu não queria fazer nada sempre... tipo... eu 

sempre fui um excelente aluno, sempre fui muito dedicado,eu tirava notas boas, eu 

gostava muito de estudar, eu gostava do estudo, porém eu me sentia desconfortável 

no colégio porque... eu lembro bem... teve um professor de educação física... que... 

ele... tipo assim... educação física... mal jogada do jeito que era não fazia nada 

direito, mas eu gostava de atividade física... eu adorava atividade física então eu 

queria fazer e ele não fazia direito e ele deixava as meninas pegarem o diário e 

darem a nota e uma vez eu fui tipo questionar ele, porque você deixa elas fazerem 

isso e você sabe... é malvado com as outras ... aí ele disse só as meninas bonitas 

podem fazer isso... E aquilo tipo assim, eu nunca tive muita consciência de que... de 

tipo...eu nunca me arrumei sabe... eu sempre tava com jeans batido... as roupas mais 

confortáveis que eu podia ter... eu sempre tinha nervoso e medo de usar sutiã e eu 

não queria que meu peito ficasse aparecendo... grudado na roupa... então eu sempre 

tentava me esconder o máximo, então eu parecia um garoto jogado só que pela 

primeira vez eu notei... tipo assim... eu não sou garota... de tipo... e eu fiquei triste 

porque eu queria ser... eu quero ser tratada igual as pessoas que são que nem eu...se 

eu sou garota eu queria ser tratada que nem as outras garotas... eu queria fazer parte 

do grupo delas,então tipo... eu não sofri preconceito porque eu nunca fui... eu não 

me assumia como trans... eu não sabia o que era trans, mas eu sempre fui isolado  de 

tipo as meninas não queriam ...pelo simples fato de que eu era chato... e eu entendo 

... eu era chato ...tipo assim... as pessoas chamavam e eu dizia ah isso é idiota eu 

prefiro fazer exercícios,fazer atividades... então eu sempre fui excluída do grupo que 

eu achava que eu deveria estar e no ensino médio isso piorou porque eu fui pra um 

colégio maior, um colégio católico da cidade... de riquinho... de tipo... de gente 

bastante rica... e eu notei que se eu quiser ter alguma amizade aqui eu vou ter que 

tentar ser menina e foi a primeira vez que eu tentei ser menina” (AEDAN). 

Existem como podemos verificar abaixo iniciativas do Governo Federal incentivadas  

também pela Comunidade LGBT e seus Conselhos para atender as demandas dessa minoria, 

regulando e orientando para se fazer valer os direitos das pessoas trans em ambientes 

escolares. 

O Governo Federal implementou em 2004 o Programa Brasil sem homofobia - 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da 

cidadania Homossexual que previa no seu capítulo cinco todo um arcabouço de orientações 

para o direito a educação: 

V – Direito à Educação: promovendo valores de respeito à paz e à não discriminação 

por orientação sexual - Elaborar diretrizes que orientem os Sistemas de Ensino na 

implementação de ações que comprovem o respeito ao cidadão e à não-

discriminação por orientação sexual. Fomentar e apoiar curso de formação inicial e 

continuada de professores na área da sexualidade; Formar equipes multidisciplinares 

para avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por 

orientação sexual e a superação da homofobia; Estimular a produção de materiais 

educativos (filmes, vídeos e publicações) sobre orientação sexual e superação da 

homofobia; Apoiar e divulgar a produção de materiais específicos para a formação 

de professores; Divulgar as informações científicas sobre sexualidade humana 

Estimular a pesquisa e a difusão de conhecimentos que contribuam para o combate à 

violência e à discriminação de GLTB. Criar o Subcomitê sobre Educação em 

Direitos Humanos no Ministério da Educação, com a participação do movimento de 
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homossexuais, para acompanhar e avaliar as diretrizes traçadas (PROGRAMA 

BRASIL SEM HOMOFOBIA, 2004). 

Desde seu lançamento, foram realizadas duas conferências nacionais dos direitos 

LGBT (2008 e 2011), lançou-se o I Plano Nacional de Promoção dos Direitos LGBT (2009), 

criou-se o Conselho Nacional dos Direitos LGBT (2011) e em 2013 foi lançado o Sistema 

Nacional de Enfrentamento a Violência contra LGBT e Promoção de Direitos (IRINEU, 

2014). A Lei 9.394/96 define as diretrizes e bases da educação nacional e destacou em seu 

artigo terceiro como princípios do ensino, entre outros, a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola e o respeito à liberdade e o apreço a intolerância.  

A resolução nº 12 de 16 de janeiro de 2015 do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoções dos Direitos LGBT foi um marco importante na busca por 

garantias de acesso e permanência de pessoas trans no ambiente escolar e em outros espaços 

sociais. Em seus dez artigos a resolução disciplina o cotidiano no ambiente escolar e as 

garantias inerentes a respeitabilidade da dignidade das pessoas trans.  

Recentemente o Ministério da Educação em janeiro deste ano homologou a Resolução 

nº 1 do Conselho Nacional de Educação garantindo o uso do nome social em toda a educação 

básica aos maiores de dezoito anos sem necessidade de mediação e aos menores de dezoito 

anos o mesmo direito, desde que representados por seus representantes legais. Como tratado 

no capítulo anterior o nome social reduz a evasão escolar na medida em que garante a pessoa 

trans o reconhecimento de suas características pessoais e evita o constrangimento no ambiente 

escolar. 
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Figura7- O ministro da Educação homologando o uso do nome social por transexuais e 

travestis na educação básica brasileira. 

 

Fonte: Site G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-homologa-resolucao-que-permite-

que-transexuais-e-travestis-usem-o-nome-social-nas-escolas-do-brasil.ghtml>. Acesso em: 01 de jul.2018. 

 

Podemos perceber também o interesse pela educação e pela diversidade no contexto 

escolar dos estudiosos em suas pesquisas não somente no intuito de levantar dados e 

vivências, mas também de sugerir medidas de apoio a essa demanda tão urgente do nosso 

tempo. 

Na dissertação de mestrado de Alexandra Bohm22 (2009, p.58), intitulada de “Os 

‘monstros’ e a escola: identidade e escolaridade de sujeitos travestis”, realizada com vinte 

travestis da cidade de Porto Alegre, a pesquisadora obteve a escolarização alcançada pelas 

entrevistadas sendo que 15% das entrevistadas apontaram possuir Ensino Fundamental 

incompleto, 25% o Ensino Fundamental completo, 15% delas têm Ensino Médio incompleto, 

25% possuem Ensino Médio Completo e 5% têm Ensino Superior Completo. Os dados 

refletem a realidade enfrentada por uma política de exclusão dessas pessoas do ambiente 

escolar, o que não se deve somente a falta de políticas públicas ou da efetivação das leis, mas 

a uma série de demandas de ordem cultural, religiosa política e familiar.  

Na pesquisa da professora Adriana Sales23 (2012, p.07), intitulada “Travestilidades e 

escola nas narrativas de alunas travestis”, foram analisadas as narrativas de três alunas 

travestis matriculadas na educação básica da rede pública de ensino do Estado de Mato 

Grosso, com a intenção de fazer emergir elementos que possam produzir conflitos e 

 
22 Alexandra Bohm, mulher trans e mestre. 
23 Adriana Sales, mulher trans, professora e mestre. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-homologa-resolucao-que-permite-que-transexuais-e-travestis-usem-o-nome-social-nas-escolas-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-homologa-resolucao-que-permite-que-transexuais-e-travestis-usem-o-nome-social-nas-escolas-do-brasil.ghtml
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dificuldades no acesso e permanência desses sujeitos travestis nas escolas. A professora 

Marina Reidel em sua pesquisa “A pedagogia do salto alto, histórias de professoras travestis e 

transexuais na educação brasileira” (2013, p.08), traz histórias de professoras transexuais e 

travestis atuantes na educação brasileira como personagens que, por muito tempo, ficaram 

escondidas ou a margem da sociedade. Neli Franco (2014, p.09), também pesquisou o tema 

em sua tese intitulada “Professoras Trans brasileiras: ressignificações de gênero e de 

sexualidades no contexto escolar”, o objetivo da pesquisadora foi identificar e problematizar 

indícios de desestabilização que a presença de professoras travestis, transexuais e 

transgêneros provocam na escola na qual atuam. 

 

5.3 A busca pela Universidade 

 

Como verificado acima, na pesquisa da professora Adriana Salles, são poucos travestis 

e transexuais que conseguem terminar a educação básica. Devido a todos os fatores que 

envolvem questões de preconceito, de exclusão, marginalização e humilhação dessas 

identidades no contexto escolar. As narrativas das alunas e do aluno dessa pesquisa 

demonstram que hoje em dia a presença de travestis e transexuais na Universidade vem 

crescendo. Eles contaram como foi a conquista pela vaga na Universidade Pública. 

Cecília disse que se não tivesse se assumido trans talvez não tivesse tido a coragem de 

buscar fazer uma faculdade de medicina, morando com a sua tia e com pouco dinheiro não 

tinha como pagar cursos pré-vestibulares. 

“Passei por um pré-vestibular quando eu tinha 18 anos, bem antes de me assumir, fiz 

prova para jornalismo na federal de Ouro Preto, estudei lá até 2014 pra 2015,quando 

eu me formei e voltei para o Rio, foi mais ou menos a época em que me assumi em 

casa e fui morar com minha tia, com pouco dinheiro, não tinha como pagar nenhum 

curso nem nada... então simplesmente peguei material de estudo que ganhei de 

algumas amigas e estudei pro vestibular. A medicina foi uma coisa que eu descobri 

ao logo da faculdade de jornalismo, eu acho que eu comecei a fazer alguns cursos de 

neurologia, de neurociências e isso foi uma coisa que me apaixonou muito, então se 

eu quiser fazer alguma coisa na vida , eu quero fazer isso, e também bateu junto com 

a minha transição, eu posso te dizer com total certeza que se eu não tivesse me 

assumido trans talvez eu não tivesse tido a coragem de buscar fazer uma faculdade 

de medicina, porque antes eu não via valor em ter algum sonho em alguma coisa 

difícil, porque eu não queria ser ninguém, então se você não quer ser ninguém 

porque você vai ter um sonho?Então foi porque eu me assumi e ter ganhado esse 

interesse em neurologia e neurociências que eu encarei esse desafio e sinceramente 

depois de encarar esse desafio de me assumir trans, encarar o desafio da faculdade 

de medicina é fichinha, é fácil” (CECÍLIA). 
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No caso da Cecília o curso de medicina foi a sua segunda graduação e por iniciativa 

própria e com o material que ganhou de amigas começou a se preparar para o vestibular na 

intenção de conseguir a vaga no curso de medicina.  

Eloá e Luana possuem uma coincidência em suas histórias na busca pela vaga na 

Universidade Pública. Ambas passaram pelo pré-vestibular social intitulado Preparanem 

criado por mulheres trans24 com o apoio de professores voluntários e grupos de apoio LGBT. 

