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Título do trabalho: UM OLHAR SOBRE O TRATAMENTO DAS DIVERSIDADES 
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curso de Licenciatura em Pedagogia, Niterói, UFF, 2021. 

 

PARECER 

 

O trabalho de conclusão de curso apresentado pelo graduando Danilo Magalhães 

Costa, sob a orientação da professora Dra. Mariana Paladino, apresenta um atualizado e 

significativo levantamento documental sobre as políticas e ações desenvolvidas pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) para o reconhecimento das diversidades de gênero 

e sexualidade, com foco nas ações voltadas para as/os estudantes trans. Tomando como 

ponto de partida e observação a sua própria experiência formativa como estudante de 

graduação, e monitor junto à área de Antropologia e Educação, sob a supervisão de 

Mariana Paladino, Danilo Magalhães Costa justifica a escolha do tema em razão da 

percepção a respeito da escassa presença e/ou invisibilidade dos, das estudantes trans na 

universidade. A metodologia de pesquisa para o estudo teve como eixo principal a 

realização de levantamento e análise de documentos e informações coletadas e 

disponibilizadas no domínio da UFF na internet. Cabe destacar que a pesquisa documental 

realizada por Danilo Magalhães Costa é inquirida a partir de sólidos referenciais teóricos e 

epistemológicos e de debates conceituais importantes nos campos dos estudos de gênero, 

sexualidades e educação, com base, especialmente, nas Ciências Humanas e Sociais.  
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O autor retoma, no primeiro capítulo, a historicidade das pesquisas de gênero, 

história das mulheres e sexualidades, demonstrando a polissemia dos conceitos e a 

diversidade de interpretações e perspectivas teóricas existentes nas áreas de estudo, 

privilegiando a Antropologia, a Filosofia e a Educação. Fundamentado em bibliografia 

pertinente, atual e significativa das respectivas áreas, Danilo Magalhães Costa discorre 

sobre as categorias téoricas gênero e sexualidade, argumentando que se tratam de 

categorias em constante disputa. Aborda as relações entre as lutas históricas de feminismos 

plurais pelo fortalecimento das igualdades de gênero contra as relações de poder e os 

discursos hegemônicos heterocentrados e reducionistas das diversidades existentes. No 

segundo capítulo, o debate conceitual produzido pelo autor perpassa a questão das 

identidades de gênero, orientação sexual e as discussões e disputas conceituais e simbólicas 

específicas às pessoas trans. Também apresenta dados concretos e alarmantes recentes 

produzidos pelas associações e movimentos sociais em defesa das populações trans, 

notadamente apontando a permanência e o acirramento do extermínio e da necropolítica, 

das discriminações, violências físicas e simbólicas sofridas por essas pessoas no país. De 

extrema relevância e originalidade, no terceiro capítulo, o graduando apresenta e analisa 

rico levantamento sobre as políticas e ações existentes na UFF dirigidas ao acolhimento e 

reconhecimento de estudantes Trans. Para tanto, o autor recupera o histórico das primeiras 

políticas de ampliação de vagas para os estudantes das classes populares até as ações de 

permanência universitária e as ações afirmativas na pós-graduação. Aborda as medidas 

institucionais de reconhecimento das diversidades de gênero na universidade, como nome 

social e uso dos banheiros, além de mapear as disciplinas, os projetos de extensão e os 

grupos de pesquisas que fortalecem as discussões LGBTQI+ na Universidade Federal 

Fluminense.   

Em sua monografia, Danilo Magalhães Costa conclui que a universidade tem 

avançado em algumas ações importantes, tais como: a) a aprovação de resoluções que 

garantem o uso dos nomes sociais de estudantes e funcionários; b) a criação de políticas e 

iniciativas diversas de assistência estudantil visando a permanência de estudantes (bolsas de 

estudo, moradia estudantil, entre outras ações); c) implementação de banheiros pela 

identidade de gênero em alguns institutos; d) a definição de ações afirmativas 

implementadas em alguns programas de pós-graduação para o acesso de pessoas trans; e) a 
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inserção de cursos de graduação, de pós-graduação e de inúmeras atividades extensionistas 

com foco na abordagem das temáticas de gênero e sexualidade, que decorrem de iniciativas 

de docentes e grupos de pesquisa.  

No entanto, em que pese os avanços importantes, o autor não deixa de apontar o 

quanto permanecem tímidas e vagarosas as ações e políticas especificamente voltadas para 

as pessoas trans na universidade, a despeito das opressões e violências históricas sofridas 

pela população trans no país, agravadas pela gravíssima conjuntura autoritária de governos 

neofascistas e pelas políticas ultraliberais que desmantelam as (ainda poucas) conquistas 

recentes do estado democrático de direito, conquistas essas referentes às lutas da população 

LGBTQIPA+ por políticas de saúde, educação e de garantia de direitos sociais, alcançadas 

nas últimas décadas sob a égide de governos de centro-esquerda (2003-2016).  

A monografia apresentada pelo discente está muito bem escrita, organizada e 

fundamentada teórica e metodologicamente. O trabalho é fruto de um enorme investimento 

do aluno em refletir e reconstruir-se no processo (sempre inacabado) de sua própria 

trajetória pessoal e formativa. Integrado ao grupo de pesquisa e às ações de monitoria e 

iniciação à docência, e em diálogo com a sua orientadora, professora Mariana Paladino, o 

autor teve oportunidade de desenvolver e amadurecer o seu tema de investigação, o que 

resultou no excelente estudo ora analisado. Destaco, ainda, a relevância e a urgência de 

refletirmos sobre o problema de pesquisa proposto em todos os espaços de formação de 

educadorxs, nas universidades, nas escolas, junto às famílias, na sociedade e na esfera 

pública. Sob a supervisão competente da orientadora, Danilo Magalhães Costa atingiu, de 

forma plena, o objetivo precípuo de formação do Pedagogo, do professor-pesquisador em 

Educação. A título de sugestão, cabe deixar, ao autor, o desafio de prosseguir, em nível de 

pós-graduação, com o aprofundamento das importantes reflexões, iniciadas no trabalho de 

conclusão do curso de graduação em Pedagogia.  

 

Diante do exposto, o Parecer é pela aprovação, com louvor, do trabalho 

monográfico. A nota sugerida é 10,0 (dez).  

 

 

Niterói, 17 de setembro de 2021. 
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RESUMO 

 

A presente monografia trata sobre as políticas e ações que a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) tem desenvolvido para o reconhecimento das diversidades de gênero e sexualidade, 

com foco nas ações voltadas para as/os estudantes trans. A escolha do tema se baseia na 

inquietação surgida a partir da percepção sobre a escassa presença e/ou invisibilidade destes 

estudantes na universidade. Com a finalidade de obter informações sobre o tema escolhido, 

foram realizados uma série de levantamentos, análise de documentos e informações coletadas 

na internet. Conclui-se que a UFF tem avançado em algumas ações importantes, como a 

aprovação de resoluções que garantem o uso dos nomes sociais de estudantes e funcionários, e 

a implementação de banheiros pela identidade de gênero. Também merecem destaque as 

ações afirmativas implementadas em alguns programas de pós-graduação para o acesso de 

pessoas trans, e as modificações curriculares em alguns cursos de graduação e pós-graduação 

para a abordagem das temáticas de gênero e sexualidade. Contudo, também se observam 

inúmeros desafios e obstáculos para um efetivo reconhecimento das/dos estudantes trans, 

especialmente na conjuntura conservadora e de retrocesso de direitos no cenário atual. 

 

 

Palavras Chaves: Gênero e Sexualidade, Educação e Ensino Superior, Acesso e 

Permanência, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This monograph deals with the policies and actions that the Fluminense Federal University 

(UFF) has developed for the recognition of gender and sexuality diversities, with a focus on 

actions aimed at trans students. The choice of theme is based on the concern that arose from 

the perception of the scarce presence and/or invisibility of these students at the university. To 

obtain information on the chosen topic, a series of surveys, document analyses, and 

information collected on the internet were carried out. It is concluded that the UFF has 

advanced in some important actions, such as the approval of resolutions that guarantee the use 

of the social names of students and staff, and the implementation of bathrooms based on 

gender identity. Also worth mentioning is the affirmative actions implemented in some 

graduate programs for the access of trans people, and the curricular modifications in some 

undergraduate and graduate courses to address the themes of gender and sexuality. However, 

there are also numerous challenges and obstacles to effective recognition of/from trans 

students, especially in the conservative context and the setback of rights in the current 

scenario. 

 

Keywords: Gender and Sexuality, Education and Higher Education, Access and Permanence, 

trans students. 
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INTRODUÇÃO 

  

Escrever sobre gênero torna-se uma possibilidade de problematizar a história da 

humanidade e a configuração das relações sociais na atualidade. Silva (2016) vai afirmar que 

"gênero é investigação”, investigação das histórias das mulheres, das políticas sociais, das 

diferenças presentes na sociedade. Também é “denúncia das exclusões” das “minorias sexuais 

e sociais”, visando problematizar os espaços de ocupação do poder entre homens e mulheres, 

e as violências cometidas em grandes números contra as mulheres e pessoas LGBTQ+. 

(SILVA, 2016, p.165) 

Ao procurar realizar a presente monografia, observo que diferentes concepções sobre 

as temáticas de gênero e sexualidade entre autoras e autores foram alvo de muitas disputas ao 

longo da história, e não deixa de ser diferente nos dias de hoje. Percebo que as discussões são 

permeadas dos debates discursivos da normatização, do cientificismo biológico, do machismo 

e androcêntrismo, entre outras perspectivas que se fazem presentes. 

Escrever sobre gênero é perceber os locais de estabilidade e instabilidade que 

existem nas relações sociais e sexuais. Escrever sobre gênero significa tomar um lugar de 

oposição ao que é marcado pelos lugares de poder, ousando romper com as práticas 

institucionalizantes hegemônicas.  

A presente monografia trata sobre as políticas e ações que a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) tem desenvolvido para o reconhecimento das diversidades de gênero e 

sexualidade, com foco nas ações voltadas para as/os estudantes trans1. 

A escolha do tema se baseia na inquietação que surgiu em mim ao perceber a escassa 

presença e/ou invisibilidade destes estudantes na universidade. Pude acompanhar algumas 

discussões acerca das ações afirmativas implementadas em alguns programas de pós-

graduação para a inclusão de estudantes trans, mas me chamou a atenção a inexistência de tais 

políticas na graduação.  

Em 2017, participei do “I Colóquio sobre Gênero e Educação. Precisamos falar sobre 

gênero: entre a mordaça e o debate na sala de aula”, onde tive o meu primeiro contato com a 

                                                
1
 Utilizarei para esta monografia a categoria “trans”, pois segundo o autor Mario Carvalho (2013), esta daria 

conta de abranger o reconhecimento das lutas identitárias de travestis e transexuais. Segundo o autor, o 

movimento passou a reivindicar a utilização das categorias “pessoas trans” ou “mulheres e homens trans” ou 

simplesmente “trans”, no início dos anos 2000.  Em 2008, no I Congresso Nacional GLBT, ficou oficializada no 

plano político a sigla LGBT, sendo a letra T, referente simultaneamente a travestis e transexuais. Nesta 

monografia outras categorias poderão ser mencionadas respeitando a forma utilizada pelos/as autores e autoras 

ou pelos documentos pesquisados. 
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abordagem de gênero e educação na universidade. Logo depois, como estudante do curso de 

Pedagogia pude fazer por duas vezes a disciplina “Gênero, Sexualidade e Educação: 

Perspectivas Interseccionais na Formação de Educadores”, com a professora Alessandra 

Schueler, nos semestres de 2018.2 e 2020.2, o que me permitiu refletir cada vez mais sobre 

minha proposta inicial e dar início à escrita desta monografia. Também foi marcante a 

experiência de mediação de uma roda de conversa que contou como convidada a Benny 

Briolly. A atividade fez parte da disciplina Antropologia e Educação, na qual fui monitor 

durante dois anos. No dia 13 de novembro de 2019, recebemos a atual vereadora de Niterói, 

primeira vereadora trans da cidade, para falar sobre o seu trabalho na OLT (Organização e 

Luta Trans) e sobre a realidade vivenciada por mulheres travestis e trans no Brasil.  Estes 

caminhos, junto à leitura e acompanhamento de uma série de notícias referentes à exclusão 

das e dos estudantes trans no ensino superior, me levaram a querer conhecer melhor as 

situações que atravessam no seu cotidiano numa sociedade discriminatória e transfóbica.   