O Preparanem é um pré-vestibular direcionado para as pessoas em vulnerabilidade social com 

foco nas pessoas trans com sedes no Rio de Janeiro e em Niterói. As alunas relataram em suas 

narrativas que foi através deste pré-vestibular social que começaram a preparação para o 

vestibular. 

Figura 8- Anúncio do Preparanem. 

 

Fonte: Facebook. Preparanem Niterói. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/PreparanemNiteroi/>. 

Acesso em: 10 de ago.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 O pré-vestibular social Preparanem é coordenado no Rio de Janeiro pela ativista Indianara Sofhia e em Niterói 

pela ativista Bruna Benevides, além de ser um preparatório para o Enem, também prepara os alunos para a prova 

que certifica o ensino médio. 

https://pt-br.facebook.com/PreparanemNiteroi/
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Figura 9- Aula Inaugural do Preparanem 2018 aberta ao público – Auditório – Campus 

Gragoatá. 

 

Fonte: Facebook. Preparanem Niterói. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/PreparanemNiteroi/>. 

Acesso em: 10 de ago 2018. 

 

Eloá nos contou em sua narrativa como foi a busca pela sua vaga na Universidade em 

meio a uma fase difícil em que saia de um quadro depressivo, se via sem expectativas de vida 

até que decidiu trilhar o caminho para a graduação. 

“Então... eu estava saindo de um quadro de depressão no final de 2015 e início de 

2016, já estava sem perspectiva, sem trabalho, já estava pensando... gente... é isso... 

eu tenho que ir pra rua...e aí eu vi uma mesa que ia ter no Rio que era sobre a 

população trans assim... era com a Indianare, pessoal da militância e aí eu falei... 

preciso ir, preciso ir, preciso ir,consegui dinheiro e fui... aí quando eu cheguei lá a 

Indianare começou a falar do Preparanem... Preparanem para as pessoas trans... eu 

fiquei... é isso que eu preciso pra dar um up na minha vida... e aí voltei pra casa toda 

animada né e nisso não sei como eu vou conseguir ir né porque eu não tinha trabalho 

... eu não tinha dinheiro de passagem pra poder ir todo dia, eu falei eu vou, vou dar 

meu jeito e vou... aí eu conversei com minha tia... e assim mesmo com todo as 

dificuldades minha tia sempre estava ali do meu lado, acho que esse episódio dela 

ter me colocado pra fora de casa... é foi muito mais também pela questão da 

influência dos outros que falavam muito na cabeça dela e também pela nossa 

convivência que já estava muito difícil então foi mais por isso, mas ela sempre 

esteve do meu lado, sempre está até hoje, me ajudando, incentivando e tal...e ela 

falou, vai que eu vou te ajudar, que vou pagar e aí começou a pagar pra eu ir e aí eu 

fui né, fui indo, fui indo, fui indo... e aí eu estava assim... focada ... eu falei... porque 

eu já tinha feito outros três vestibulares e não consegui... eu falei agora é a hora meu 

amor estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas , tudo vai dar certo, e 

https://pt-br.facebook.com/PreparanemNiteroi/
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aí eu fui... fui... fui... fiz o Prepara e aí quando chegou quase perto da prova minha 

tia me mandou embora... aí eu consegui um trabalho e falei... gente... não tem 

possibilidade de eu fazer essa prova... não tem psicológico, não tem meu amor... mas 

ao mesmo tempo que veio esse pensamento eu falei, não eu lutei o ano todo pra 

chegar na hora e desistir... não... daí eu fui fiz a prova e consegui assim... foi o Enem 

de 2016 (...) daí eu passei em Ciências Sociais aqui e Serviço Social na PUC, mas a 

PUC era muito longe e eu fiquei aqui (Niterói)” (ELOÁ). 

Luana disse que após terminar o ensino médio ficou um ano sem estudar e que após 

conhecer os grupos de apoio a diversidade começou o pré-vestibular no Preparanem Niterói. 

“Então... primeiramente depois que eu terminei o ensino médio fiquei um ano parada sem 

estudar, depois eu conheci a GDN (Grupo de Diversidade Niterói) e o GTN (Grupo 

Transdiversidade de Niterói) através desses grupos teve o programa Preparanem, eu entrei, 

estudei lá, o projeto pegava todas as pessoas em vulnerabilidade social, mas especialmente 

travestis, transexuais, homens trans, enfim, toda a comunidade trans, que tinha uma 

vulnerabilidade social para entrar na Universidade, pra estudar, pra fazer o Enem, pra entrar 

na Universidade ... então entrei lá e depois que estudei quase um ano lá que eu fui fazer a 

prova, aí eu passei, primeiro pra Três Rios, pra Economia, que é a área que até hoje me 

enche os olhos,só que aí também saiu pra Biblioteconomia e Documentação aqui em 

Niterói na UFF, daí decidi ficar na UFF por questão de ser mais perto, doendo o coração, 

porque eu queria ficar na economia né, mas eu já disse que depois que eu terminar essa 

faculdade eu vou fazer reingresso em Economia” (LUANA). 

Aedan relatou que sempre se interessou por ciências humanas e que o curso de Direito 

foi sua opção para a graduação, que apesar de ter estudado em um colégio muito bom optou 

por fazer um cursinho pré-vestibular antes de tentar a vaga: 

(...) “eu fiz ENEM, eu estudei num colégio particular bom... muito bom e eu também fiz 

cursinho...quando saí fiz um ano de cursinho e fiz ENEM  e eu queria fazer Direito em 

Volta Redonda, porque a minha mãe ela é advogada ela fez Direito,é porque assim... eu 

sempre fui mais de humanas, detestava exatas e era uma área que me interessava por conta 

da questão política, eu sempre gostei muito de história e geopolítica então era algo que me 

interessava” (AEDAN). 

As narrativas das alunas e do aluno da pesquisa demonstram uma realidade diferente 

da vista há alguns anos, a busca pela graduação têm aumentado nos últimos anos, seja por 

pessoas cisgêneras, seja por pessoas trans, embora a dimensão do presente estudo não permita 

maior aprofundamento na questão, a realidade é que quando um contexto político e social se 

transforma,  a população começa a enxergar que as possibilidades também se abrem para elas, 

no sentido de que não só as classe sociais mais privilegiadas poderiam ter acesso ao Ensino 

Superior, mas também as classes menos favorecidas, seja pelas facilidades concedidas pelo 

ensino superior privado com verbas subsidiadas, seja pelas políticas públicas de acesso a 

educação superior implantada por um governo.  

As pessoas começaram a se conscientizar que a busca pela educação era importante 

em suas vidas, inclusive para obterem maiores chances no mercado de trabalho tão disputado 

e escasso de oportunidades nos dias atuais. 
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No caso das pessoas entrevistadas desta pesquisa constatamos que o acesso a 

universidade pública se deu naturalmente, no sentido de que as oportunidades de acesso ao 

ensino público superior estão abertas a todas as pessoas que se preparam para realizar os 

processos seletivos para as universidades, embora tenham que lidar no decorrer de suas vidas 

com todas as questões que envolvem assumir sua real identidade, situações que interferem 

emocionalmente em suas vidas, deixando muitas vezes marcas dolorosas, o fato é que possuir 

pouca ou muita condição financeira, ser negro ou branco, travesti ou transexual não impede a 

determinação e a convicção do que essas pessoas querem para suas vidas.  

Existe hoje uma demanda para que políticas de cotas para travestis e transexuais sejam 

implementadas nas Universidades em decorrência de todo o histórico segregador e de 

exclusão que viveram essas pessoas quando enfrentaram o período de escolarização, muitos 

não terminaram os estudos, abandonaram por questões emocionais, ou não conseguiam ter o 

mesmo aproveitamento que outro estudante que não viveu os processos de estigmatização e 

preconceito inerentes a sua identidade trans. 

Recentemente a ANTRA publicou uma nota de repúdio ao ato de um religioso que 

impugnou a reserva de vagas para travestis e transexuais para o curso do Programa de Pós-

Graduação em Políticas públicas em Direitos Humanos (PPDH) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).  

Segundo a ANTRA: 

A realidade de nosso país concentra 82% de exclusão escolar de travestis e 

transexuais, uma situação que aumenta a vulnerabilidade dessa população e favorece 

os altos índices de violência que estamos expostas no transito do dia a dia. 

Infelizmente ainda temos uma minoria de nossa população que consegue acessar o 

ensino superior, e que mesmo assim não tem garantida a permanência frente aos 

desafios postos. Vivemos uma triste realidade onde há, até hoje, apenas 15 Doutoras 

trans no País. Estima-se ainda que apenas 0,02% da população Trans esteja nas 

universidades e precisamos de ações que visam garantir o acesso e a permanência 

de  mais travestis e transexuais a fim de que outras pessoas possam sonhar em cursar 

uma universidade e se tornarem doutores e doutoras, caso desejem (2018). 

A Universidade Federal Fluminense tem uma política de inclusão, inclusive sediando e 

apoiando eventos destinados a inclusão da diversidade no contexto universitário e adota a 

reserva de vagas para pessoas que se declararem travestis e transexuais para os cursos de Pós-

graduação.
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6 A UNIVERSIDADE VIVIDA POR DENTRO: ASPECTOS VIVENCIADOS 

DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E AS EXPECTATIVAS  

APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO 

 

A conquista da vaga na Universidade Pública é um passo muito importante na vida de 

qualquer pessoa, para as pessoas trans pode significar o início de mais uma etapa difícil da 

vida, porque ser minoria em um contexto universitário e ser diferente da maioria das pessoas 

engessadas pela matriz normativa heterossexual e binária pode fazer emergir todas aquelas 

vivências da infância e da adolescência, agora no contexto universitário. 

Este capítulo trará as experiências do aluno e alunas trans entrevistados para a 

pesquisa, demonstrando como eles se relacionam com a comunidade acadêmica, o que fazem 

quando se deparam com a transfobia, a participação nos coletivos e a militância dentro da 

Universidade e por fim o que esperam após a conclusão do curso de graduação. 

No primeiro semestre de 2018 a Universidade Federal Fluminense em seus quinze 

campus, contabilizava 64.289 alunos. Dentre eles apenas 37 alunos travestis e transexuais 

estavam matriculados e divididos por cinco Campus da UFF. Esse levantamento foi baseado 

na solicitação do nome social. A presença de outros alunos trans que porventura não 

solicitaram o uso do nome social é bem remota, porém não se pode descartar. Pretende-se 

evidenciar com esses dados que em um universo com tantos alunos a presença dessa minoria 

pode representar dificuldades estruturais para os estudantes trans e isso requer da 

Universidade uma política de gestão das diferenças com o adequado controle das demandas 

que possam surgir.  

 

6.1 A relação com a Comunidade Acadêmica 

 

Na Unicamp, pessoas pararam de falar comigo, me apontavam à distância dizendo: 

“ó lá o cara que dá pra travesti”, mas pelo menos havia o meu grupinho fiel de 

amigos, gente que me respeitava e que não abriria mão da minha companhia 

(MOIRA, 2017, p.35). 