Quando comecei a construir o tema de pesquisa, pensei em elaborar uma etnografia 

sobre a presença de estudantes trans na UFF, com foco nas experiências que esses estudantes 

vivenciavam no ambiente universitário. Pensei em realizar entrevistas e acompanhar, no 

possível, o cotidiano delas e deles. Cheguei a estabelecer os primeiros contatos e dialogar 

sobre as intenções da minha pesquisa, mas a pandemia iniciada em março de 2020 dificultou a 

comunicação e a possibilidade de encontros. Portanto, acabei optando por realizar um 

trabalho baseado em análise de literatura, documentos e informações coletadas na internet. 

Procurei abranger as políticas e ações que a UFF tem implementado para o acesso, 

permanência e reconhecimento das/dos estudantes trans. Algumas têm sido elaboradas 

especialmente para elas/eles, como o uso do nome social e os banheiros. Outras os alcançam 

de forma indireta, por exemplo, os programas de bolsas da assistência estudantil e outras 

bolsas. Também realizei um mapeamento sobre a presença das temáticas de gênero e 

sexualidade nas disciplinas de graduação e pós-graduação, em projetos de extensão, grupos de 

pesquisa e publicações da UFF.  

Espero assim contribuir para que as/os leitores do presente trabalho, que buscam 

aprofundar seu conhecimento sobre as discussões de gênero e sexualidade presentes na UFF, 

possam ter acesso a informações que não se encontram facilmente disponíveis ao consultar o 

site institucional da universidade e outros sites.  

A metodologia perseguida se baseou em referenciais teóricos que trabalharam e 

trabalham as temáticas de gênero e sexualidade, além da coleta e análise de documentos 
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variados, reportagens e notas que tratam de estudantes trans no ensino superior. Para o 

mapeamento e a descrição das políticas e ações de acesso e permanência na UFF, vasculhei de 

forma detalhada no site institucional e em sites específicos de algumas unidades de ensino 

dessa universidade, sendo estas de nível de graduação e pós-graduação. Também busquei 

legislações, pareceres, editais, quadro de horários e tabelas que proporcionassem informações 

sobre a temática escolhida na presente monografia, procurando construir de forma artesanal 

uma série de levantamentos que não aparecem facilmente acessíveis.  

No primeiro capítulo, apresento algumas das principais discussões e contribuições 

dos estudos de gênero e sexualidade, mostrando que se tratam de categorias em constante 

disputa. Discorro sobre algumas e alguns autores que sustentaram em suas pesquisas a defesa 

e o fortalecimento das igualdades de gênero e lutaram em diferentes épocas contra os 

discursos hegemônicos heterocentrados e reducionistas das diversidades existentes.  

No segundo capítulo, abordo alguns conceitos que são importantes para a presente 

monografia, como os de identidades de gênero e orientação sexual. Também apresento de 

forma breve algumas discussões pertinentes acerca das discriminações, violências físicas e 

simbólicas que os grupos trans sofrem na sociedade.  

No terceiro capítulo, descrevo e analiso as políticas e ações existentes na UFF que 

podem ser entendidas como iniciativas para o acolhimento e reconhecimento de estudantes 

Trans. Percorro desde as iniciais políticas de ampliação de vagas para os estudantes das 

classes populares, até ações de permanência universitária, e ainda as ações afirmativas na pós-

graduação. Abordo também ações que dizem respeito ao reconhecimento das diversidades de 

gênero na universidade, como nome social e uso dos banheiros, além de mapear as 

disciplinas, os projetos de extensão e os grupos de pesquisas que fortalecem as discussões 

LGBTQI+ na universidade.   
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CAPÍTULO 1. PERCURSOS E DEBATES NOS ESTUDOS DE GÊNERO(S) 

 

Neste capítulo, busco traçar um breve percurso sobre os estudos de gênero(s) e como 

eles foram sendo ampliados por novas concepções e perspectivas, propondo diálogos teóricos 

na contemporaneidade.  

Nesta interlocução trarei antropólogos, historiadores e filósofos que vão discorrer 

suas principais ideias acerca do assunto, a partir da síntese das suas teorias ou das suas 

principais obras escritas, e também trarei autores que possibilitam a interlocução e a 

explicação desses teóricos.  

 

1.1 - As diferentes compreensões do conceito de “gênero(s)”  

 

Inicialmente, o enfoque das discussões em torno da categoria gênero era recortado na 

ótica das ciências biológicas. Mas foi nos estudos da antropologia que esse conceito começou 

a ganhar novos formatos, com uma compreensão relacionada às abordagens culturais.  

No artigo Corpo, Gênero e Ciência: na interface entre biologia e sociedade (2012), 

texto escrito para biólogos, os autores Adriano Souza Senkevics e Juliano Zequini Polidoro 

vão apresentar uma introdução aos estudos de gênero e sexualidade, associando-os a uma 

abordagem biológica, onde a designações da palavra “sexo” está para tudo que é atrelado ao 

corpo, e a palavra “gênero” às condições referentes ao caráter e ao comportamento.   

Senkevics e Polidoro ultrapassam essa abordagem, trazendo uma compreensão 

cultural nos seus textos, baseados nas ideias propostas por Scott (1995). Eles vão afirmar que: 

 

a partir das diferenças percebidas entre sexos, constrói-se todo um sistema simbólico 

sobre mulheres e homens, o qual repercute em praticamente todos os aspectos das 

sociedade ocidentais: a divisão sexual do trabalho, o acesso à educação, a violência 

sexual, entre outros. (2012, p.18).  

 

A autora Linda Nicholson, mencionada por Senkevics e Polidoro (2012), vai 

contribuir com um entendimento em oposição às formulações biologicistas, ao ressaltar que 

“o próprio corpo é sempre visto através de uma interpretação social. Então „sexo‟ não pode 

ser independente do „gênero‟; antes, sexo nesse sentido deve ser algo que possa ser subsumido 

pelo gênero” (2012, p.17).  
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A partir dessas observações iniciadas aqui por Adriano Senkevics e Juliano Polidoro, 

tratarei a seguir as ideias de algumas autoras e alguns autores que contribuíram aos estudos de 

gênero(s).  

 

1.2 - Primeiros diálogos acerca do Gênero: as contribuições de Margaret Mead e Simone 

de Beauvoir  

 

Gênero é um termo polissêmico, isto é, possui muitos significados e enfoques, 

caracterizando-se assim como um lugar de disputas epistemológicas. No campo da 

antropologia, os estudos de gênero se iniciam com Margaret Mead, mulher e precursora das 

pesquisas etnográficas. Ela vai dar um passo inicial à compreensão de que as expressões de 

gênero não estão associadas ao que é designado como sexo biológico, e sim trata-se de uma 

construção social e cultural.  

Margaret Mead (1901-1978) foi professora adjunta da Columbia University, sendo 

uma das primeiras antropólogas a fazer pesquisas na temática de estudos de gêneros, 

investigando por meio de trabalho de campo. Suas etnografias buscavam relativizar a cultura 

ocidental por meio da observação participante em sociedades não ocidentais. Margaret Mead 

questionará no decorrer da sua vida as estruturas de hierarquização e de racismo presente nas 

sociedades americana e europeias. 

Na sua primeira pesquisa acerca das mulheres adolescentes em Samoa, Mead 

aprende a sua língua e convive durante anos registrando suas impressões numa participação 

ativa, com o objetivo de observar se este período etário era conturbado e cheio de conflitos 

psicológicos como observado nas adolescentes americanas. Propôs assim o questionamento a 

respeito de se essas mudanças eram biológicas ou culturais. Ela escreve os resultados dessa 

pesquisa em Coming of age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western 

Civilisation (1928).  

Margaret Mead conclui que a adolescência em Samoa é semelhante ao período 

eufórico e prazeroso americano, decifrando indícios de diferenças nas características que as 

expressões libertárias da adolescência samoana eram diferentes das americanas, ficando assim 

subsidiadas ao contexto cultural. Margaret Mead posteriormente sofreu processos de 

deslegitimação de sua publicação. Dentre elas e numa concepção academicista machista, o 

antropólogo neozelandês Derek Freeman (1916-2001) expõe sua tese alegando que as 

adolescentes enganaram Margaret Mead.  
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Na sua publicação de maior alcance, Sexo e Temperamento em Três Sociedades 

Primitivas (1935), desta vez Margaret Mead seguirá para Papua-Nova Guiné e apresentará 

uma análise resultante da observação participante junto os povos Arapesh, Mundugumor e 

Tchambuli, buscando indagar a determinação do sexo nos “temperamentos masculinos e 

femininos”.  Conclui que nessas três sociedades não está presente a concepção estereotipada 

dos americanos e europeus a respeito do que seja “papel de mulher” ou “papel de homem”.  

Assim, Mead contribui para os avanços nos estudos de gênero trazendo a existência de 

diversas possibilidades de “ser homem” e “ser mulher”, como resultado de diferentes 

aprendizagens culturais. 

Como podemos perceber, os estudos da antropologia destacam as variações culturais 

do que é “ser homem” e “ser mulher” e, conforme o tempo avança, instauram a compreensão 

da complexidade e diversidade dos papéis de gênero. Assim, as definições enrijecidas vão 

perdendo espaço.  

Alexandre Bortolini (2020) vai afirmar que a partir das contribuições de Margaret 

Mead, o gênero se tornou um conceito científico para compreender como uma série de 

práticas, relações e significados, antes pensados como naturais, fixos e universais, eram, em 

verdade, produzidos pela Cultura. 

No campo da filosofia, os estudos de gênero vão ganhar em compreensão a partir da 

obra de Simone de Beauvoir, filósofa e ativista feminista, escritora do livro O Segundo Sexo 

(1949). Este livro que é considerado fundamental para a “segunda onda feminista”
2
, traz na 

sua escrita um percurso do pensamento filosófico de cunho existencialista, onde buscava 

refutar as verdades ditas "platônicas", justificando que as ideias da existência estariam num 

constante devir durante o tempo, uma transformação, visando se distanciar de uma "essência 

inicial”. Beauvoir coloca assim suas intenções de pesquisa propondo desmistificar os 

pressupostos existentes sobre a “essência da mulher”.  