O relato de Amara Moira chamou a atenção para os percalços que um estudante trans 

pode viver no contexto universitário. No livro “Vidas Trans, a luta de transgêneros brasileiros 

em busca de seu espaço social”, pessoas conhecidas pela mídia e pelo público em geral por 
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suas trajetórias de ativismo na comunidade trans relataram suas experiências durante sua 

busca pelo reconhecimento de sua identidade. 

O episódio vivido por Amara se repetiu outras vezes e viver com aquela realidade 

certamente trouxe alguns danos psicológicos e emocionais para sua trajetória acadêmica, 

mesmo querendo ser só mais uma universitária buscando sua graduação Amara não conseguia 

passar despercebida. 

Considerou-se de muita importância trazer para a pesquisa a experiência de alunos 

trans na universidade e especialmente a relação que mantinham com a comunidade acadêmica 

e seus diversos sujeitos. A pergunta que foi elaborada envolvia não somente a relação com os 

docentes, mas também com os colegas de turma e os servidores da universidade.  

Com isso pode-se perceber que a postura de resistência dos alunos da pesquisa, bem 

como sua personalidade e perfil de enfrentamento resultava em respeitabilidade no ambiente 

universitário, bem como o sentimento de pertencimento e aceitação por um grupo trazia mais 

segurança e ânimo para o período de formação.  

Cecília destacou que o fato de poder ter o nome social na chamada faz com que ela 

não tenha tantos problemas, apesar de que às vezes ainda é tratada no masculino. 

“Com professores... geralmente a gente não têm tanto contato com professor no 

curso de medicina porque é uma turma de noventa alunos e geralmente eles só dão 

aula pra gente durante um período, então a maioria dos professores não conhecem os 

alunos,eu tenho um bom relacionamento com alguns professores com os quais eu 

tenho interesse em comum... por exemplo, eu tenho um professor de embriologia 

que a gente discute muito questões de direitos de pessoas intersexo e com ele eu 

tenho um bom relacionamento...e assim eu já tive um relacionamento muito ruim 

com uma professora, pesquisadora de identidades trans, mas que era muito 

prepotente e falava umas besteiras em sala e eu ia questionar e ela dizia que eu 

estava errada, então é muito difícil ... tipo... você que tem a experiência, estar 

vivendo aquilo, estar vivendo dentro daquela comunidade, ouvir de um professor, 

uma pessoa que está acima de você hierarquicamente dizer... Não! Você está errada, 

então isso foi muito complicado, isso foi assim um choque muito grande, mas com o 

resto dos professores... justamente por ter meu nome social no sistema ...ele sai na 

chamada, eu não tenho tido muito problema, alguns ainda me tratam um pouco no 

masculino, o que é errado, mas eu relevo e bola pra frente. Quanto aos alunos têm 

sempre aqueles que gostam de você e vão ti respeitar ... conversam com você... e 

têm alunos que não falam comigo, o que eu acho ótimo, eles lá no canto deles, eu no 

meu, problema nenhum. A relação com servidores é pouca, pra ser sincera. Mas com 

certeza observo mais estranhamento por parte dos servidores do que por parte dos 

alunos e professores (salvo em alguns setores, onde os servidores já estão 

acostumados a lidar com pessoas trans). É o mesmo estranhamento que encontro na 

sociedade em geral” (CECÍLIA). 

Eloá menciona a questão da imagem higienizada. Ela acredita que por ter uma 

aparência feminina e não ser vista como uma pessoa trans não passe tanto por situações de 

preconceito. 
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“Então eu tenho muita sorte, muita sorte, porque minha turma me acolheu desde o 

primeiro dia que eu cheguei, porque eu tive muito problema pra conseguir fazer 

matrícula e aí me davam data errada, enfim, mas eu consegui fazer, e quando eu 

consegui ir assistir as aulas já tinha começado as aulas, a turma já se conhecia, e 

tudo mais ... tipo... eu entrei umas duas semanas depois da calourada... tipo... eu 

passei logo no início só que por conta de data e vai pra lá e vem pra cá, eu perdi esse 

início né... e aí quando eu cheguei... eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei no 

primeiro dia na aula de antropologia e a professora estava falando não sei o que 

sobre gênero... não sei o que... não sei o que lá... aí eu só levantei minha mão e todo 

mundo já olhou assim pra minha cara né ... mas eu não conhecia ninguém ... tipo... 

nunca tinha visto ninguém naquela turma, aí eu comecei a falar com a professora, 

não professora, mas não é assim, é assim, assim, assim, e a professora ... não mas era 

isso mesmo que eu queira falar... aí todo mundo... nossa essa garota... quero sentar 

com ela no recreio... rsrs.... mas nem foi por mal... juro... eu não queria aparecer... 

naquele dia, mas minha turma é muito, muito unida me faz sentir de fato... têm as 

brigas, têm as brigas...  óbvio, mas minha turma em relação a outras que eu conheço, 

em relação a convivência de pessoas trans em outras turmas é bem diferente da 

minha realidade, então eu não tenho nem do que reclamar, assim, em relação a 

servidores, professores, tem um ou outro que é escroto, mas não é nem por causa de 

ser trans, mas porque ele é escroto por natureza...  porque a gente sabe que tem né, e 

professor Universitário ele se acha o Deus né... o Deus do universo, mas não é assim 

né... mas eu não tenho,não tenho com ninguém assim, com ninguém, e eu acho que é 

também porque a minha imagem é muito higienizada... eu ainda estou dentro do que 

as pessoas esperam do que é ser uma mulher sabe... se eu falar pense numa pessoa 

trans ou travesti, ela já tem aquele estereótipo né todo formulado, então eu não 

estou... de uma certa forma, dentro desse esperado, desse estereótipo, então as 

pessoas tipo... então às vezes quando eu falo... ah gente eu sou uma pessoa trans, as 

pessoas.. .ah mas não é, como assim, as pessoas não imaginam não esperam que eu 

seja, eu sou um ponto fora da curva porque se a gente for parar pra conversar com 

algumas pessoas que não tem convívio acho que a gente consegue ver que de fato eu 

não estou dentro do imaginário sabe... então eu acho que ainda sou lida de uma 

forma higienizada assim... porque eu sei que têm outras pessoas trans lá na UFF que 

passa por bons bocados assim, e eu acho que é justamente por isso que é por não 

estar dentro do que as pessoas esperam do que é ser trans” (ELOÁ). 

Para Aedan os colegas de turma tiveram importante papel na sua formação 

universitária, o apoio que recebeu dos amigos, como ele mesmo chama, fez com que a 

trajetória fosse menos árdua, pois o seu processo de transição começou na Universidade. 

Aedan relatou que o apoio de professores também foi muito importante naquele momento. 

“Foi... a melhor coisa... ninguém, ninguém, foi preconceituoso comigo, todo mundo 

me respeitou, até as pessoas que não eram próximas do meu grupo próximo 

passaram a me respeitar a chamar pelo pronome correto, pelo nome correto e foi um 

aprendizado em o quanto eu aprendi quem eu era,como era ser uma pessoa trans eu 

vi que, pelo menos a minha sala inteira, aprendeu a lidar, a aceitar, e a enxergar e 

tipo assim a ver o que é uma pessoa trans no dia a dia e eu amei isso,eu sinto que 

meus amigos cresceram de uma forma muito boa, junto com o meu crescimento. E 

eles que tipo... aguentavam meu choro..eu dizia ah eu sou horrível... eu pareço uma 

menina... eles me davam apoio... professor... eu tive professores que me pegaram 

com unhas e dentes e disse... não... vou ti defender... Carla, Renata e Ana Alice e eu 

tive professores que pararam de falar comigo... não sei se foi por medo de cometer 

alguma gafe...e me ofender e não queriam,mas pessoas evitavam o contato comigo... 

e também a forma que foi apresentado...a Carla disse que ela apresentou de uma 

forma... na Coordenação...no Departamento... é Ele ... é Aedan e não tem conversa... 

foi uma coisa que ela não deixou ninguém falar sobre... então não teve espaço para 

as pessoas serem preconceituosas...ou professores serem assim... por conta da forma 

que foi apresentada, mas o que eu falei eu tive o privilégio de ter a Carla, ter essas 

pessoas... igual... quando eu falei com a Carla que o meu nome eu queria mudar... 
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ela pegou todo o procedimento pra mudança do nome social e levou no processo 

aqui dos funcionários porque eles não saberiam e ela teve o cuidado de levar antes 

que eu fosse porque pra eu ter... eu fui descobrir isso depois,mas pra eu ter uma 

experiência com se fosse a coisa mais natural... de eu não chegar e as pessoas 

ficarem o que que é isso... ela teve esse cuidado de... eu vou informar a todas as 

pessoas que ele vai ter que lidar dentro dessa faculdade... e eu vou proteger... ela 

teve muito esse coração de mãe, e eu acho que eu tive um privilégio muito grande 

porque não é qualquer pessoa, não é qualquer lugar que te protege assim” 

(AEDAN). 

Luana destacou que tem uma boa relação com a maioria de seus professores e acredita 

que o respeito ao nome social ajuda muito nessas relações. Luana destacou um fato isolado 

ocorrido com uma professora e um servidor, situações relacionadas com sua identidade trans. 

“Bom, vamos por parte, ainda bem a maioria dos professores eu tive muita sorte até 

agora, são muito legais assim comigo, eu não tenho do que reclamar, outra coisa que 

eu acho que ajuda muito a UFF tem essa questão de respeitar o nome social, você só 

chega na UFF, vai no protocolo, faz todo o processo pra ter seu nome incluído por 

exemplo na chamada, seu nome social, então isso ajudou bastante, mas eu sei que 

tiveram outras antes como a Rafaela, pra ter esse nome social respeitado. Então 

graças a Deus não tive problema com professor, a não ser... eu tive só um problema, 

não foi bem um problema, mas uns comentários assim desnecessários, que era uma 

professora que não era nem do meu departamento, era uma matéria do departamento 

dela, e ela falava certos comentários assim bem infelizes ao meu respeito, parou a 

sala toda só pra me convencer sobre identidade de gênero sabe,eu achei bem 

desconfortável a situação, mas eu vi que não era algo isolado pra mim, porque ela já 

havia feito comentários de um aluno negro também lá da sala, e ela também não 

tinha noção assim de classe social porque uma vez ela falou assim: gente esse 

relógio meu foi três mil reais, eu não acho caro, vocês acham caro, gente viajem 

mais pra Europa, sem noção de classe totalmente. Então ela tinha uns comentários 

assim, então foi única coisa infeliz que eu tive na UFF. Com relação a servidores 

teve uma vez assim, é engraçado, eu acredito né que o povo ali da PROAES, um 

menino, que vire e mexe ele trata comigo no masculino, então isso é meio 

desconfortável também,então acho que só isso quanto a servidor assim, os colegas 

de turma todos me respeitam, ainda bem, acho que também porque eu me imponho, 

né, não tem do que reclamar” (LUANA). 