Os pressupostos que Beauvoir colocava como estudo eram principalmente a posição 

das mulheres como subordinada aos homens. A autora estava preocupada em falar acerca da 

subordinação que acontecia nas teorias filosóficas de vozes machistas, que se sustentavam 

                                                
2
 “Onda feminista” é a expressão utilizada para designar as mudanças de pautas conforme o movimento 

feminista altera seus focos e objetivos de luta. A primeira onda é compreendida pelo movimento das sufragistas 

(final do séc. XIX  e inícios do séc. XX), movimento ligado às pautas do direito ao voto da mulher. A segunda 

onda, ocorrida a partir de 1960, tem o objetivo de construir sistematicamente as teorias feministas, para 

fundamentar a luta das mulheres nos espaços de trabalho, na vida pública e na educação. A terceira onda, 

iniciada em 1990, foi criada para reparar pautas não atendidas na segunda onda, dentre elas o diálogo 

interseccional das pautas do movimento feminista, trazendo agora as lutas das mulheres negras, indígenas e das 

diferenças de classes sociais no feminismo.   



19 
 

 

 
 

epistemicamente na biologia, nos princípios da psicanálise e nas intenções masculinas do 

materialismo frente aos processos econômicos. Ela começa a se questionar se existe uma 

essência universal do “ser mulher”.  

Outros importantes questionamentos de Simone de Beauvoir são "o que é ser 

mulher?”, e também “por que o mundo sempre pertenceu aos homens?”. Ela vai dizer que não 

existem duas categorias diferentes, dadas como homem e mulher, mas sim categorias opostas 

“homem” e “não-homem”. Assim, irá concluir que o homem se coloca como sujeito histórico 

e a mulher se configura como um objeto do sujeito, ou numa posição de lugar como o “outro”, 

porque tudo que era ditado na sociedade frente aos interesses femininos foi criado pelos 

homens. Sua citação de grande importância convoca o lugar da mulher afirmando: 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino.  (BEAUVOIR, 1980, p.9) 

 

  Simone de Beauvoir, analisando a sua época, começa a perceber que existe um 

estado de tensão nas mulheres, e justifica assim, que algumas mulheres se apropriaram desse 

lugar do “outro” e não buscaram lutar contra a opressão masculina, fazendo disso uma 

naturalização da sua posição social. Beauvoir justificava essa situação pelo fato das mulheres 

não possuírem as condições e aparatos de poder que lhes permitissem uma união contra a 

dominação masculina; bem como as condições para refletir e questionar suas posições sexuais 

e sociais. Beauvoir conclui, no seu Livro O Segundo Sexo, que existe um sistema de 

submissão existencialista do “papel da mulher”, que cria uma relação opressiva da construção 

social dos gêneros. Mesmo que a mulher busque seu estágio de transcendência na sociedade, 

para Beauvoir a única solução seria a mudança estrutural visando uma emancipação da 

mulher. 

Beauvoir foi muito importante para dar norte às posteriores discussões acerca dos 

estudos de Gênero e como o corpo pode ser interpretado na sociedade.  Como afirma Marlise 

Miriam de Matos Almeida (1999) a importância dos escritos da autora é dada porque: 

 

Beauvoir entrecruza os caminhos opostos da opressão e do projeto de emancipação 

para as mulheres. E este é sem dúvida nenhuma mais um dos muitos méritos de sua 

contribuição para os estudos de gênero: o corpo pensado como campo de 

possibilidades produz este efeito de desnaturalização, ao mesmo tempo tão desejado 

quanto sofrido. Beauvoir estica os limites de seu construcionismo para as fronteiras 

corporais, entendidas radicalmente longe da função anatômica, e intimamente 

próxima da dimensão da escolha.” (ALMEIDA, 1999, p.152).  
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1.3 - Novos diálogos: caminhos para o pós-estruturalismo
3
 

 

É importante observar que durante as décadas de 1960 e 1970, com o início das lutas 

dos movimentos feministas, existiu uma explosão dos estudos de gênero, com aumento 

significativo da produção de conhecimento sob uma ótica feminina, que começa a fragmentar 

todo um sistema científico machista e heterossexista questionado por Simone de Beauvoir. 

Natanael da Silva (2016), fazendo uso das ideias de Margareth Rago, vai dizer que o mundo 

feminista passa a ganhar visibilidade, possibilitando novas problematizações e interpretações 

de temas como: 

 

Histórias da vida privada, da maternidade, do aborto, do amor, da prostituição, da 

infância e da família, das bruxas e loucas, das fazendeiras, empresárias, 

enfermeiras.... [...] [buscava] encontrar as categorias adequadas para conhecer os 

mundos femininos, para falar das práticas das mulheres no passado e no presente e 

para propor novas possíveis interpretações inimagináveis na ótica masculina” 

(RAGO, 1998, p.90 apud SILVA, 2016, p. 155) 

 

Natanael da Silva se baseia nas contribuições de Joana Maria Pedro, para pensar o 

conceito de gênero como um eixo estruturante, semelhante ao entendimento das categorias de 

classe e raça/etnia, trazendo também a ideia de entender gênero como uma relação. Joana 

Pedro vai afirmar que “falar de gênero, [significa] deixar de focalizar a “mulher” ou as 

“mulheres”; [trata-se] de relações entre homens e mulheres, mas também entre mulheres e 

entre homens” (PEDRO, 2011, p.273, apud SILVA, 2016. 156). 

Silva vai recuperar também o pensamento de Maria Izilda Matos, quem caracteriza a 

categoria gênero como “instável” e “transitório”, propondo maior diversidade para os estudos 

de gênero. Ela vai dizer que: 

 

O crescimento da produção historiográfica sobre o gênero, ao contrário de esgotar as 

possibilidades, abriu controvérsias, instaurando um debate fértil. Contudo, alguns 

problemas de definição, fontes, método e explicação persistem, e entre eles a 

diversidade que envolve a própria categoria gênero (MATOS, 1998, p.74, apud 

SILVA, 2016. 157). 

                                                
3
 O Pós-estruturalismo é uma corrente de pensamento apropriada por diversos campos de estudos para 

desconstruir visões estabelecidas como “verdades absolutas”. Uma característica do pós-estruturalismo é o 

descentramento do sujeito, rompendo com uma visão essencialista permitindo compreender e pensar a partir das 

experiências vividas de acordo com cada contexto social. Um objetivo da análise do pós-estruturalismo é o 

“objeto de poder”. Inicialmente sua análise será centrada na relação de dominação pelo capital, no entanto as 

relações de poder extrapolam essa relação e se expandem a questionar as relações de dominação vinculadas a 

raças, etnias, gênero e sexualidade. A Teoria Queer se caracteriza como um campo pós-estruturalista, que vai 

questionar as bases políticas e culturais da heterossexualidade, pondo foco nas relações de gêneros e 

sexualidades das minorias.    
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Percebe-se que, com o aumento de estudiosas tomando o protagonismo nas 

universidades, uma multiplicidade de entendimentos sobre a pergunta “O que é gênero?” foi 

ganhando forma. Novas proposições geraram disputas epistêmicas e novas possibilidades de 

estudos.  

 

1.4 - Diálogos sobre gênero(s) e sexualidade(s) em Joan W. Scott, Judith Butler e Paul B. 

Preciado 

 

Com o avançar dos estudos de gênero e as disputas entre suas definições, surge um 

movimento de pesquisadoras pós-estruturalistas, que entendem o gênero numa concepção 

constituída a partir da linguagem ou por uma definição dada pelo discurso dos sujeitos. Estas 

autoras se baseiam principalmente nas discussões sobre a lógica e o funcionamento do poder, 

inspiradas na obra de Michel Foucault. Natanael Silva afirma que as autoras descritas a seguir 

são "instauradoras de discursividades", isso significa que muitas pesquisas posteriores se 

fundamentarão nelas.  

Uma intelectual de destaque é Joan Wallach Scott, quem escreveu o artigo Gênero: 

uma categoria útil de análise histórica (1995). Em uma entrevista concedida às antropólogas 

brasileiras Miriam Grossi, Maria Luiza Heilborn e Carmen Rial, no dia 2 de fevereiro em 

1998, respondeu o seguinte questionamento, “[no] seu texto Gênero, uma Categoria Útil de 

Análise Histórica, bastante conhecido e citado no Brasil, você ainda acredita no que disse ali 

sobre o gênero? Se não, qual é a sua definição atual?”.  Conforme as palavras de Joan Scott na 

entrevista: 

 

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença dos sexos. Ele não 

se refere apenas às ideias, mas também às instituições, às estruturas, às práticas 

quotidianas, como também aos rituais e a tudo que constitui as relações sociais. O 

discurso é um instrumento de ordenação do mundo, e mesmo não sendo anterior à 

organização social, ele é inseparável desta. Portanto, o gênero é a organização social 

da diferença sexual. Ele não reflete a realidade biológica primeira, mas ele constrói o 

sentido dessa realidade. A diferença sexual não é a causa originária da qual a 

organização social poderia derivar. Ela é antes uma estrutura social movente, que 

deve ser analisada nos seus diferentes contextos históricos. (Joan Scott, 1998)
4
 

 

  Joan Scott tinha um engajamento e militância na busca de repensar a história das 

mulheres desenvolvendo a ideia de gênero como uma categoria de análise histórica, buscando 

                                                
4
 Entrevista concedida por Joan Wallach Scott a Miriam Grossi, Maria Luiza Heilborn e Carmen Rial, Paris 

(1998), disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12037/11314> 
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trazer nas suas análises do conceito de gênero, ou sujeito de gêneros, como um atributo das 

análises da linguagem. Para ela, a “linguagem não designa somente as palavras, mas os 

sistemas de significação - as ordens simbólicas - que antecedem o domínio da palavra 

propriamente dita” (SCOTT, 1995, p.11). Será assim que sua teoria se desenvolverá, a partir 

da historicidade das experiências, na busca de sentidos de construir sujeitos de gêneros que 

vivem em processo, em devir. A autora, na entrevista antes mencionada, vai detalhar seu 

pensamento quando trata do artigo que escreveu chamado Experience. 

 

Eu observei, naquela época, que existiam cada vez mais entre os filósofos duas 

ideias. De um lado, a ideia de utilizar a linguagem e de tomar os textos como textos. 

Do outro, a de insistir sobre a realidade da experiência e falar da experiência fora de 

qualquer contexto de linguagem, de mentalidade, de discurso. Esses últimos 

consideravam a experiência como uma espécie de verdade não suscetível de análise 

linguística. Isto me chamou a atenção, porque, de modo geral são pessoas com quem 

tenho muito em comum. Creio, entretanto, que eles orientaram sua reflexão para a 

experiência como se isto fosse algo de fundador, e até mesmo algo de ontológico, do 

movimento político. Resolvi, portanto, escrever esse artigo para insistir na ideia de 

que mesmo a experiência que sentimos como algo de primário, até mesmo essa 

experiência, é aquela que se traduz por ideias organizadas, por conceitos culturais, 

conceitos que possuem, eles próprios, uma história. Foi, portanto, para historicizar e 

também para teorizar as experiências, que eu escrevi esse artigo (Joan Scott, 1998). 

 

Seguindo com as autoras pós-estruturalistas, Judith Butler propõe dissolver a 

dicotomia construída acerca da relação sexo versus gênero. Adriano Senkevic (2013) vai dizer 

que “Butler discorda da ideia de que só poderíamos fazer teoria social sobre o gênero, 

enquanto o sexo pertenceria ao corpo e à natureza”.  

No seu texto Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade (1990), 

Butler vai discorrer centralmente em duas questões: a identidade e a “mulher”. Este livro tem 

grande importância, pois é aqui que as relações entre gênero e sexualidade abrem novos 

caminhos, e novos conceitos e debates vão surgir, como o da performatividade de gênero, as 

discussões sobre as relações binárias e a heterossexualidade compulsória.  