As narrativas destacaram que mesmo no contexto universitário algumas situações 

acompanham as pessoas trans na academia, pois por abrigarem uma multiplicidades de 

pensamentos e culturas, os espaços sociais sempre irão compreender todo tipo de pessoa com 

opiniões formadas e preconceitos. Pensando nisso os grupos25 de apoio a comunidade LGBT 

recentemente fizeram um guia de apoio a calouros e calouras LGBT da UFF. Essa iniciativa 

pretende orientar os novos alunos trans que ingressarem na universidade as informações 

constantes do guia são: Grupos Universitários de Apoio, Grupos Municipais de Apoio e 

Articulação Política, Grupos de Estudo e Projetos de Extensão, Saúde Mental do Estudante, 

Saúde Sexual, Pré-vestibular social, Reserva de vagas para pessoas trans e travestis, Denúncia 

 
25

 O guia foi realizado pelo Observatório de Educação em Direitos Humanos e Direitos LGBTQI – Um lugar 

seguro; pelo Grupo Diversidade de Niterói e pelo Grupo Transdiversidade de Niterói. 
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de Violações contra pessoas LGBTI, Espaços Seguros, Nome social, banheiros e identidade 

de gênero, Vida Noturna, Calendário Municipal e Redes Sociais. 

 

6.2 A Transfobia 

 

A Transfobia pode ser compreendida como qualquer ato de manifestação de ódio ou 

rejeição à população LGBT. É uma realidade enfrentada pelas pessoas que transgridem a 

regra de gênero imposta pelo padrão heterossexual normativo, considerou-se importante 

perguntar aos informantes da pesquisa como eles encaram a transfobia, inclusive no contexto 

universitário, já que essa é uma realidade enfrentada por eles e presente na sociedade 

brasileira. 

Antes, porém, de adentrar as narrativas é importante relatar os dados levantados sobre 

a violência enfrentada pelas pessoas trans no Brasil tantas vezes omitidas pela mídia e pelo 

Estado. As formas de violência contra as pessoas trans se concretizam também no desrespeito 

ao uso do nome social, ao uso do banheiro de acordo com sua identidade de gênero, as piadas, 

aos olhares preconceituosos, são muitas as formas de violência sofridas. 

De acordo com Rezende Bruno Avelar: 

Sujeitos trans costumam embaçar e confundir as lentes hegemônicas, porque muitas 

vezes desarticulam a correspondência tida como automática e natural entre corpo e 

gênero. Em suma, a categoria social “gênero” como performance tem possibilitado 

repensar questões da sexualidade humana, bem como contribuir para perceber uma 

gama de discriminações e desigualdades que mulheres e homens, travestis e 

transexuais, lésbicas, gays e bissexuais sofrem por viverem experiências afetivo-

sexuais distintas da norma hegemônica. Desse modo, as performances de gênero que 

não se alinham ao modelo heteronormativo, evidentemente, são recebidas no 

contexto social com estranheza, repulsa e, muitas vezes, com agressividade 

(AVELAR, 2014, p.34). 

O autor retrata uma realidade da nossa sociedade, a intolerância com as diferenças, 

muitas vezes vivida já no contexto familiar. As pessoas que se assumem trans são muitas 

vezes sobreviventes do processo de busca identitária, muitas resistem, outras desistem e 

outras são ceifadas do seu poder de escolha. 

A ANTRA divulgou em 2017 o mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no 

Brasil no ano de 2017. O país ainda ocupa o primeiro lugar quando se trata de assassinatos a 

população trans (TGEU, 2017). 
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A ANTRA relata ainda, no Mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil 

(2017, p.24), que: 

Com 52% das mortes, o Brasil lidera o Ranking mundial de assassinatos de Travestis e 

Transexuais. De acordo com a ONG Internacional Transgender Europe (TGEU), que 

monitora os assassinatos de Travestis e Transexuais pelo mundo, entre 01/10/2016 e 

30/09/2017, foram assassinadas 171 pessoas Trans no Brasil, seguidos de 56 mortes no 

México, 25 no EUA, 10 na Colômbia e 7 na Argentina e El Salvador no mesmo período 

(ANTRA, 2017). 

A associação decidiu mapear os homicídios praticados contra a população de travestis 

e transexuais por falta de dados oficiais do Estado e no intuito de levar ao conhecimento das 

autoridades, inclusive as internacionais incumbidas de promover os direitos humanos e a 

proteção das minorias. “A cada 48 horas uma pessoa Trans é assassinada no Brasil e que a 

idade média das vítimas dos assassinatos é de 27,7 anos” (ANTRA, 2017). 

Segundo a ANTRA26: 

(...) lembrando incansavelmente da sub notificação desses dados, no ano de 2017, 

ocorreram 179 Assassinatos de pessoas Trans, sendo 169 Travestis e Mulheres 

Transexuais e 10 Homens Trans. Destes, encontramos notícias de que apenas 18 

casos tiveram os suspeitos presos, o que representa 10% dos casos (ANTRA, 2017).  

No ano de 2018, segundo a ANTRA somente no primeiro semestre foram assassinadas 

86 travestis e transexuais, sendo grande parte desses assassinatos de prostitutas, negras e 

atuantes na rua, minoria mais atingida pela violência. 

 

Figura 10- Campanha- Assassinatos. 

 

 
26 Mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil (2017, p.14). 
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 Fonte: Site da ANTRA. Disponível em: <https://antrabrasil.org/mapadosassassinatos/>.Acesso em:30 de 

ago.2018. 

O Programa Brasil sem homofobia do Governo Federal implementado em 2004 foi 

uma iniciativa da gestão daquela época em parceria com movimentos LGBT e a sociedade 

civil organizada para propagar o respeito à diversidade e a proteção das minorias. Os 

principais objetivos foram: a equiparação de direitos e combate à violência e discriminação, 

respeitando a especificidade de cada um desses grupos; o apoio a projetos de instituições 

públicas e não-governamentais que atuam na promoção da cidadania homossexual; a inclusão 

da perspectiva LGBT na formulação de políticas públicas e estratégias do governo federal; a 

disseminação de informações sobre direitos, promoção da auto estima LGBT e incentivo à 

denúncia de violações de direitos humanos do segmento. Durante esses quatorze anos 

ocorreram alguns avanços, porém apesar do governo tentar implementar políticas públicas 

para a proteção dessa população, com base nos dados da ANTRA a violência só aumentou. 

De acordo com Eder Fernandes: 

(...) uma compreensão mais sofisticada do fenômeno irá se preocupar com os fatores 

que levam determinados grupos a situações de vulnerabilidade e de vitimização 

perante uma normatividade heterossexual vinculante. A partir disso, entende-se a 

importância do reconhecimento de uma dívida histórica com a população trans. 

Entretanto, esse reconhecimento não se pauta na culpabilidade da geração presente, 

mas na ideia de responsabilidade coletiva perante a vulnerabilidade de uma 

população que historicamente se constituiu como marginalizada, principalmente em 

decorrência da compulsoriedade da visão heteronormativa de sexualidade 

(FERNANDES, 2015, p.30). 

Adentrando as narrativas dos informantes da pesquisa foi evidenciado que a transfobia 

se revela no cotidiano dessas vivências de forma muitas vezes velada, por pequenas atitudes, 

gestos ou olhares, são ações muitas vezes irrelevantes para os que praticam tais atos, mas para 

as pessoas atingidas representa desrespeito a sua dignidade e a sua identidade. 

Cecília perguntada sobre se já vivenciou transfobia no contexto universitário, 

respondeu: 

“Com certeza, mas institucional ela é mais o problema... porque assim... existe a 

transfobia do cotidiano, existem os olhares... existe a cara de nojo que as pessoas 

fazem pra você, que antigamente as pessoas faziam pra mim, hoje bem menos... 

graças... mas existe o olhar de estranhamento, existe aquela pessoa que está 

conversando com você e começa a te chamar no feminino, dali um tempo ela 

começa a te chamar no masculino.... assim essa que é a fobia do cotidiano... ela está 

aí, ela está presente e eu acho sinceramente que vai demorar muito, muito, muito, 

muito pra isso melhorar, está melhorando... mas aos poucos.Agora o problema que a 

gente consegue mudar, que a gente consegue trabalhar em cima é a fobia 

institucional... é a parte do governo... o que a gente pode fazer para ter a inclusão 

social das pessoas trans... inclusão em escolas, principalmente ensino fundamental, 

ensino médio, onde acontece a maior taxa de evasão das pessoas trans, pra fazer 

https://antrabrasil.org/mapadosassassinatos/%3e.Acesso
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inclusão em mercado de trabalho, porque tem muita, muita gente desempregada por 

falta de oportunidade. Então a gente tem uma estimativa, que é uma estimativa 

realmente estimada da ANTRA de que 90% das mulheres trans estejam trabalhando 

na prostituição ou já trabalharam na prostituição em algum momento, a gente não 

tem nenhuma comprovação desse número, mas de todo jeito ele ilustra que o 

problema do desemprego é muito grande pra gente, então a gente precisa de 

oportunidade de emprego e isso precisa ser institucional, não temos que esperar a 

boa vontade do gestor ou a boa vontade do Recursos Humanos, precisamos ter 

ferramentas do Governo, do Estado, pra criar essa oportunidade de emprego que é 

sistematicamente negada para gente. Então o direito ao nome é crucial, é essencial, é 

uma coisa que a gente conseguiu agora com uma decisão do Supremo, que a gente 

não ia conseguir se dependesse do legislativo atual, o legislativo atual é só 

retrocesso está barrando tudo que é direito social, então a gente tem essa decisão do 

Supremo de que o cartório tem que fazer essa retificação, infelizmente a maioria dos 

cartórios ainda não faz, ainda estão se negando a fazer... apesar de ser um direito, 

mas isso já é um grande passo, já é uma grande melhoria pra gente, só que pra mim 

isso é muito bom, porque eu tenho todos os meus documentos, eu posso retificar 

todos meus documentos, eu sou de classe média, mas pra pessoa que saiu de casa 

aos 13 anos, que está na prostituição e não tem nem um RG,  como é que essa 

pessoa vai entrar num cartório pra pedir uma retificação de nome, como é que ela 

vai conseguir um documento para pedir um emprego então assim... o buraco é mais 

embaixo, pra muita gente da comunidade o buraco é mais embaixo, a gente tem que 

olhar pra essa população imprescindivelmente pra essa população... tem que incluir 

essa população” (CECÍLIA). 

A narrativa de Cecília nos aponta para uma realidade vivida pela comunidade trans 

que é a fobia institucional, Cecília aponta que ela é mais cruel na medida em que sistematiza a 

marginalização das pessoas trans. Não basta a criação de políticas públicas e programas de 

governo, é preciso que esses projetos sejam executados e fiscalizados para que efetivamente 

as demandas dessa população sejam supridas. 

O Transcidadania em São Paulo é um exemplo de um programa custeado pela 

prefeitura do Estado com a finalidade de incentivar a escolarização e formação profissional de 

travestis, homens e mulheres trans. O oferecimento de bolsas hoje no valor de cerca de um 

mil reais possibilita aos participantes do programa a conclusão da carga horária obrigatória 

das atividades, que envolvem cursos de profissionalização como cuidador de idosos, padeiro, 

auxiliar administrativo, auxiliar financeiro e artesão de biojóias.  

Essa medida demonstra que a participação do Estado no incentivo a políticas voltadas 

para o público trans é necessária para promover a inserção dessa minoria no contexto da 

sociedade e retirá-los da marginalização que há anos acompanha a comunidade trans. 
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Figura 11- Formatura da turma de panificação do projeto Transcidadania. 

 
Fonte:Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Disponível em: <http://paradasp.org.br>. Acesso 

em:30 de ago. 2018. 

 

Eloá disse que sua vivência na Universidade é um ponto fora da curva, que apesar dos 

olhares e dos bochichos não tem do que reclamar, mas acredita que não é uma realidade para 

todos. 

“Na Universidade não diretamente assim né... a gente sente os olhares, a gente sente 

o bochicho, mas nada tipo diretamente assim atacando, então não tem assim...a 

minha vivência na Universidade é um ponto fora da curva porque não tenho nada 

assim pra reclamar sabe, mas a gente sabe que isso não é a realidade né” (ELOÁ). 

Perguntada sobre como ela reage a transfobia Eloá disse que por ser militante às vezes 

é cobrada para ter sempre uma postura de enfrentamento diante das situações de preconceito. 

“Primeiro da vontade de tacar fogo na pessoa... da vontade... só que é muito difícil 

quando você está num lugar e as pessoas te olham como um referencial e aí eu por 

ser militante né, por estar nos espaços, nas palestras e tal... e aí as pessoas querem 

que eu me posicione, fale e tal e às vezes no calor da emoção você fala tipo uma 

coisa que não é pra falar e aí já foi e tal... e tudo deu merda... então assim eu procuro 

por mais que às vezes venha o ódio, assim dá vontade de socar a pessoa, eu tento 

buscar a paz interior pra tentar resolver aquilo ... e assim todas as vezes que dá 

merda lá na UFF eu nunca estou... acho que isso é um ponto muito  positivo que daí 

da última vez que a Sara foi lá né, que teve todo...que ela ia fazer um debate de 

gênero... tipo... tentando desqualificar e reduzir o movimento trans sabe... e aí foi 

bem complexo e aí falando que não ia fazer e aí eu não estava... foi um milagre de 

oxalá eu não fui pra Faculdade aquele dia... aí as pessoas depois falaram você tinha 

que estar lá, você tinha que se posicionar... não, eu não tinha que estar lá, não tinha 

que me posicionar... me posicionei depois, mas assim... não tinha que estar lá porque 

às vezes no calor da emoção e eu sou muito assim né... tipo quero resposta agora...já 

que não tem resposta eu vou meter a mão na cara... então eu acho que é melhor eu 

não estar mesmo quando dá algum conflito... eu acho melhor eu não estar... mas  já 

houve casos assim tipo...na Universidade em si eu não sei como eu agiria, pode ser 

que eu tentasse levar na conversa, levar numa boa, mas também pode ser que se 

chegasse a um nível muito quente assim eu chegar tipo ir pra porrada mesmo, 
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porque eu não teria outra opção, mas eu tento não ser esse tipo de pessoa mais,que 

agora eu estou buscando uma paz” (ELOÁ). 

Luana disse que as pessoas são transfóbicas sem perceber e que se são piadinhas ela 

tenta ignorar: 

“Bom como eu encaro.... claro que eu fico muito indignada né, porque às vezes têm 

situações muito pesadas, às vezes as pessoas são transfóbicas também sem perceber 

né, mas eu, se são piadinhas eu tento ignorar, mas porque se eu parar pra responder 

cada... sabe... recentemente, eu participei de uma palestra, recentemente não, foi ano 

passado, eu participei de uma palestra, inclusive o João Nery estava lá, ele foi o 

primeiro homem trans no Brasil, tinha uma menina né que acusou ele de... como ela 

falou... ela falou que ele virou homem trans porque ele queria o privilégio de ser 

homem né esse foi o argumento,aí eu cheguei pra ela e falei: bom se você fala que 

ele escolheu, entre aspas, bem entre aspas, ser homem trans pra ter o privilégio de 

ser homem então você está falando que eu abri mão do meu privilégio para ser 

mulher, então seu argumento não faz sentido, daí ela começou a atacar a gente, olha 

sei que essa menina barbarizou. Alguns eu respondo, outros não, quando eu vejo que 

a pessoa é muito agressiva, que eu vejo assim... essa pessoa é tão agressiva que eu 

tenho medo até de me bater eu prefiro ficar mais quieta, até porque eu não tenho 

como me defender fisicamente,mas quando eu vejo que é uma pessoa que da pra 

rebater verbalmente e a pessoa não vai ser agressiva então eu respondo. Dentro da 

UFF foi essa questão dessa palestra aí da UFFe a questão da professora que eu te 

disse que né não sei se ela foi transfóbica sem querer ou ela fez de propósito 

mesmo... pra fazer uns comentários tão infelizes que né”... (LUANA). 

Aedan disse que aprendeu a lidar da melhor forma com a transfobia, mas que já passou 

por situações de preconceito no contexto social e universitário e que nessas ocasiões tenta 

sempre estar com outras pessoas, pois se sente mais seguro e protegido por elas.  

“É um pouco complicado... um pouco complicado porque na Faculdade eu sei que 

teve, mas não deixavam chegar em mim, na primeira vez quando eu me assumi... 

logo quando eu me assumi eu estava com o regime especial, por conta do meu 

problema de ansiedade, e começaram a espalhar boatos de que eu tinha entrado no 

regime especial porque eu era trans e que eu tinha privilégios por conta disso... mas 

isso foi... não falaram na minha frente porque professores abafaram... teve um outro 

caso que ... os meus amigos e eles me tiraram do local pra eu não ver... eu sempre 

tive pessoas assim me protegendo... no corredor... minha turma sempre foi muito 

agitada, muito animada... e tenho dois amigos gays que adoram dançar e sempre 

quando a gente estava descontraídos... tipo... a nossa turma era muito unida... 

descontraída a gente sentado no corredor esperando professor a gente colocava 

música e colocava os dois pra dançar... e os dois estavam dançando e tinha uma 

outra turma também pra... esperando professor... e houve comentários assim... ah é 

com aquilo ali que a gente vai concorrer... falando dos meus amigos... e tipo é.. 

meus amigos héteros perto ouvindo... e falou assim... e o pior tem outro ou outra a 

gente não sabe o que aquilo é... e os meus amigos brigaram ali e eu só fui descobrir 

isso depois anos depois e eu sei que aqui dentro da UFF tem ... transfobia dos 

alunos... têm muitos alunos preconceituosos aqui... demais... é... e no dia a dia... eu 

já passei por bocados... de as pessoas não deixarem eu experimentar roupa 

masculina, não deixar eu usar o provador masculino... já aconteceu de eu sair com 

meus amigos para o Auê e eu ouvir comentários das pessoas na rua... me chamando 

de aberração... coisas normais que eu passo... e eu sempre fui... fui muito quieto, 

sempre fui muito quieto... e principalmente quando as coisas me ofendiam eu 

sempre fui mais quieto ainda... eu brigo e viro bicho mais quando ofendem meus 

amigos... então eu sempre pensei duas coisas: eu sempre fiquei desconfortável, no 

começo eu ficava muito desconfortável,chorava... depois de um tempo que você vai 
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criando uma casca... você fica chateado e pensa em revidar só que a primeira coisa 

que me vem na cabeça é ... eu não sei quem está falando, eu não sei do que ele 

capaz, eu não sei o que ele tem no bolso dele, eu não sei o que ele pode fazer, então 

eu aprendi a lidar da melhor forma que eu posso é eu sempre nessas ocasiões tento 

estar com outras pessoas, com os meus amigos, pessoas que... além de me sentir 

seguro, são pessoas que muitas vezes tomam a posição mais agressiva de impedir 

que as pessoas sejam violentas comigo e quando eu comecei a tomar hormônio, a 

testosterona te deixa muito agressivo, muito, e eu já tive alguns probleminhas de 

querer sair na briga com pessoas preconceituosas, mas eu sempre falo assim, eu 

sempre paro e penso, eu não sei do que aquela pessoa é capaz, então eu aprendi a 

ignorar é melhor eu ignorar, passar uma raiva, ficar triste em um momento, mas eu 

sei que tem várias outras pessoas que vão me dar apoio, que me amam e que me 

respeitam, do que eu fazer algo violento ou até responder...porque essas pessoas 

querem resposta, essas pessoas querem atenção e eu não quero ser um alvo, então eu 

lido com a transfobia, quando ela é assim agressiva, direcionada pra mim, eu lido de 

uma forma a ignorar ela, e lidar com qualquer sentimento que eu sinta com os meus 

amigos sozinho...agora a transfobia quando eu vejo ela sendo uma coisa de um 

preconceito em um estabelecimento,  um preconceito de uma pessoa igual dentro da 

Faculdade de uma interação mais normal, eu tento sempre analisar duas coisas... 

essa pessoa é realmente preconceituosa,ela tem essa posição e se ela tiver eu só falo 

geralmente... sendo um estabelecimento peço pra chamar o gerente e falo aconteceu 

isso, isso e isso e sempre deu certo e quando é uma pessoa que ela está sendo 

preconceituosa, mas ela não sabe bem o que é aquilo, eu tento muito conversar, eu 

sou uma pessoa que...eu quero muito conversar com todo mundo sobre gênero e 

sexualidade e eu quero que todo mundo entenda e aprenda porque... eu não sabia 

lidar com trans porque eu nunca tive contato com trans e os meus amigos não 

sabiam lidar com pessoas trans porque eles nunca tinha tido contato com pessoas 

trans e eu vi o potencial de quantas pessoas são capazes de aprender e são capazes 

de ser solidárias com uma pessoa trans, com uma pessoa que se identifica de uma 

outra forma quando elas tem a informação necessária, quando é só falta de 

conhecimento eu gosto muito, muito de conversar, eu gosto muito de... ah mas 

porque que você pensa isso... pra mim é assim... e eu sempre tive experiências muito 

boas conversando, sempre... agora quando é agressivo eu prefiro ignorar... ao menos 

que eu esteja em um ambiente seguro em que eu possa fazer uma reclamação é bem 

melhor ignorar e não dar corda” (AEDAN). 

 

6.3 Os Coletivos e a Militância 

 

Denominei-me “travesti” com muito orgulho, militante LGBT e feminista, como 

formas de manifestações políticas de fato. E, com Laerte Coutinho, Letícia Lanz e 

Maite Schneider, fundamos a Associação Brasileira de Transgêneros (Abrat), cujas 

finalidades são colaborar com a academia em estudos e compreensão das questões 

sobre pessoas trans, conscientizar a sociedade sobre a questão transgênera, em 

especial a existência de pessoas trans que não estão na prostituição, e por último 

ajudar pessoas trans a se inserirem no mercado de trabalho (ROCHA, 2017, p.120). 