Judith Butler amplia as compreensões sobre o sexo e o gênero e suas relações, ao 

questionar a abordagem antropológica mais clássica de que o primeiro se refere ao biológico e 

o segundo à cultura ou ao social. Ela sintetiza sua ideia no seguinte trecho: 

 

Não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em dois. A 

hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a crença numa 

relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou é por ele 

restrito. Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente 

independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a 

consequência de que homem e masculino podem, com igual facilmente, significar 

tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 

masculino como um feminino. [...] Se o caráter imutável do sexo é contestável, 
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talvez o próprio construto chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto 

o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a 

distinção entre sexo e gênero se revela absolutamente nula. Se o gênero é, ele 

próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir o gênero como 

a interpretação cultural do sexo. [...] O gênero não está para a cultura como o sexo 

para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pela qual “a natureza 

sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, 

anterior a cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura.  

(BUTLER, 2020, p 26-27) 

 

Marcel de Almeida Freitas, no seu texto Performances e problemas de Gênero 

(2018), trata das principais preocupações de Judith Butler. A primeira diz respeito à 

emancipação das mulheres e de outros “sujeitos oprimidos” pela heteronormatividade. Butler 

argumentará que só existirá a emancipação caso ocorra uma subversão da identidade, isto é, 

que se subverta também essa categoria que aprisiona. A segunda preocupação é sobre o 

caráter naturalizante outorgado pela sociedade às atribuições binárias, como a oposição 

mulher/homem e a dicotomia do sexo/gênero, assim, se distanciando dos posicionamentos de 

Simone de Beauvoir. Freitas explica sobre o pensamento de Judith Butler:  

 

A filósofa propõe que os conceitos de sexo e gênero sejam separados, isto é, não 

necessariamente homens, mulheres, machos e fêmeas, masculino e feminino, 

respectivamente, conceitos e realidades seriam correspondentes, buscando mostrar 

que as associações entre gênero e sexo, em qualquer cultura, são arbitrárias. 

Portanto, neste livro [Problemas de Gênero] Butler se esforça em salientar que o 

sexo, tal como o gênero, também é contingente, discursivo, histórico e cultural, em 

suma, gênero e sexo seriam, ambos, construções sociais e temporais. Este é um dos 

pontos em que ela contesta Simone de Beauvoir: não haveria nenhuma essência no 

“ser” fêmea que o levasse, inexoravelmente, a se tornar mulher, tentando, nesta 

proposta, “libertar” o gênero e o sexo daquilo que Butler nomeia, baseando-se em 

Nietzsche, da metafísica da substância. Dizendo de outra maneira, o sexo também é 

uma categoria sociocultural e também é construído, ao lado de gênero, que é uma 

categoria construída a partir das práticas, discursos e vivências individuais dentro da 

sociedade. A partir destas formulações radicais, a autora questiona também a 

heterossexualidade compulsória, buscando lançar a questão da 

hetero/bi/homossexualidade em novas linhas de reflexão, criticando algumas 

pressuposições ontológicas e epistemológicas há muito radicadas nas ciências 

humanas. (FREITAS, 2018, p. 230-231) 

 

             Assim, a autora refuta as ideias de totalidade e de universalidade próprias do 

estruturalismo, bem como o binarismo e o dualismo que lhe é peculiar. O sexo não é dado, é 

elaborado tanto quanto o desejo ou o gênero (idem, p.232). 

Outra discussão presente em Butler (2020) é o da performatividade de gênero, que 

será importante para entender a opressão da heteronormatividade compulsória capitalizando 

os corpos, as sexualidades e os desejos.  A matriz heteronormativa produz e opera para a 

existência de sexos fixos e de oposições binárias, reduzidos a discursos de manutenção das 

ordens binaristas. Discursos como “nasceu com pênis é menino, nasceu com vagina é 
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menina”, ou “menino gosta de menina”, demonstram essa compulsão de enquadramento 

compulsórios. São as repetições de atos, gestos e discursos que reforçam a construção dos 

corpos masculinos e femininos, se tratando então aqui de uma questão performativa. 

Subverter essa performatividade é a característica básica para a destruição das 

normas do binarismo sexual. Numa apropriação subversiva, não somente da linguagem, mas 

de todo um aparato de ações concretas corporais e sexuais. Para exemplificar, Senkevics 

(2013) nos propõe olhar quem são as pessoas que subvertem essa norma, e traz nos seus 

questionamentos que os grupos de transexuais e travestis têm se empoderado dessa subversão. 

 

Butler tem se tornado uma unanimidade nos estudos de transexuais e travestis: o que 

são esses grupos senão a subversão de uma ordem estabelecida? O que significa sua 

ousadia (a qual não exclui uma esfera de sofrimento e marginalização) senão uma 

performatividade no sentido de „chacoalhar‟ a coerência compulsória? Ao mesmo 

tempo, o quanto a performatividade de uma travesti nos mostra que, no fundo, 

também somos performativos, de que não existe uma natureza masculina em minha 

pessoa para além dos atos, gestos e signos que reproduzo? (SENKEVICS, 2013) 

  

Dez anos após a obra de referência de Judith Butler, o livro Manifesto Contrassexual 

(2017), de Paul B. Preciado busca propor novos diálogos para os estudos de gênero(s) e 

sexualidade(s). O livro apresenta uma proposta de revolução e redesenho de alguns 

pensamentos próprios até então da teoria queer
5
 e dos movimentos LGBTQI+ 

Paul B. Preciado, um filósofo que se reconhece como transgênero, busca romper as 

relações binárias sobre o gênero e a sexualidade, tendo como norte de sua proposta as 

discussões dos movimentos do pós-feminismo
6
, numa urgência de buscar entendimento das 

identidades dos sujeitos como posições instáveis e que negociam constantes estratégias para a 

sua identidade. 

                                                
5
 Segundo Guacira Louro “Queer é a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada. Representam aqueles 

que buscam não se definir dentro de um padrão heterossexual, binário e normativo, que buscam pensar práticas/ 

identidades alternativas. (LOURO, 2004 apud LIMA, 2018, p.6). Gustavo Roberto de Lima vai explicar que a 

teoria queer busca questionar o caráter normativo da heterossexualidade. Para ele “O queer é subversão, 

movimento e transformação do que se está instituído e que nos é reafirmado. Queer é também uma alternativa ao 

modelo heteronormativo e limitador das múltiplas identidades e dos múltiplos quereres” (p.6). 
6
 Segundo Ana Gabriela Macedo (2006), no seu verbete do Dicionário da Crítica Feminista, o pós-feminismo 

possui várias definições. A primeira definição seria o pós-feminismo que se aproxima do discurso pós-moderno, 

a fim de desconstruir o gênero como uma categoria que está fixa e imutável. Outras correntes feministas vão 

dizer que o pós-feminismo é identificado quando as principais reivindicações de igualdade sexual e de gênero 

foram satisfeitas e que o movimento feminista deixou de representar as preocupações e anseios das mulheres, 

essa ideia pode ser entendida como uma outra expressão, o “contra-feminismo”. Outra forma de ver o pós-

feminismo é entender ele como uma reafirmação da produção teórica e de batalhas já ganhas pelo movimento 

feminista, dando uma necessidade de fortalecimento ao feminismo e reivindicando um maior empenho das 

mulheres em várias frentes de lutas da categoria. Nesse entendimento, ele pode ser chamado de “feminismo 

plural”, onde reconhece diferentes correntes feministas e recusa a hegemonia de um único feminismo. (p.813-

814). 
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Neste livro, Preciado busca criar um manifesto teórico e prático, que vai desencadear 

o que ela chama contrato contrassexual.  O contrato é uma característica dos corpos de se 

entenderem como corpos discursivos, ou falantes, e que se reconhecem em si e nos outros 

corpos. A preocupação central de Paul B. Preciado é questionar os efeitos das sexualidades 

compulsórias, trazendo seu olhar para a crítica ao falocentrismo. O autor argumenta que o 

corpo é um espaço de desconstrução das relações de poder. Como já mencionamos aqui, o 

corpo é um lugar que sofre opressões e performatividades. Mas colocados como um lugar de 

resistência, o corpo e os órgãos sexuais são convocados para uma revolução      sexual.    

“O que é a Contrassexualidade?” é a pergunta que Paul B. Preciado vai lançar para 

uma análise crítica da imposição de um “contrato social heterocentrado”, que exige normas 

inscritas no corpo ditas como verdades biológicas para justificar as diferenças de gênero e de 

sexo. Esse diálogo é muito próximo ao que Judith Butler propõe ao deslocar a concepção 

relacional sexo/gênero. A contramão deste pensamento é a possibilidade da proposta de um 

novo contrato social, o “contrato contrassexual”.  

Gustavo Roberto de Lima (2018) explica que o “contrato contrassexual” é o 

abandono de “uma identidade fechada e naturalizada, como também, todos os benefícios que 

obtinham dessa naturalização em busca de promover a equivalência entre os corpos na busca 

pelo saber-prazer.” (p.11). A premissa é de que os corpos não se reconheçam como homem ou 

mulher, mas sim como corpos falantes, reconhecedores de outros corpos falantes, enunciantes 

de sujeitos, que renunciam uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente. Num 

âmbito do coletivo, o contrassexual se dedica à desconstrução sistemática da naturalização das 

práticas sexuais e dos sistemas de gênero, e proclama equivalência dos corpos-sujeitos 

falantes. (PRECIADO, 2017, p. 22)  

Preciado continua discorrendo seu conceito de contrassexualidade como uma 

 

teoria do corpo que se situa fora das posições homem/mulher, masculino/feminino, 

heterossexualidade/homossexualidade. Ela [a contrassexualidade] define a 

sexualidade como tecnologia, e considera que os diferentes elementos do sistema 

sexo/gênero denominados „homem‟, „mulher‟, „homossexual‟, „heterossexual‟, 

„transexual‟, bem com suas práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, 

produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, 

conexões, fluxos de energia e informação .... (PRECIADO, 2017, p. 22-23).  

 

No decorrer de sua obra, a sexualidade é entendida como tecnologias de resistência, 

afirmando que os dispositivos de desejo, da excitação sexual, e o orgasmo são mecanismos 

para além de um produto de identificação dos órgãos reprodutivos. Com frequência, estas 

tecnologias sexuais de resistência costumam se apresentar de formas fixas, sendo nominadas 
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por “ordem simbólica” ou “natureza”. Esta designação de “natureza” está presente nos 

dispositivos sociais de produção da masculinidade e feminilidade, onde identifica o corpo 

como recortes de órgãos reprodutivos e de zonas de altas intensidades sensitivas (visual, tátil, 

olfativo).  Preciado (2017) vai afirmar que este processo de fragmentação foi determinante 

para a criação das diferenças sexuais heterocentradas, e termina dizendo que isso é “uma 

operação tecnológica de redução que consiste em extrair determinadas partes da totalidade do 

corpo e isolá-las para fazer delas significantes sexuais.” (p.26) 

Na leitura contrassexual, o corpo deve ser entendido como “múltiplos agoras” e o 

sistema sexo/gênero como “tecnologia sociopolítica” (idem, p. 24).  Este corpo político é um 

“texto socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como história 

da produção-reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam, outros ficam elípticos 

e outros são sistematicamente eliminados ou riscados” (PRECIADO, 2017, p. 26). Neste 

sistema de escritura, dos corpos como texto, no sistema heterocentrado naturalizante, os 

códigos masculinos e femininos são inscritos, recitados e repetidos. A contrassexualidade tem 

o objetivo de sacudir essas tecnologias de escritura do sexo e do gênero, modificar as posições 

de enunciação e reforçar o poder dos desvios e derivações das falhas sistêmicas dos 

eliminados (corpos intersexuais, hermafroditas, loucas, caminhoneiras, bichas, sapas, bibas, 

fanchas, butchs, histéricas, …). (idem, p.27)              

Quando um enunciado é caracterizado como insulto pelos sujeitos inseridos por este 

novo entendimento, a contrassexualidade busca usar-se de uma pronúncia de insulto em 

transformação contestadora e produtiva de “corpos abjetos”. Butler aqui chamará essa forma 

de força política de “performatividade queer”, que consiste na “descontextualização de um 

insulto homofóbico e da inversão das posições de enunciação hegemônicas que este provoca. 

(p.29). Preciado continua dizendo que a “maquinaria heterossexual” produz o pensamento da 

identidade homossexual como um estigma antinatural e anormal, produtor de ameaça ao 

sistema de produção dos sexos. No entanto, o autor conclui afirmando que ao longo de dois 

séculos “a identidade homossexual se constitui graças aos deslocamentos, às interrupções e às 

perversões dois eixos mecânicos performativos de repetição que produzem a identidade 

heterossexual, revelando um caráter construído e prostético dos sexos” (PRECIADO, 2017, p. 

30)    

 



27 
 

 

 
 

 

1.5 - A linguagem e a construção das identidades de gênero(s) 

 

 Quando falamos sobre identidade estamos fazendo um movimento de refletir sobre 

como nos construímos como sujeitos na sociedade. O processo de buscar ou construir uma 

identidade é um movimento complexo de mudanças e escolhas que sofrem influências e 

alterações a partir da cultura e dos meios hegemônicos de poder. No entanto, o que podemos 

perceber é que mesmo as identidades tendo influências da cultura e das relações de poder, elas 

não se caracterizam como fixas, pelo contrário, elas são fluidas e instáveis, e sofrem 

alterações conforme o passar do tempo.     

Stuart Hall traz uma definição do conceito de identidade, a partir dos seus estudos, da 

seguinte forma: 

 

Utilizo o termo identidade para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, 

entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou 

nos convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de 

discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, 

que nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 

constroem para nós (...) Isto é, as identidades são posições que o sujeito é obrigado a 

assumir, embora “sabendo” sempre que elas são representações, que a representação 

é sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão a partir do 

lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos 

processos de sujeito que são nelas investidos (HALL, 2007, p.111-112). 

 

Aqui, o autor define a identidade se aproximando dos estudos da linguagem e seu uso 

como eixo significativo de identificação. Isto fica evidente quando somos convocados 

cotidianamente pelas pessoas, instituições e sociedade a contar e/ou responder quem somos, 

como nos reconhecemos, qual a nossa orientação sexual ou de gênero, trazendo aqui em 

evidência quais são as palavras que escolhemos para nos identificar, descrever e falar de si.  

Pensar nessas respostas, levam à pessoa que enuncia a operacionalizar as palavras e 

os discursos, as práticas que usa em seu cotidiano, seus desejos e sonhos que têm em mente. 

Mudamos o que é dito. Remodelamos nossas escolhas e deixamos de lado algumas opções 

com o tempo. Transformamos ou buscamos outras características identitárias, performamos 

nossas identidades. Constituímos a partir das práticas sociais os gêneros e as sexualidades, e 

como um “ir e vir” conflitivo, essas escolhas chocam com ordenamentos de discurso de 

gêneros e sexuais “pré-estabelecidos” ou “normatizadores”. Vale dizer que essas escolhas 

identitárias também se articulam às identidades de classe e raça, e que também estas sofrem 
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múltiplas regulações, normalizações e manipulações de “verdade”, embasadas em discursos 

patriarcalistas e racistas (Louro, 2014).   

Ao observar-se como sujeito social, e num recorte nas perspectivas de gênero e 

sexualidade, uma pessoa pode constituir-se de diferentes identidades sexuais e de identidades 

de gêneros. As identidades sexuais são vividas e constituídas quanto à forma de uso da 

sexualidade numa relação entre pessoas, onde as orientações sexuais podem ser 

diversificadas. Já as identidades de gêneros são as identificações históricas e sociais, quanto 

às apreciações em ser ou não ser identificados como masculino e feminino, ou não ser 

identificado nesta concepção binarista. Reafirmo que essas identificações são instáveis e 

passíveis de transformação, no entanto são marcadas pelas relações sociais. 

É interessante refletir que, desde antes do nascimento do bebê, durante sua formação, 

a linguagem é usada para estabelecer identidades e relações de gênero dessa futura criança. 

Por exemplo, o discurso médico durante a realização de uma ultrassonografia, ao dizer: “é um 

menino!”; “é uma menina!”, já constrói uma série de expectativas e padrões de 

comportamento, entendidos como naturais (Chazan, 2007). 

Já a escola é a instituição responsável pela perpetuação da norma e de uma 

heterossexualidade compulsória, como discutido por Judith Butler e Paul Preciado. É 

importante assim compreender como a escola produz, reproduz e reflete as concepções de 

gênero e sexualidade presentes na sociedade dentro dos seus espaços físicos.  

A universidade, apesar de ser um espaço crítico e de produção científica, não está 

alheia às normas e práticas heteronormativas, operando um silenciamento e apagamento dos 

corpos e das expressões corporais diversas, que por muitas vezes ficam escondidos e/ ou não 

conseguem nem acessar e menos ainda permanecer neste nível de ensino. 
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CAPÍTULO 2 – ALGUMAS DISCUSSÕES CONCEITUAIS IMPORTANTES SOBRE 

OS GRUPOS TRANS 

 

No presente capítulo, busco abordar algumas discussões conceituais em torno ao 

grupo trans, que são importantes para se distanciar das visões estereotipadas ou 

preconceituosas utilizadas corriqueiramente por certos segmentos da sociedade ao se referir a 

estes grupos identitários. Busco também trazer algumas informações sobre as realidades 

sociais que afetam tais grupos, principalmente sobre a discriminação e violência sofridas nos 

tempos atuais.  

Primeiramente, iniciarei com a distinção das categorias “cisgênero(s)” e 

“transgênero(s)”, seguindo a Jaqueline Gomes de Jesus, no seu material intitulado 

Orientações sobre identidade de Gênero: Conceitos e temos: Guia técnico sobre pessoas 

transexuais, travesti e demais transgêneros, para formadores de opinião (2012). A autora vai 

dizer que: “Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o gênero 

que lhes foi atribuído quando ao nascimento.” (JESUS, 2012, p.10) 

Complementando, Hailey Kaas vai ampliar a definição de cisgênero para se referir às 

pessoas que vivenciam uma “lógica perfomativa de gênero congruente ao seu corpo”. Ela vai 

dizer que: 

   

“O alinhamento cis envolve um sentimento interno de congruência entre seu corpo 

(morfologia) e seu gênero, dentro de uma lógica onde o conjunto de performances é 

percebido como coerente. Em suma, é a pessoa que foi designada „homem‟ ou 

„mulher‟, se sente bem com isso e é percebida e tratada socialmente (medicamente, 

juridicamente, politicamente) como tal.” (KAAS, 2012, apud COLLING, 2018, 

p.33). 

  

Leila Dumaresque também acrescenta nesta análise as características 

comportamentais, culturais e psicológicas associadas a um sexo, ou seja, significa que a 

identidade e apresentação de alguém é compatível com sua morfologia física 

(DUMARESQUE, 2014, apud COLLING, 2018. p.33).  

Já em relação ao grupo não-cisgênero, Jaqueline Gomes de Jesus comenta: 

“Denominamos as pessoas não-cisgênero, as que não são identificam com o gênero que lhes 

foi determinado, como transgeneros, ou trans.” (JESUS, 2012, p.10). A autora se refere com 

essa denominação a um grupo de pessoas que criam e se recriam nas suas experiências de 

gêneros, que transgredem as normas de gênero dominantes.  

Neste sentido, Letícia Lanz vai se referir ao conceito de transgeneralidades: 
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A transgeneralidade 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 

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 transgredem as normas de conduta impostas 

pelo dispositivo binário de gênero. (LANZ, 2014, p.71 apud. NASCIMENTO, 2018 

p.15). 

 

Os conceitos de Cisgeneralidades versus Transgeneralidades montam um cenário 

dicotômico, no qual se estabelece um processo de estranhamento e de exclusão dos que não se 

encaixam nas normas de imposição de gêneros, tornando-se corpos estranhos, e sofrendo no 

decorrer da vida situações de violências simbólicas, psicológicas e físicas. Esses tipos de 

violência e os preconceitos e discriminações envolvidos são denominados como transfobia.  

Em reportagem publicada na data de 29 de janeiro de 2021 (Dia Nacional da 

Visibilidade Trans), pelo portal de notícias G1, da Globo.com, a Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA) chamou a atenção para as consequências da 

transfobia quanto ao aumento do número de assassinatos de pessoas trans no país. Na 

reportagem é apresentado um resumo do Dossiê dos assassinatos e da violência contra 

pessoas Trans em 2020, onde se aponta que neste ano, 175 mulheres trans/travestis foram 

vítimas de mortes no Brasil, destacando os estados de São Paulo e Ceará como os mais 

violentos. As vítimas em sua maioria são pessoas negras, pobres e que trabalham como 

profissionais do sexo nas ruas.  

Esse dossiê classifica o Brasil como o país que mais mata transexuais no mundo. A 

ANTRA menciona, na reportagem, que os números de seu dossiê podem apresentar casos de 

subnotificação, pois existe um desinteresse nos registros por parte dos órgãos responsáveis, 

demonstrando práticas “LGBTIfobicas” na mensuração das estatísticas criminais.  

Em 5 de junho de 2021, A ANTRA publica no Boletim nº 002/2021, divulgado no 

seu site institucional, a situação de violência sofrida pela população trans, no primeiro 

semestre deste ano, caracterizado como o período mais duro da pandemia da COVID-19. No 

título aparece a manchete: “Brasil tem 89 pessoas Trans mortas no 1º semestre de 2021. 

Sendo 80 assassinatos, 9 suicídios. Houveram ainda 33 tentativas de Assassinatos e 27 

violações de direitos humanos”. Neste novo boletim, a Associação utiliza o termo “CIStema”, 

para se referir a uma estrutura que somente reconhece os cisgêneros e que potencializa a 

transfobia. O Boletim deflagra que esse CIStema opera para impedir a cidadania, a vida e os 

direitos da população trans e, além disso, persegue projetos que tratam a diversidade sexual e 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
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de gênero e que defendem a esta população. A ANTRA, já na parte final do boletim, expõe 

um cenário perverso: 

 

Não acreditamos que haja qualquer indicativo que nos leve a crer em uma 

diminuição na violência transfóbica ou explique em definitiva as constantes 

variações nos números de assassinatos que temos mapeado até aqui. Especialmente 

em um momento de organização e avanço de uma agenda anti-trans, com a 

apresentação de diversos projetos de lei que visam estigmatizar e criminalizar as 

existências trans, os retrocessos em políticas trans inclusivas, o fortalecimento de 

discursos anticientíficos e a disseminação de narrativas que incitam o ódio através 

do medo sobre a população trans, tem sido os principais impulsionadores da 

violência presente na rede social e consequentemente no incentivo ao assassinato de 

pessoas trans, direcionando alvos e perpetuando o lugar subalterno em que a 

população trans foi historicamente colocada. (ANTRA, 2021, p.11) 

 

A ANTRA também denuncia a desigualdade de oportunidades de acesso e 

permanência da população trans na educação básica e no ensino superior, chamando a atenção 

para as diversas violências físicas e simbólicas presentes. Em “Nota Pública da ANTRA sobre 

cotas e reservas de vagas em universidades destinadas às pessoas Trans”, do dia 17 de 

dezembro de 2020, se aponta que 70% dos estudantes transexuais não concluem o ensino 

médio, e que somente 0,02% estão no ensino superior. Considerando tal inequidade, se 

enfatiza a criação das políticas de ação afirmativa como uma importante conquista para 

assegurar a presença trans e suas potencialidades no ensino superior, conquistando os 

espaços de domínio das identidades hegemônicas. Nesta nota, ressalta-se que as cotas podem 

ser direcionadas segundo o perfil socioeconômico de travestis e mulheres trans 

majoritariamente negras, que vivem em situação de vulnerabilidade social, no contexto 

empobrecido e de violências, fazendo novamente a ressalva de que estes grupos possuem os 

maiores índices de discriminação e assassinatos. 