O depoimento de Márcia Rocha retrata a militância das pessoas trans no contexto 

social e sua importância na promoção dos direitos para essa população. A militância é uma 

atividade presente na vida de muitas pessoas trans, elas reconhecem que promover e 

incentivar o conhecimento dessa categoria colabora para a diminuição do preconceito e 

incentiva políticas públicas para a comunidade trans. 
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No contexto universitário os Coletivos são uma realidade, em razão disso decidimos 

questionar os informantes da pesquisa sobre a participação em coletivos e a importância da 

militância em suas vidas. O Coletivo Lamparinas da Faculdade de Direito, trata das questões 

LGBT e realiza atividades de promoção e conscientização dos direitos LGBT. O aluno do 

curso de Direito e um dos representante do Coletivo Lamparinas, Igor Rosa, falou sobre o 

coletivo: 

“Nossa atuação ocorre principalmente na Faculdade de Direito da UFF, e não 

contamos com nenhuma pessoa trans no coletivo. De fato, a importância do coletivo 

LGBT no Direito para a população trans é também uma resistência simbólica, pois 

não "sabemos" de alunos ou alunas transexuais em nosso curso. Recentemente, o 

PPGSD (programa de pós graduação em sociologia e direito) abriu reserva de vagas 

para candidatos transexuais na pós graduação. Certamente acreditamos que isso é 

um avanço, no entanto, o ramo do direito caminha a passos lentos” (IGOR ROSA). 

 

Figura 12- Integrantes do Coletivo na Parada Gay Niterói. 

 

Fonte: Facebook. Coletivo Lamparinas. Disponível em: <https://www.facebook.com/coletivolamparinas/>. 

Acesso em:30 de ago. 2018. 

 

De acordo com o Guia de calouros e calouras LGBTI da UFF além do Lamparinas, os 

seguintes coletivos atuam hoje na UFF em Niterói: Coletivo LGBTQI UFF Niterói, Coletivo 

Feminista Cirandeiras e Coletivo de Mulheres de Relações Internacionais e Coletivo Negro 

Caó, todos eles abertos a comunidade LGBT e suas demandas. Nos campi do interior também 

existem coletivos atuando, como por exemplo, na unidade de Campos do Goytacazes, com os 

Coletivos LGBTQ Gaytacá e o Coletivo TransGoytacá. 

Cecília disse que considera a militância importante e participa de um coletivo 

feminista da Medicina, ela relata que a militância é importante na medida em que age para 

fazer mudanças no contexto social e nas instituições. 

https://www.facebook.com/coletivolamparinas/%3e.%20Acesso
https://www.facebook.com/coletivolamparinas/%3e.%20Acesso
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“Participo principalmente de um coletivo feminista da medicina, eu não faço muita 

coisa, estou inativa atualmente, porque na medicina as ações principais estão 

relacionadas com os jogos universitários, com as festas, e eu não participo, eu não 

vou a jogos, eu não participo das festas, então às vezes eu não tenho como contribuir 

tanto dessa comunidade. Eu valorizo muito o apoio que eu tenho dessas pessoas e o 

apoio que eu posso dar pra essas pessoas independente por ser trans, mas por ser 

mulher, por ter experiências que eu consigo compartilhar... esse é um lugar que a 

gente consegue trabalhar bem as questões sociais. A gente não tem um coletivo 

específico de pessoas trans na UFF, na verdade tem em torno de umas trinta pessoas 

trans na UFF atualmente. Eu acredito que a militância ela é importante à medida que 

age para fazer mudanças nas estruturas sociais, mudanças nas instituições, porque 

não basta você fazer a discussão e se fechar na discussão, você se fechar na teoria, 

você tem que trazer isso pra prática de forma consolidada que vai ajudar as pessoas 

num longo prazo isto é, agir nas instituições... então... isto é, uma ação, por exemplo, 

de conseguir o direito ao nome social numa Universidade, de resguardar o direito de 

uma pessoa usar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero na 

Universidade ou em qualquer outro ambiente social, a gente precisa agir no 

institucional, o coletivo precisa agir no institucional, se ele ta focado só ali no seu 

ambiente ele não tem propósito” (CECÍLIA). 

Eloá em sua narrativa destacou que formar um coletivo na Universidade não é tarefa 

fácil muitas vezes por conta da vaidade ou do egocentrismo, mas acredita que é fundamental a 

existência de coletivos para dar suporte aos ingressantes LGBT que se deparam com um 

universo que não foi pensado pra ele: 

“Eu acho que é super importante, mas eu acho que por conta dos conflitos internos 

dentro do movimento LGBT, porque é isso né... o movimento foi inserido dentro de 

uma sociedade que não foi pensada pra ele, a sociedade foi pensada pra pessoas cis, 

brancas, héteros, de classe média alta... então assim quando um movimento que é 

oprimido por essa sociedade tenta se articular de alguma forma a sociedade e as 

pessoas que não fazem parte dessa minoria que estão em volta vão tentar a todo 

momento...  e tem uma questão muito séria que as pessoas LGBTs infelizmente 

ainda nos seus meios de fortalecimento acabam reproduzindo muita transfobia então 

eu acho que isso que às vezes dá ... assim... a gente... pelo menos o grupo que eu 

tentei montar lá né, fazer parte... deu muito atrito por conta disso assim...ou por 

conta da vaidade né porque é isso porque as pessoas que estão compondo esses 

grupos elas acham que o grupo é pra ela se autopromover ... e isso vai acabar 

desandando em algum momento e por conta das reproduções da transfobia dentro 

desses espaços que deveriam ser para fortalecimento então ou também o 

egocentrismo né... tipo... to fazendo pra mim é pra mim, é pra mim... e ponto, e não 

da pra ser assim né, então eu acho que tem muita dificuldade por conta desses 

fatores de estabelecer um grupo LGBT mais forte dentro da Universidade, mais 

ativo, mas a gente sabe também que tem outros grupos que já estão há mais tempo, 

já estão mais fortalecidos, o Lamparinas por exemplo é grupo que já está há mais 

tempo, já está mais fortalecido, mas eu acho que os grupos mais novos têm que 

pensar em outras formas de se articular pra parada dar certo. Então assim eu não 

faço parte, mas não sei como é que está esse grupo, mas é um ponto a ser pensado 

sabe, tentar se articular de uma outra maneira pra fazer dar certo porque da forma 

que estava sendo não tava legal sabe, mas é fundamental ter um grupo LGBT porque 

quando uma pessoa LGBT entra na Universidade e se depara com aquele universo 

que não foi pensado pra ela a pessoa sabe... eu tenho um referencial, eu tenho aonde 

buscar ajuda seja no âmbito social, seja no combate a LGBTfobia, sabe e todos esses 

aparatos que a gente precisa ter, mas é difícil”... (ELOÁ). 

Luana destaca a importância dos coletivos, mas que por falta de tempo para se engajar 

nas atividades acaba não se envolvendo tanto atualmente: 
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“No momento não participo de nenhum não. Os coletivos são importantes, bem no 

começo da faculdade até se apresentou um coletivo pra mim, mas aí eu bato de novo 

na questão do tempo, porque eu sou muito rígida com os meus horários de faculdade 

né, eu estou tentando lutar pra acabar em quatro anos mesmo a minha faculdade né, 

então meu curso é integral então têm dias que eu passo o dia inteiro na faculdade e aí 

eu não tenho muito tempo pra essa questão do coletivo, abro mão de certas coisas, 

inclusive estou muito afastada até do GTN e GDN, por conta disso também do meu 

tempo na faculdade, mas é muito importante porque tem gente que entra lá dentro 

não sabe nem o que fazer inclusive até o GTN e GDN parece que estavam fazendo 

uma cartilha pra como... e aí não só os trans, os LGBTs no geral, para o que fazer 

quando entrar, quem procurar, quais são os coletivos que têm, então os coletivos 

vem e ajudam, olha... tem que fazer isso e isso pra ter o nome social... então a pessoa 

chega muito perdida aqui dentro então eu acho essencial” (LUANA). 

Aedan disse que a militância o fez se sentir confortável porque passou a frequentar 

lugares com outras pessoas trans que passavam pelos mesmos dilemas que ele. Aedan disse 

que pretende contribuir para a causa e ajudar pessoas trans que não possuem o conhecimento 

dos seus direitos. 

“Então... eu participei do coletivo feminista antes de eu me assumir, quando eu me 

assumi eu resolvi sair, e falei não é ambiente meu... porque eu me identifico como 

homem e isso é um coletivo feminista eu posso até me considerar feminista, mas eu 

sou um homem... e eu tive um problema de tipo... eu não gosto muito mais do 

feminismo porque eu tive pessoas preconceituosas dentro do coletivo feminista que 

eu saí ... ah na verdade você não é um homem... a sociedade quer que você seja 

homem pra você fugir da dor que é ser mulher e ter os benefícios de ser homem... eu 

falei...nossa se ser trans é ter benefício ... gente vamos todo mundo virar trans 

porque se ser trans é ter benefício enfim... não teve um coletivo LGBT, nem Trans 

aqui em Volta Redonda forte... Então o Araras foi um projeto meu, da Taciana, uma 

amiga minha, e da ex-presidente do CADOM a Fernanda... a gente bolou nome, toda 

a imagem só que na época eu estava preso com o TCC, a Taciana também e a 

Fernanda com o CADOM. Então ninguém teve tempo pra poder articular o Araras, 

mas infelizmente o Araras está ainda no papel, tipo a gente lançou, até pensamos pra 

ver se pegava esse ano pra poder fortalecer...porque não... até quando eu estudava 

aqui não houve nenhuma outra pessoa se identificando trans... e isso foi muito chato 

pra mim porque eu me sentia muito sozinho, me sentia muito tipo... que eu 

batalhava... sou só eu e as coisas são muito pessoais... minhas... mas eu sempre achei 

muito importante o movimento social, a militância muito importante... porque eu 

comecei a ter contato com outras pessoas trans fora da Universidade, alunos da UFF 

eu entrei num grupo, tem um grupo de alunos da UFF trans... que abordam todos os 

campus... eu comecei a conversar com eles... eu comecei a ter contato com o Mães 

pela Diversidade... que me levou pra eventos, aonde tinham palestras com pessoas 

trans pra eu participar ... e eu comecei a ter... tipo assim... na militância você 

começa... primeiro tem a identificação... na militância você começa a se sentir 

confortável porque você está com alguém que sabe exatamente o que você está 

passando porque você não precisa explicar... é impossível explicar e na militância 

você começa também a ter uma noção muito maior de tudo... de... não é só o 

Aedan... existe toda uma questão social pra todo mundo e eu tenho essa necessidade 

de fazer parte da mudança, eu preciso contribuir... porque eu estou numa posição de 

privilégio, eu estou numa posição em que eu posso falar... eu estou numa posição em 

que eu fiz uma Faculdade ... eu tenho conhecimento e eu posso ajudar pessoas trans 

que não tem esse conhecimento, eu acho muito importante... eu voluntariei no NPJ 

enquanto eu estava estudando pra OAB a gente fez um projeto ainda não está bem 

feito, mas é um projeto de ajudar as pessoas trans da região a mudar o nome... 

assistência jurídica pra todo mundo para as pessoas trans... eu acho muito importante 

a integração porque sozinho é muito difícil, e sozinho as vezes dá muito medo, da 

muito medo... eu conheci um grupo... um grupo só de rapazes trans de Volta 

Redonda, que a gente conversa... se ajuda... e na militância teve um rapaz... ele era 
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muito militante, muito militante, ele acabou cometendo suicídio no mês passado...eu 

não cheguei a conhecer ele pessoalmente eu conheci uns amigos dele e eu fui 

procurar... me deram alguns textos dele e ele militava bastante e ele foi uma das 

razões que eu vi ... tipo assim.. eu preciso contribuir... ele era bastante militante e ele 

falava que... era engraçado que muitas vezes as pessoas falavam assim... ah homem 

trans... pessoa trans... eu nem sabia que isso existia ... que... as vezes quando você 

fala...  no Brasil em 2016 foi o maior número de mortes de pessoas trans no mundo... 

e no texto dele ele falou que ... e quando você fala isso algumas pessoas ficam 

chocadas de tipo...eu não imaginava... mas é claro que você não imaginava... porque 

você não sabe nem que pessoas trans existem... e pessoa trans quando ela não 

existe... ela não trabalha, ela não existe, ela não vive, ela não tem fome, ela não tem 

nada, ela não é reconhecida, ela é marginalizada, ela não tem vida e a militância eu 

acho muito importante por conta disso porque as pessoas precisam começar a 

enxergar que existem pessoas trans” (AEDAN). 

 

6.4 O que esperar da formação acadêmica 

 

Quando estive no “III Curso de extensão: atualização em gênero, diversidade sexual e 

direitos sociais”, realizado pela ação extensionista UFF Mulher da Pró-Reitoria de Extensão, 

em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania (NUDHESC) e 

com o Núcleo de Pesquisa sobre Proteção Social (NPHPS/CRD) em novembro de 2017 

conheci Amara Moira pessoalmente, me chamou a atenção todo o seu poder de oratória e 

conhecimento sobre o assunto, falava com propriedade sobre aqueles temas e embora fosse 

uma travesti cursando doutorado, o que não é esperado pela sociedade, se via marginalizada 

pela sua identidade. 

Hoje terminando o doutorado em Teoria Literária na Unicamp, estudando a obra de 

James Joyce, um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, e nenhum colégio 

me contrataria como professora.Por quê? Porque é preciso coragem para contratar 

uma travesti, é preciso comprar briga com os demais professores, funcionários, 

alunos, pais de alunos. E ninguém está disposto a comprar essa briga, não por uma 

travesti (MOIRA, 2017, p.35). 

Tamanha dedicação e estudo não garantiriam a ela, nem aos outros indivíduos trans 

que estavam presentes ali reconhecimento, respeitabilidade e empregabilidade, pois o 

preconceito e a marginalização das identidades trans encobririam todo o esforço. 

A luta é por inclusão, a militância por empregabilidade para essas identidades é uma 

política constante dos movimentos LGBTs, o mercado de trabalho formal ainda em sua 

maioria não abre as portas para as pessoas trans. Atualmente a empregabilidade no país está 

baixa e as altas taxas de informalidade torna a situação dos trabalhadores travestis e 

transexuais ainda mais dramática (CASTRO, 2018). 



83 

 

 

A pergunta para as alunas e o aluno da pesquisa foi a respeito da expectativa após a 

formação universitária, o que eles esperavam após aquela formação, foi perguntado também 

se eles pretendiam continuar estudando.  

Para Eloá infelizmente a formação universitária não garante um emprego formal para 

as pessoas trans, ela acredita que por causa da transfobia a conquista de um emprego pode ser 

mais difícil para ela. 

(...)” fui para o quarto período agora,estou mais ou menos na metade né... então eu já 

pensei tanta coisa... já pensei em continuar no meio acadêmico porque acho que 

ainda assim... é um meio que possa vir a me dar uma estabilidade né... mas ao 

mesmo tempo às vezes eu fico assim... gente... não sei o que fazer... e aí eu acho que 

vai muito tipo... dessa nossa... as vezes falta de perspectiva né... e é assim por mais 

que eu por exemplo esteja inserida numa instituição formal de ensino não quer dizer 

que tudo está resolvido assim... porque eu ainda... eu conheço assim pessoas trans 

que se formaram, se qualificaram, e por conta da transfobia não tem trabalho assim... 

então será que isso vai acontecer comigo... será que estou perdendo um tempo... eu 

acho que conhecimento, educação... eu acho que quando a gente investe nisso nunca 

é perda de tempo, mas assim uma perda de tempo no sentido de que eu estou me 

qualificando, me preparando para um mercado de trabalho e o trabalho pode não 

aparecer, por mais que eu me esforce o dobro do que uma pessoa cis precisasse se 

esforçar, mas ainda assim talvez não seja o suficiente então as vezes bate aquele 

medo assim... será... É tipo... quando eu entrei a gente entra cheio de gás né... vou 

ser antropóloga, bem maravilhosa... só que... quando a gente vai se deparando com 

as situações  da vida... opa... não é bem assim... né... o percurso pra chegar lá não é 

tão fácil quanto parece... e aí quando a gente pensa que é pra uma pessoa trans nada 

vai ser tão fácil quanto as pessoas... porque é muito louco a gente está numa fase que 

todo mundo... a gente tem a leiga sensação de que se está falando muito sobre 

pessoas trans... a gente liga a televisão está falando de gênero, bota na rádio alguém 

falando...em todo momento tem alguém falando de gênero só que ainda não é nem o 

suficiente, não é nem perto do que precisaria ser sabe... porque a gente... tudo que é 

direcionado pra gente tipo... é tudo o dobro de esforço e de caminho a ser 

percorrido,parece que é tudo mais difícil e aí as pessoas gostam de falar... ah você 

está se vitimizando... porque não é tão difícil assim... eu consegui.. .porque que outra 

pessoa trans não vai conseguir também... porque isso vai demandar tipo... várias 

coisas... tipo eu por exemplo moro no centro... tenho acesso a diversas coisas sabe... 

daí a pessoa que mora lá no cú de São Gonçalo têm acesso as mesmas coisas que eu 

tenho aqui? Uma pessoa que mora lá em Volta Redonda, ela tem os mesmos acessos 

que eu tenho aqui... não tem, não tem... e aí muitas vezes o debate nem chega lá... 

tipo... quando já chega já esta totalmente distorcido ... sabe... a pessoa já até morreu, 

já até se suicidou, porque pressão familiar, pressão da sociedade, a pessoa até... nem 

quer mais, já até se suicidou, então as pessoas gostam muito dessa palavra de 

mimimi, que está se vitimizando, mas é porque não vive de fato, talvez se vivesse 

um dia como uma pessoa trans né, todos os percalços que a gente vive... e aí eu não 

estou colocando a gente como menor não porque eu acho que a gente tem 

capacidade sim pra chegar contanto que a gente tem essas pessoas que conseguem 

driblar ou se esforçar muito pra conseguir chegar aonde se quer, mas assim ainda é 

uma entre um milhão, porque se a gente for olhar a maioria da população trans e 

travesti está na marginalidade, ou não tem trabalho, ou se qualificou e não tem 

trabalho ou não tem oportunidade... e aí é isso a oportunidade é o divisor de águas 

pra quem chega e pra quem não chega”... (ELOÁ). 

Aedan diferentemente das outras entrevistadas da pesquisa é o único que se já se 

formou. Ele terminou a graduação em Direito no ano de 2017 e logo depois conseguiu a 
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aprovação no exame da Ordem do Advogados do Brasil. Perguntado sobre o que desejava 

fazer a partir de agora ele disse: 

“Chorar... rsrs.... eu não sei,  eu vou ser muito sincero, eu tenho medo... Eu tenho um 

sonho, o meu sonho seria trabalhar com questões de gênero... e eu gostaria de 

trabalhar com questões de gênero no âmbito internacional... porque desde pequeno 

eu tenho um sonho de morar na Inglaterra, já decidi que é minha vida e vou fazer 

tudo pra ir pra lá, mas eu ando com muito medo, porque... tipo... eu estou encarando 

agora uma realidade, porque eu estava até então... esse ano eu estava estudando pra 

OAB, porque eu não tive coragem de fazer a segunda fase, faltei a segunda fase, fui 

fazer a outra.. .e agora eu passei, ta eu passei,só que eu fui tirar a carteira... se eu 

quiser tirar a carteira teria que tirar com o outro nome, porque são trinta dias para a 

averbação, depois da averbação eu vou ter que pedir pra UFF um novo certificado de 

conclusão de curso, você sabe como é que é, com esse outro nome pra eu então 

poder levar na OAB e pedir com esse nome... e... as pessoas... meu pai falou assim... 

ah é bobeira pede com esse nome mesmo e depois muda... foi até a mulher da OAB 

que falou... ah depois você muda... parece bobo, parece muito bobo, mas a ideia de 

ter um registro de uma advogada com aquele nome, me dói, me dói, simplesmente é 

uma coisa que ... todo mundo fala assim... ah é só por um tempinho... me dói, 

machuca porque não é quem eu sou, eu fico muito revoltado porque eu não consigo 

ter uma vivência mais igual a dos meus amigos, uma vivência mais normal, é difícil 

porque eu tenho que explicar toda hora pra qualquer lugar que eu vou, e isso me dá 

muito medo na questão... é profissional agora de... eu não quero ser a pessoa que 

tem que ser explicada pra todo mundo sabe, eu quero só viver, eu quero só ser 

eu...eu ter de tentar emprego em um escritório de advocacia e ser rejeitado.Não sou 

de concurso não... não gosto... eu pensei em fazer e os professores me incentivaram 

a fazer o mestrado da UFF de gênero e ver se eu consigo o mestrado sanduíche que 

eu já estudaria na Inglaterra e já ficaria por lá... é uma boa, mas no momento eu 

estou muito perdido, muito perdido porque também é a questão de antes decidir o 

que quero fazer eu tenho que resolver tudo isso de quem eu sou... eu tenho que 

mudar vários documentos, eu tenho que resolver toda a minha vida e é meio triste 

porque parece que eu tenho que parar todo o meu crescimento profissional e 

acadêmico” (AEDAN). 

Aedan retrata uma questão muito comum na vida das pessoas trans, é o fato de ter que 

lidar com todas as questões relativas a sua identidade em meio a formação acadêmica e após a 

mesma. Como relatado por Aedan a não regularização do seu nome é ainda um impeditivo 

para viver em plenitude a busca pela realização profissional. 

Cecília disse que após a sua formação acadêmica seu objetivo é trabalhar e buscar a 

residência na área que deseja: 

(...) “meu sonho é uma residência em neurologia clínica, então a primeira coisa que 

eu quero fazer quando conseguir me formar é arranjar um emprego e estudar pra 

prova de residência.... A prática médica pra mim ela é essencial, porque a gente está 

se formando em medicina com o apoio da população pra ajudar as pessoas, então a 

gente tem que estar aí... para ajudar as pessoas, eu quero trabalhar no SUS, quero 

estar retribuindo pra comunidade que me possibilitou estar fazendo essa graduação” 

(CECÍLIA). 