Observando essas discussões, acredito que seja importante falar acerca dos grupos 

que compõem a categoria de pessoas trans. Especificarei a seguir um possível detalhamento 

dos entendimentos de como é ser reconhecido como transexual ou travesti, trazendo algumas 

das principais questões que atravessam cada categoria para o reconhecimento das identidades. 

Os transexuais são muitas das vezes definidos pelo senso comum como “as pessoas 

que querem fazer a mudança de sexo”. No entanto, esta compreensão do que é chamado como 

cirurgia de redesignação, é muito limitada. Eles/Elas querem mais do que mudar o sexo, 

querem reivindicar suas identidades de gêneros e serem reconhecido/as como tais socialmente 

e legalmente. Durante ou após esses processos de reconhecimento, poderão acontecer 

tratamentos físicos e estéticos, como tratamentos hormonais e procedimentos cirúrgicos, entre 

outros. Mas sabemos que isso não é pré-requisito para se fazer reconhecer como transexual.  
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No site institucional da ANTRA encontramos a seguinte definição sobre as pessoas 

transexuais: “pessoas que apresentam uma Identidade de Gênero diferente da que foi 

designada no nascimento”. Seguindo esta compreensão, entendemos que a busca pelo 

reconhecimento terá uma dimensão mais individual e subjetiva, e outra mais social e cultural. 

Na primeira, a pessoa deverá passar por um processo de autoaceitação, que geralmente ocorre 

na idade de jovem/adulta, pois dificilmente na infância vivenciarão situações ou 

oportunidades para poder assim se identificar. Algumas pesquisas dão conta da importância 

dos grupos de ajuda e apoio de outras pessoas transexuais. A segunda envolve passar por 

instâncias de ordens de reconhecimento tanto social como profissional, como a mudança de 

nome; o uso de banheiro correspondente, entre outras (Jesus, 2012).  

Neste sentido, a ANTRA elenca, no seu dossiê de 2021, como principais pautas 

políticas: campanhas públicas de representatividade LGBT; monitoramento da violência, 

implementação de medidas legais e políticas de antidiscriminação; ações afirmativas no 

campo da educação e de emprego, e mudanças curriculares para uma educação sexual 

inclusiva e de tolerância à diversidade.  

Já a compreensão da Travestilidade é definida no site da ANTRA como as “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”. Carolina de Jesus 

conceitua a identidade da Travesti como “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.” (JESUS, 2012, p.17)  

As travestis possuem uma longa busca de reconhecimento político de sua identidade, 

pois corriqueiramente são confundidas por “homens que se vestem de mulher”. Leandro 

Colling, em seu texto, fala que o uso dessa expressão para se referir às pessoas travestis, é 

uma expressão de cunho transfóbico muito usada no senso comum do entendimento da 

sociedade. (p.34). Esse uso faz que a identidade travesti seja alvo de muitas desqualificações, 

como a ideia de “imitação” ou “fingimento” do feminino. Essa visão provoca que as travestis 

sejam estigmatizadas, no decorrer da sua vida, fazendo com que atravessem muitas 

dificuldades no processo escolar e no trabalho formal. Importante também ressaltar que a 

maioria das travestis preferem ser tratadas no feminino e que a sua adjetificação no masculino 

é considerada insulto.     
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Outro conceito que é importante para a presente análise é o de orientação sexual. 

Muitas das vezes esse conceito pode ser confundido, no senso comum, como semelhante ao 

do identidade de Gênero. Jaqueline Gomes de Jesus define orientação sexual como “à atração 

afetivo-sexual por alguém de algum/ns gênero/s” e explica as possibilidades afetivas-sexuais 

das pessoas.  

 

Uma pessoa trans pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do 

gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai afetivo-sexualmente: 

mulheres transexuais que se atraem por homens são heterossexuais, tal como seus 

parceiros; homens transexuais que se atraem por mulheres também o são. Já 

mulheres transexuais que se atraem por outras mulheres são homossexuais, e 

homens transexuais que se atraem por outros homens também. Não se pode 

esquecer, igualmente, das pessoas com orientação sexual bissexual. (JESUS, 2012, 

p.12-13) 
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CAPÍTULO 3 - POLÍTICAS E AÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES TRANS 

 

Desde o início da redemocratização do Brasil, se colocou em debate a necessidade de 

que as universidades pudessem ampliar e democratizar as formas de acesso dos estudantes. A 

Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 205 e 206, trata a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e da família, estabelecendo igualdade de condições de acesso e 

permanência nas escolas (BRASIL, 1988). No entanto, somente a partir do ano de 2003, as 

políticas para o ensino superior começam a ganhar prioridade por parte do Governo Federal.  

 A Avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  e Programas como o 

Plano Nacional de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU), O Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), vieram com o objetivo de 

proporcionar a ampliação das vagas e tornar o espaço universitário um direito para todos.  

O REUNI, criado pelo Decreto n. 6.096 de 24 de abril de 2007, possibilitou o 

aumento do reconhecimento do ensino superior para o desenvolvimento pessoal e social, a 

ampliação das vagas nas instituições universitárias, a construção de novas estruturas físicas 

nas universidades, e também a meta de aumentar em 90% a formação de estudantes com 

diploma de ensino superior. O Programa também propôs como medida a redução das taxas de 

evasão e a busca de diversidade de modalidades de ensino na graduação e a ampliação das 

políticas de inclusão e assistência estudantil. (BRASIL, 2007) 

O ENEM, criado pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) n.º 438, em 28 de 

maio de 1998, tem o objetivo de avaliar o desempenho das/dos estudantes no término da 

educação básica, trazendo desde o ano de 2009 um aperfeiçoamento para uma avaliação 

unificada para o acesso às vagas no ensino superior. Esta avaliação se tornou também a porta 

de acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência física e estudantes que são 

privados/privadas de liberdade, além de garantir o uso do nome social na inscrição para 

estudantes trans. O ENEM se tornou um mecanismo obrigatório para o acesso aos programas 

como  SiSU, PROUNI e FIES.   

O SiSU ampliou as possibilidades dos estudantes de acessar a vagas em diversas 

universidades, reduzindo o caráter excludente que os pagamentos de valores dos vestibulares 

e concursos de seleção representava para amplos setores da população.  

Outra política muito importante foi a lei n.º 12.711, a lei de cotas, de 29 de agosto de 

2012, que destina a reserva de 50% das vagas das instituições federais de educação superior 
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para estudantes que possuem renda per capita familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimo, 

sendo estas medidas para todas/todos estudantes de origem da escola pública no SiSU. Dentro 

destas vagas, existirá uma redistribuição proporcional frente ao número de habitantes que se 

autodeclararem como pretos, pardos e indígenas e/ou deficiência física no último Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  (BRASIL, 2012) 

O PROUNI, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, disponibiliza a 

concessão de vagas nas universidades privadas com bolsas de estudos integrais ou parciais de 

50% ou 25%, tendo também como regra para obtenção da bolsa a comprovação 

socioeconômica da/do estudante que tenha realizado seu ensino médio em escola pública. 

Além disso, outorga bolsas para estudantes deficientes físicos e professores da rede pública 

para cursarem o curso normal superior ou pedagogia. (BRASIL, 2005) 

O FIES, instituído pela Lei n.º 10.260, de 12 de junho de 2001, tem o objetivo de 

financiar a graduação dos estudantes nas faculdades particulares para aqueles que possuem 

uma avaliação positiva nos pré-requisitos do MEC. Exige-se a obtenção de nota igual ou 

superior a 450 pontos nos quatro grupos disciplinares e não zerar a Redação no ENEM, e ter 

renda familiar per-capita de até três salários mínimos. (BRASIL, 2001) 

A partir dessas políticas públicas mencionadas, as universidades brasileiras mudaram 

significativamente o perfil socioeconômico e étnico-racial dos discentes, tornando-se um 

lugar mais inclusivo. Isso se evidencia na reportagem do dia 6 de junho de 2021, da Revista 

Isto É, onde se relata a “nova cara” da Universidade de São Paulo (USP). A USP conta com 

51,7% das vagas do ano de 2021 (mais da metade) ocupadas por estudantes da rede pública.  

No entanto, nem todas essas vagas ainda pertencem ao grupo de estudantes com renda 

familiar de 1,5 salário mínimo (ISTO É, 2021). Esta e outras reportagens mostram como as 

políticas de ação afirmativa garantem possibilidades de acesso dos estudantes das classes 

populares nos espaços que sempre foram tomados por estudantes mais favorecidos social e 

economicamente. 

Na Universidade Federal Fluminense (UFF) também houve uma mudança no perfil 

dos estudantes, a partir de sua adesão ao programa REUNI. Em notícia disponibilizada no seu 

site institucional, na comemoração dos 60 anos em 2020, se ressaltou que a UFF possui cerca 

de 3500 docentes, 4 mil técnicos e mais de 45 mil discentes, qualificando-se como a 

universidade com o maior número de estudantes do Brasil, e com o compromisso da 

responsabilidade social para uma expansão do conhecimento através dos eixos da pesquisa, 

ensino e extensão. 
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A UFF é composta por 42 unidades de ensino distribuídas nos município de Niterói, 

onde é a cidade sede universitária, e nos municípios de Angra dos Reis, Campos dos 

Goytacazes, Nova Friburgo, Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda, Macaé, Rio das Ostras 

e Petrópolis. (UFF, 2020). Segundo a informação disponibilizada no site institucional,  

podemos perceber que a UFF foi uma das Universidades que, a partir do REUNI, ampliou 

significativamente a quantidade de seus cursos de graduação, bem como expandiu seus 

campos universitários, fortalecendo o crescente acesso e a permanência estudantil.  

A UFF adotou pela resolução nº. 478/2011 o processo seletivo para as vagas 

integralmente via SiSU, e assim passou a implementar a Lei de Cotas vigente. Encontramos 

no site institucional o último censo universitário do ano de 2017, onde se conclui que ocorreu 

um aumento do número de alunos matriculados na UFF pela reserva de vagas, denotando a 

assertividade do programa de ações afirmativas na universidade. 

No ano de 2017, 36,3% das matrículas eram de vagas reservadas para as cotas. 

Dentro deste número, temos 3147 matrículas exclusivamente para alunos que estudaram na 

rede pública, 6372 para étnico-raciais, 2574 matrículas por renda familiar e 7 de pessoas com 

deficiência.  (UFF - Censo 2017, 2018). 

As ações afirmativas são políticas de caráter compensatório, criadas para buscar 

condições de igualdade de oportunidades para os estudantes que sofreram historicamente, ou 

que ainda sofrem, por violências sociais ou por discriminação (PIOVESAN, 2008, p.890). 

Assim, procuram reparar as desigualdades sociais existentes no espaço educacional 

acadêmico, que é ocupado predominantemente pelos grupos sociais mais favorecidos. 

No último SiSU, para o segundo semestre de 2021, as vagas da UFF foram 

subdivididas nas seguintes ordens: 

a) Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, dívidas em 

Pretos, pardos e indígenas com ou sem deficiência e Estudantes com ensino médio integral na 

rede pública com ou sem deficiência. 

b) Independentes da renda familiar:  Pretos, pardos e indígenas com deficiência ou 

sem deficiência e Estudantes com ensino médio integral na rede pública com ou sem 

deficiência.  

c) Demais Vagas: a Ampla Concorrência.  

Quando dialogamos sobre as ações afirmativas como possibilidades de acesso à 

universidade, também observamos que não basta garantir o acesso, mas torna-se fundamental 
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assegurar a permanência dos alunos cotistas e de outros alunos que possuem vulnerabilidades 

socioeconômicas.  

A responsável pela administração e distribuição das bolsas aos alunos assistidos na 

UFF é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), que foi criada a partir do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), pelo decreto nº.7234/2010. Programa que 

fornece aporte financeiro para estudantes enquadrados como baixa renda, que fazem ensino 

superior nas instituições federais. 

Junto do REUNI, o PNAES, o SiSU e a Lei de cotas, a PROAES se estabeleceu 

como frente importante da ação inclusiva e da permanência dos estudantes de camadas 

populares na Universidade Federal Fluminense. A PROAES promove por meio de editais a 

distribuição de bolsas estudantis para o enfrentamento das desigualdades sociais presentes no 

espaço acadêmico da UFF, visando proporcionar uma igualdade de oportunidade dos 

estudantes de camadas populares. 

Hoje a PROAES, junto de sua coordenação de apoio social, transferem aos assistidos  

dinheiro em espécie para a conta corrente do estudante que se enquadra nos pré-requisitos de 

situações de vulnerabilidade socioeconômica. Para tanto, as/os alunas/alunos cotistas 

precisam passar por uma análise de documentação e entrevista anual para permanecer com o 

apoio.  

As bolsas e os auxílios disponibilizados pela UFF são: as Bolsas de 

Desenvolvimento Acadêmico, Bolsas de Acolhimento para estudantes ingressantes, Bolsas de 

Apoio Emergencial, Bolsas de Apoio ao Transporte, Bolsas de apoio ao estudante com 

deficiência física, Auxílio Alimentação ou auxílio ao Restaurante Universitário, Auxilio 

Creche, Auxílio Moradia ou vagas na moradia estudantil e Auxílio Saúde. Além disso, a 

PROAES oferece outros programas de assistência estudantil, como o Programa de Apoio ao 

Estudante Estrangeiro, o Programa Bolsa Permanência para cursos das áreas das ciências 

médicas, o Programa Altos Estudos, para alunos com altas habilidades, e o Programa Material 

Didático. Com as aulas remotas, por conta da pandemia da COVID19, foi ofertado o 

Programa Integrado de Inclusão digital e Apoio às Atividades Acadêmicas, que contempla o 

Empréstimo Emergencial de Chromebook ou Similares e o Apoio Emergencial para Acesso à 

Internet. 

Outras políticas de permanência e promoção da inclusão foram implementadas na 

UFF para reafirmar o compromisso com o respeito das diversidades e identidades de gêneros.  
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Seguindo os caminhos da Portaria nº 223, de 18 de maio de 2010, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Portaria nº 1612, de 18 de novembro de 2011, do 

Ministério da Educação, foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFF (CUV) a 

Resolução nº. 160, no dia 26 de junho de 2013, que regulamenta a inclusão do nome social de 

transexuais e travestis de estudantes e registros funcionais de servidores.  

O nome social é a designação pelo qual o/a estudante ou servidor/a quer ser 

identificado/a no espaço interno da UFF. O/A estudante ou servidor/a que tem o interesse de 

abrir o processo de requerimento de alteração deve procurar o Departamento Administrativo 

Escolar (DAE) e solicitar a mudança. A alteração para o nome social deveria acontecer no 

prazo de 90 dias, e o “novo nome” constar no cadastro de dados da universidade, na 

carteirinha do/a estudante, no perfil do sistema iduff, no e-mail institucional, nos diários de 

classe e nos documentos emitidos por gestores e coordenadores. 

A Resolução também trata da importância de usar o nome social na comunicação e 

nos relacionamentos com professores, estudantes, técnicos administrativos e gestores, 

garantindo-lhes o respeito ao seu direito. No entanto, essa resolução não propõe alterações nos 

documentos funcionais, como o diploma ou na ata da colação de grau. Mas faz a ressalva de 

usar o nome social em toda a cerimônia de colação de grau, formaturas ou na Outorga de 

títulos. 

Em recente documento da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/UFF), a Portaria 

nº 15, de 10 de agosto de 2021, estabelece novos procedimentos administrativos para a 

solicitação da inclusão do nome social nos registros acadêmicos e na documentação 

acadêmica das/dos discentes dos cursos de graduação na UFF.  

A primeira mudança se refere ao setor para a solicitação. Antes era preciso solicitar 

no DAE, agora pode ser feito no Protocolo Geral da Reitoria da UFF, ou no Protocolo Setorial 

correspondente ao Curso de graduação da/do estudante ou no site do Sistema Eletrônico de 

Informações
7
 (SEI) da UFF.  

Nessa portaria fica determinado que só será permitida a mudança para o nome social 

da/o estudante uma única vez (a mudança do prenome), mantendo-se o sobrenome. As 

mudanças no sobrenome só aconteceriam caso este sobrenome tenha marcadores de gênero 

como “junior”, “neto”, “filho” e etc.   

 Caso a/o estudante seja menor de idade, deve contar com uma autorização do 

responsável para fazer a solicitação de alteração do nome social.  

                                                
7
 Sistema Eletrônico de Informações - Link: <https://www.uff.br/sei>, acesso em 23 agosto de 2021. 

https://www.uff.br/sei
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A mudança mais significativa na Portaria nº 15 está no artigo 5º, o qual amplia o tipo 

de documentos oficiais contemplando o nome social da/o interessada/o (acompanhado do 

nome civil), tais como: Diploma de graduação e pós-graduação, Certificados, Histórico 

Escolar, Declaração, Certidão, Ata de Colação de Grau, Ata de outorga de título e Listagem 

de votação para consultas eleitorais, garantindo assim que todos os documentos funcionais 

respeitem o uso do nome social.  

O Nome Social também poderá ser usado no ENEM e no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Outra ação institucional importante foi a implementação de uso de Banheiros com 

base nas identidades de gênero dos usuários. Nos espaços físicos da Universidade existia uma 

separação dos banheiros nos modelos convencionais, divididos entre masculino e feminino, 

mas o Conselho Universitário (CUV), conforme a Resolução n.º 105/2017, aprovou o uso do 

banheiro pela identificação de gênero.  

 Como exemplo de pratica dessa resolução, na Faculdade de Educação (FEUFF) 

podemos encontrar e observar placas fixadas na entrada das portas dos banheiros, com os 

seguintes dizeres: No antigo banheiro masculino, consta: “Masculino, cis, trans, travesti, 

bigênero, agênero, hetero, gay, bi, assexual, quer,... Este banheiro é para uso de todas as 

pessoas que se identificam com o gênero masculino/gênero feminino, conforme resoluções 

105/2017, aprovado pelo Conselho Universitário, 12/2015 do CNCD/LGBT
8
 e portaria n.º 

233/2010 do MPOG
9
” e no antigo banheiro feminino, consta: “Feminino, cis, trans, travesti, 

bigênero, agênero, hetero, gay, bi, assexual, quer,... Este banheiro é para uso de todas as 

pessoas que se identificam com o gênero masculino/gênero feminino, conforme resoluções 

105/2017,  aprovado pelo Conselho Universitário, 12/2015 do CNCD/LGBT e portaria n.º 

233/2010 do MPOG”.  

Também pude observar o uso dos banheiros pela identidade de gênero na Faculdade 

de Serviço Social e no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF). Não encontrei 

evidências de uso de banheiros pela identidade de gênero em outros prédios do campus de 

Gragoatá. 

Quanto às discussões acerca das temáticas de Gênero(s) e Sexualidade(s) nos 

currículos da graduação, ainda são muito poucas as disciplinas que tratam destas temáticas ou 

                                                
8
 Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. Conselho que integra a antiga estrutura do Ministério dos Direitos 

Humanos. 
9
 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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colocam em destaque essas categorias nos nomes das disciplinas. Tal constatação se baseia na 

pesquisa dos nomes das disciplinas ofertadas pela UFF no ano de 2018 pelos 131 cursos de 

graduação existentes nas modalidades presencial e a distância. Somente foram ofertadas 8 

disciplinas com essas temáticas no primeiro semestre e 11 no segundo semestre.   

No quadro a seguir, destaco as disciplinas que foram ministradas nos últimos três 

anos na graduação, incluindo o atual semestre 2021.1. Utilizei como pesquisa o site Quadro 

de horários UFF
10

, onde é possível filtrar pela busca das palavras “gênero” e “sexualidade”, 

separando por semestre e utilizando todos os cursos da UFF.  

 

TABELA 1 - Disciplinas da graduação da UFF que abordam as temáticas de Gênero e 

Sexualidade desde 2018 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA DEPARTAMENTO A QUE 

PERTENCE 

2

0

1

8

.

1 

2

0

1

8.

2 

2

0

1

9

.

1 

2

0

1

9

.

2 

2

0

2

0.

1 

2

0

2

0

.

2 

2

0

2

1.

1 

GCO00485 Comunicação e Questões de 

Gênero 

Departamento de 

Comunicação Social  

x x  x   X 

GGJ00043 Estudos de Gênero na 

Educação Física brasileira 

Coordenação do curso de 

Graduação em Educação 

Física 

x x  x    

GAP00227 Etnografia do Gênero Departamento de 

Antropologia 

x     x  

RIR00139 Família, Relações de Gênero e 

Questões Sociais 

Departamento Interdisciplinar 

de Rio das Ostras 

x x x x   X 

MEP00039 Gênero e Sexualidade Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil 

e Psiquiátrica 

x  x     

SSN00155 Relações de Gênero e 

Questões Sociais  

Departamento de Serviço 

Social 

x x x x  x X 

CHT00099 Tópicos especiais em História 

das Mulheres e das Relações 

de Gênero 

Departamento de História de 

Campos 

x     x X 

GGJ00027 Gênero e Sexualidade na 

Escola 

Coordenação do Curso de 

Graduação em Educação 

Física 

x x x     

PCH00019 Diversidade Cultural, Gênero 

e Sexualidade 

Departamento de Ciências 

Humanas 

 x  x  x  

                                                
10

 Site Quadro de Horários UFF. Disponível em: <https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios> Acesso em 29 

ago 2021 

https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios
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GHT00819 Gênero e Sexualidade na 

Idade Média 

Departamento de História  X   x x  

SFP00109 Gênero, Sexualidade e 

Educação: Perspectivas 

Interseccionais na Formação 

de Educadores 

Departamento de 

Fundamentos Pedagógicos 

 x    x X 

GHT00737 História das mulheres, Gênero 

e Sexualidade 

Departamento de História  x  x  x  

GEC00384 Música e Sexualidade Departamento de Estudos 

Culturais e Mídia 

 x      

RPS00079 Sexualidade Humana Departamento de Psicologia  x      

COC00112 Relações de Gênero Departamento de Ciências 

Sociais de Campos 

 x      

GAP00119 Antropologia do Gênero Departamento de 

Antropologia 

   x   X 

CHT00145 Sexualidade e Gênero no 

Mundo Clássico 

Departamento de História de 

Campos 

   x    

GCN00515 Comunicação e gênero Coordenação de Curso de 

Graduação em Ciências 

Naturais de Santo Antônio de 

Pádua 

    x x X 

REN00111 Diversidade Sexual e de 

Gênero na Perspectiva dos 

Direitos Sexuais e 

Reprodutivos 

Departamento de 

Enfermagem de Rio das 

Ostras 

    x x  

PCH00069 Gênero e Masculinidade Departamento de Ciências 

Humanas  

    x   

REN00067 Gênero e sexualidade: 

Perspectiva Sócio-culturais em 

saúde 

Departamento de 

Enfermagem de Rio das 

Ostras 

    x x  

GAP00219 Teorias Antropológicas de 

Gênero 

Departamento de 

Antropologia 

    x   

RIR00139 Gênero e Cidadania no Brasil 

República 

Departamento Interdisciplinar 

de Rio das Ostras 

      X 

SSN00275 Gênero, Orientação Sexual e 

Políticas Sociais 

Departamento de Serviço 

social 

      X 

Fonte: Dados coletado pelo autor da monografia com base no site quadro de horários UFF, 2021  

 

A leitura do quadro, permite evidenciar um aumento na oferta de disciplinas sobre 

“gênero(s)” e/ou “sexualidade(s)”. O departamento que propôs diferentes disciplinas foi o 

Departamento de Antropologia. No entanto, as disciplinas mais ofertadas foram a disciplina 

de “Relações de Gênero e Questões Sociais”, do Departamento de Serviço Social (SSN) e a 
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disciplina “Família, Relações de Gênero e Questões sociais”, do Departamento 

Interdisciplinar de Rio das Ostras (RIR).  