Luana disse que pretende continuar estudando e vai em busca da sua segunda 

graduação, agora em Economia: 
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“Bom, depois dessa minha formação como eu te falei eu quero muito fazer 

economia é algo que enche meus olhos, recentemente eu comprei até uns livros, eu 

postei até esses dias no Facebook brincando... eu faço biblio, mas eu compro livro 

de economia né, vai entender... e eu quero muito fazer essa segunda graduação em 

economia... não sei... talvez mestrado, talvez outra graduação, porque eu gosto 

muito de estudar sabe,então eu não sei o que esperar, minha vida acadêmica está 

incerta, mas eu sei que estudo tão cedo não acaba” (LUANA). 

Cada estudante tem seu objetivo, seus anseios e mesmo em meio às dificuldades e 

expectativas com relação ao futuro não deixam de sonhar. Eles já representam uma minoria da 

população trans que conseguem cursar o ensino superior. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A experiência de realizar esta pesquisa iniciou- se por uma necessidade de verificar 

como se dava o processo de acessibilidade e permanência de alunos transgêneros no contexto 

universitário e mais especificamente na Universidade Federal Fluminense, visto que esses 

alunos estão a cada ano ocupando esse espaços com mais frequência. A partir do lugar que 

ocupo na instituição como servidora pública, verifiquei que a Administração Pública deve 

estar preparada para fornecer instrumentos de apoio e de inclusão para as minorias, visto que 

como indivíduos detentores de direitos as pessoas trans estão indo em busca de respeito e 

reconhecimento. 

O binarismo fortemente estabelecido na sociedade têm sido o principal opressor das 

identidades trans, uma vez que a sociedade é fortemente regida por papéis de gênero. A 

identidade de gênero não se limita ao corpo ou a genitália é muito mais que isso, é de como o 

indivíduo se percebe e se sente. O gênero preestabelecido condiciona o cumprimento daquele 

papel que desconstrói e causa enorme sofrimento às pessoas que decidem romper com ele. 

Inicialmente a intenção da pesquisa era demonstrar a distinção entre as identidades 

travesti e transexual, porém através das narrativas das informantes foi verificado que os 

termos não se resumem a uma concepção física e sim política e social, pois são pessoas que 

do mesmo modo, não se reconhecem naquele gênero imposto e reivindicam o reconhecimento 

da identidade que lhes traz dignidade e segurança jurídica, independentemente de 

procedimentos médicos, estéticos ou cirúrgicos. Conforme a socióloga Berenice Bento (2008) 

hoje em dia existe um embaralhamento das identidades travesti e transexual, uma vez que se 

relativizou por parte das pessoas transexuais a questão da cirurgia de redesignação sexual para 

a reivindicação da mudança de gênero, com isso a questão da genitália que distinguia as duas 

identidades não pode ser tida como absoluta. 

É sabido que a identidade travesti é marcada pelo estigma da prostituição e da 

marginalidade e que por questões culturais são muitas vezes excluídas dos espaços sociais e 

recusadas no mercado de trabalho. As alunas Luana e Eloá em suas narrativas reivindicam a 

identidade travesti para afirmar que esses espaços vêm sendo ocupados por elas, assim como a 

Universidade Pública, em busca de modificar esse conceito limitador e preconceituoso da 

identidade travesti. 
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A recente decisão da OMS de retirar a transexualidade da lista de doenças mentais foi 

uma conquista para a comunidade trans, esse fato evidenciado na pesquisa surge como um 

alento para as pessoas trans estigmatizadas e tidas como possuidoras de distúrbios mentais, 

uma forma de diminuir o preconceito e respeitar o direito de personalidade do ser humano. 

Um aspecto evidenciado na pesquisa foi que as informantes que pertenciam a classe 

sociais menos favorecidas não deixaram de buscar a formação acadêmica, apesar das 

dificuldades enfrentadas com a descoberta de suas identidades na adolescência ou a 

incompreensão da família vivida por alguns informantes, nunca pensaram em deixar a escola. 

Um fato interessante foi o apoio de grupos sociais voltados para as demandas LGBT  que 

tiveram papel importante na vida das alunas  de classe sociais baixas, como por exemplo, o 

preparatório para o vestibular direcionado para as pessoas LGBT em vulnerabilidade social.  

No capítulo a universidade vivida por dentro verificou-se pela narrativa das alunas e 

do aluno da pesquisa que o nome social é muito importante para as pessoa trans, não haveria 

possibilidade para uma pessoa trans permanecer em uma instituição em que não houvesse a 

garantia desse direito. A UFF ao emitir a portaria facilitou o trâmite do processo e todos os 

alunos relataram a celeridade do procedimento. O nome social facilita também a convivência 

com a comunidade acadêmica, apesar de não representar segurança jurídica para as pessoas 

trans por sua precariedade. Apesar de terem relatado que nunca sofreram qualquer preconceito 

ao utilizar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero, alguns alunos relataram 

conhecer outras pessoas trans que já vivenciaram alguma situação de preconceito com relação 

ao uso do banheiro na UFF. A questão do banheiro público utilizado por pessoas trans chegou 

ao STF e aguarda posicionamento final da corte superior. 

Uma conquista da comunidade trans foi a recente decisão do STF em permitir a 

retificação do registro civil de nascimento por mero ato cartorário sem a necessidade de 

laudos psiquiátricos, tratamentos hormonais ou cirurgias de redesignação sexual, foi um 

enorme avanço na conquista dos direitos das pessoas trans, pois isso possibilita que o 

indivíduo se veja reconhecido juridicamente pelo Estado sem depender de decisões judiciais 

subjetivas e precárias como acontecia com os processos na justiça. Cabe aos órgãos 

fiscalizadores orientar e preparar os cartórios do país para as demandas das pessoas trans, a 

fim se serem evitadas situações de constrangimento e obstrução ao direito conquistado como 

relatado por alguns informantes da pesquisa. 

A transfobia é outro aspecto da vida das pessoas trans que foi vivenciada por elas em 

algum momento da vida, nas narrativas não houve relatos de comportamentos transfóbicos na 
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universidade, porém alguns olhares, o desrespeito ao uso do nome social ou opiniões 

preconceituosas também podem representar transfobia, comportamentos intoleráveis dentro 

de uma universidade pública não devem ser aceitos ou tolerados, bem como repreendidos 

pelos gestores públicos. 

A formação acadêmica significa uma conquista muito importante para as pessoas trans 

que passam por todo o processo de construção de sua identidade durante o processo de 

formação, conseguir o emprego que almejam é outra etapa que terão que enfrentar, pois por 

mais que existam instrumentos para acesso e inclusão, ainda existe a sociedade binária 

heteronormativa impondo resistências a essas vivências do lado de fora da academia.  

A Universidade Federal Fluminense como instituição pública de ensino cumpre com o 

papel de promover o respeito a diversidade e a promoção da inclusão das identidades trans no 

contexto universitário, verificou-se pela pesquisa que a UFF se preocupa com essa inclusão, 

exemplos disso podem ser encontrados nas narrativas dos discentes sobre a eficiência do 

requerimento do nome social, na abertura dos espaços da UFF para a realização de eventos e 

seminários voltados para a comunidade trans e para sociedade, como o Preparanem, os cursos 

de atualização sobre gênero, eventos das Mães pela diversidade, acolhimento dos coletivos 

LGBTs, além da excelente iniciativa de alguns cursos em reservar vagas em suas pós-

graduações para travestis e transexuais.  

É muito importante também que os gestores da universidade promovam entre a 

comunidade acadêmica o dever de respeito à diversidade e as identidades trans, para que seus 

membros possam ser multiplicadores da desconstrução do preconceito, da exclusão e da 

transfobia no contexto universitário. 

Os desafios são muitos e envolvem toda a sociedade e os poderes executivo, 

legislativo e judiciário, a reivindicação dos estudantes é pela tutela do Estado através de 

políticas públicas de inclusão na educação, no mercado de trabalho formal e pelo 

reconhecimento legal de suas identidades. O comportamento preconceituoso de uma 

sociedade pode se modificar com o tempo e modelos representativos dessas identidades 

ocupando espaços na universidade, no mercado de trabalho formal, como professores, 

médicos, advogados, cientista sociais, dentre outros, demonstram que travestis e transexuais 

têm potencial para estar em qualquer espaço que queiram ocupar.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Roteiro da entrevista com os alunos 

 

1ª ETAPA:  

• Qual o seu nome? 

• Qual a sua idade? 

• Como você de denomina? 

• Qual a sua cor? 

• Qual a sua classe socioeconômica? 

• Em que cidade nasceu? 

• Conte-me um pouco sobre a sua infância e sua família. 

• Conte-me um pouco sobre seu período na escola até o segundo grau. Você teve apoio 

de alguém? Teve problemas na escola? Conte-me um pouco. 

 

2ª ETAPA: 

• Conte-me um pouco sobre como alcançou sua vaga na Universidade Pública? 

• Como e quando se deu o seu processo de transição? Foi na escola? Na universidade? 

• Como é seu relacionamento com a Comunidade acadêmica? Professores, servidores e 

colegas de turma? 

• Você utiliza o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero? Já vivenciou 

alguma situação de preconceito nesse caso? 

3ª ETAPA: 

• Em que momento você deu entrada no processo do uso do nome social? Teve 

dificuldades? Qual a importância dele no seu processo de formação acadêmica? 

• Qual a importância da retificação do registro civil de nascimento pra você? 

• Teve dificuldades em encontrar estágios? Se ainda não teve, acredita que possa ter 

dificuldades?  

• O que você espera após a sua formação acadêmica? Pretende continuar estudando? 

 

4ª ETAPA: 

• Como você encara a transfobia? Já vivenciou a transfobia na Universidade? 

• Você participa de coletivos? Acha importante a militância dentro da Universidade? 
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Apêndice 2- Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

Cara Aluno (a) _________________________________________, você está sendo 

convidada a participar da pesquisa intitulada: Estudantes Transgêneros, acessibilidade e 

Universidade Pública: Direitos, Desafios e Formação no Brasil atual, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Priscilla de Souza Nascimento, Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Administração Pública da rede Profiap – UFF. 

A sua participação consiste em uma entrevista com enfoque na sua história de vida escolar e 

universitária, os caminhos até a Universidade e os desafios encontrados neste período, bem 

como o que você espera de sua formação. Em seguida, terá que autorizar, através deste termo 

de consentimento livre e esclarecido, a utilização desse material. Uma cópia do texto da 

entrevista ficará com você. 

Esta pesquisa é sem fins lucrativos e você não terá nenhum dispêndio ou ganho financeiro por 

participar da sua elaboração. Os resultados da pesquisa serão publicados e você será 

identificada por seu pré-nome social e curso, se assim consentir. 

Não existem riscos quanto a sua integridade intelectual, moral, emocional e física. Você 

poderá recusar a sua participação na pesquisa em qualquer momento que ela se encontre até a 

sua publicação. Isso não lhe causará nenhum prejuízo ou coação. 

Para tirar eventuais dúvidas a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato comigo, 

Priscilla de Souza Nascimento, telefone (24)998216747 ou no email do professor Andrés del 

Rio (andresdelrio@id.uff.br), orientador deste projeto de pesquisa. 

 

Volta Redonda, 20 de julho de 2017. 

 

___________________________________ 

Assinatura da discente 
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