No curso de graduação de Pedagogia, do campus de Niterói, na última mudança 

curricular foi incluída a disciplina obrigatória “Gênero, Sexualidade e Educação: Perspectivas 

Interseccionais na Formação de Educadores”. Esta disciplina possui apenas 30h, mas já 

demonstra ser um lugar potente de discussões e debates das temáticas de diversidade sexual e 

de gênero na formação de professores.    

Com relação aos cursos de pós-graduação da UFF, podemos destacar a 

implementação de políticas de ação afirmativa para o acesso de estudantes trans em alguns 

programas desta universidade. O princípio da autonomia universitária dá respaldo para a 

reserva de vagas nos editais. É o que diz o Ministério Público Federal (MPF), quando em 

manifestação
11

 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) concordou em não 

suspender a reserva de vagas para a seleção de candidatas/os trans no edital de mestrado ou 

doutorado de Comunicação Social (PPGCOM/UFF). A ação contra reservas de vagas foi 

negada e o MPF ainda acrescentou na manifestação da procuradoria que “Os trangêneros, 

transexuais e travestis clamam por acesso a políticas públicas, representando a cota em pós-

graduação uma possibilidade de mobilização desse grupo oprimido dentro da Universidade.” 

(JUSBRASIL, 2018) 

A partir da pesquisa realizada no site da UFF e nos editais disponíveis na internet
12

, 

identifiquei políticas de ação afirmativa voltadas para a reserva de vagas para pessoas trans 

nos seguintes programas: Pós-Graduação de Comunicação Social (PPGCom), Pós-Graduação 

em Cultura e Territorialidades (PPCULT), Pós-Graduação em Sociologia (PPGS), Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), Pós-graduação em Estudos de Linguagem 

(PosLing), Pós-graduação em Geografia (PosGeo), Pós-Graduação em Justiça e Segurança 

(PPGJS), Pós-graduação em Psicologia (PPGPsi), Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Contemporâneos das Artes (PPGCA), Pós-Graduação em Política Social (PPs), Pós-

Graduação em Educação (PPGE), Pós-graduação em cinema e audiovisual (PPGCine), Pós-

Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) e Pós-Graduação em Estudos de Literatura 

(PósLit) .  

                                                
11

 Publicação Andifes - Princípio da autonomia dá respaldo à cota para trans na universidade, diz Procuradoria. 

Disponível em: <https://www.andifes.org.br/?p=59265>. Acesso em 25 ago 2021  
12

 Editais da UFF - Pós-Graduação. Disponível em: <http://www.editais.uff.br/editais/25>. Acesso em 25 ago 

2021. 

https://www.andifes.org.br/?p=59265
http://www.editais.uff.br/editais/25
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Não foram encontradas reserva de vagas nos editais de cursos de pós-graduação das 

áreas de ciências exatas, ciências naturais e saúde.   

Segue abaixo tabela detalhando a quantidade de vagas reservadas nos cursos citados. 

Construí tal tabela a partir da busca dos editais mais recentes nos respectivos sites das pós-

graduações antes mencionadas
13

. 

 

TABELA 2 - Vagas Reservadas para Estudantes Trans na Pós-Graduação da UFF - 

Editais mais recentes consultados 

ANO DO 

EDITAL 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO – 

SIGLA 

NÍVEL 

ACADÊMICO 

VAGAS OBSERVAÇÕES 

2020 Comunicação Social – 

PPGCom 

Mestrado 1 vaga Vaga adicional 

 

Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2020 Cultura e 

Territorialidades – 

PPCULT 

Mestrado 2 vagas Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2021 Sociologia - PPGS Mestrado 1 vaga Autodeclaração no ato da 

inscrição e a possibilidade do 

uso do nome social na 

inscrição 

2021 Ciência da Informação - 

PPGCI 

Mestrado 2 vagas Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2021 Estudos de Linguagem - 

Posling 

Mestrado e 

Doutorado 

Mestrado: 1 

vaga 

 

Doutorado: 1 

vaga  

Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2021 Geografia - PosGeo Mestrado 3 vagas para 

grupos 

vítimas de 

exclusão.  

O edital compreende 

transexuais e travestis como 

vítimas de exclusão. (vagas 

divididas com pessoas com 

necessidades especiais) 

O nome social e o 

reconhecimento da 

identidade de gênero é 

garantido em todas as etapas 

do processo seletivo, 

listagens públicas e no 

tratamento pessoal. 

2021 Justiça e Segurança – 

PPGJS 

Mestrado 1 vaga Edital com linguagem 

inclusiva de gênero 

                                                
13

Lista de pós-graduação da UFF com seus respectivos sites institucionais: Disponíveis em: 

<https://www.uff.br/cursos/pos-graduacao> . Acesso em 29 ago 2021 
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Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2021 Psicologia - PPGPsi Mestrado 5% das vagas 

das ações 

afirmativas 

Cota ou reserva de vagas 

para transexuais e travestis 

 

Autodeclaração no ato da 

inscrição 

O nome social e o 

reconhecimento da 

identidade de gênero é 

garantido em todas as etapas 

do processo seletivo, nas 

listagens públicas e no 

tratamento pessoal. 

2019 Estudos Contemporâneos 

das Artes - PPGCA 

Mestrado 1 vaga Autodeclaração no ato da 

inscrição 

2019 Política Social - PPs Doutorado s/n
14

 Cota ou reserva de vagas 

para transexuais e travestis,  

fazendo parte do grupo 

optante de ações afirmativas 

(30%) 

Autodeclaração no ato da 

inscrição 

O nome social e o 

reconhecimento da 

identidade de gênero é 

garantido em todas as etapas 

do processo seletivo, nas 

listagens públicas e no 

tratamento pessoal. 

2021 Educação - PPGE Mestrado  Mestrado: 1 

vaga para 

LGBTI+ 

 

Doutorado: 1 

vaga para 

LGBTQI+ 

Vaga adicional 

 

Autodeclaração 

2021 Cinema e audiovisual – 

PPGCine 

Mestrado Mestrado: 

s/n
15

 

 

Doutorado: 

s/n 

Cota ou reserva de vagas 

para pessoas trans, 

fazendo parte das 5 vagas 

reservadas para negros, 

indígenas, trans e pessoas 

com deficiência para 

mestrado; e 3 vagas para 

doutorado (sem especificar a 

forma de distribuição 

interna)  

                                                
14

 O edital não esclarece a quantidade de vaga para transexuais e travestis ao interior do 30% de vagas reservadas 

para optantes.  
15

 s/n é a abreviatura da expressão “sem número” 
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2019 Sociologia e direito – 

PPGSD 

Mestrado e 

Doutorado 

2 vagas para 

mestrado e 2 

vagas para 

doutorado 

Vagas adicionais 

 

Autodeclaração 

2021  Estudos de Literatura 

(PósLit) 

Mestrado e 

doutorado 

Mestrado: até 

8 vagas 

 

Doutorado: 

s/n 

As vagas de ações 

afirmativas no mestrado são 

distribuídas conforme 

quantitativo separado por 

linha de pesquisas   

Fonte: Dados coletado pelo autor da monografia com base nos editais dos programas de pós-graduação, 2021 

 

A partir do levantamento realizado, identifico um movimento importante efetivado 

por alguns programas da pós-graduação na tentativa de promover o acesso de estudantes trans 

nos cursos de mestrado e doutorado. Também considero significativo chamar a atenção para o 

respeito à autodeclaração do candidato no ato da inscrição, não tendo que comprovar por meio 

de documentação ou laudos médicos ser uma pessoa trans. Diferentemente do que acontece 

com outros grupos alvo de ações afirmativas, como os negros, não precisam passar por 

comissões de heteroidentificação, o qual evita possíveis constrangimentos e/ou discriminação 

quanto à afirmação das identidades trans.      

Ao conhecer as políticas afirmativas em alguns programas, listados na Tabela 2, 

surgiu a inquietação de saber se eles também têm avançado na oferta de disciplinas 

obrigatórias e optativas, que discutam as temáticas de gênero(s) e sexualidade(s).  Tal 

preocupação parte da premissa de que o acesso não é suficiente para a reparação dos 

estudantes trans, mas que também é preciso garantir reconhecimento de seus corpos, suas 

experiências e seus conhecimentos. Assim, pesquisei nos sites desses programas os títulos das 

disciplinas ofertadas. 

 

TABELA 3 - Disciplinas que abordam as temáticas de Gênero e Sexualidade em alguns 

programas de Pós-graduação da UFF 

PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINAS 

 

SEMESTRE 

Comunicação social 

(PPGCom) 

Interfaces entre Tecnologia, raça e gênero 2020.1 

Corpo, performances e interseccionalidade na cultura digital 

das artes 

2021.1 

Sociologia (PPGS) Tópicos Especiais em Sociologia VII: Sociologia das 

relações de Gênero. 

2021.1 

Justiça e Segurança (PPGJS) Discurso de poder, organizações e normatividades: Relações 

de gênero interseccionalidades e violências 

2021.2 
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Política Social (PPS) Tópicos especiais em Política Social: Violência, gênero e 

Interseccionalidades 

2021,1 

Relações de Gênero, Orientação sexual e política Social 2019.1 

Educação (PPGE) População Negra: Raça e Gênero  2019.2 

Fonte: Dados coletados pelo autor da monografia com base na consulta dos sites de cada programa de pós-

graduação, 2021. 

  

 

Cabe destacar que todas as disciplinas listadas acima se tratam de optativas. Isto é, 

não identifiquei disciplinas obrigatórias nos cursos de pós-graduação focalizados, que 

abordassem as temáticas de gênero(s) e sexualidade(s). Considero que esta realidade 

representa um obstáculo para que estas temáticas se instalem efetivamente na formação dos 

estudantes de pós-graduação, pois sabemos que as disciplinas optativas não alcançarão a todos 

eles. 

Outro campo que considerei para a presente pesquisa é o das publicações promovidas 

pelos diversos institutos, faculdades e programas da UFF. Na busca, somente identifiquei a 

publicação da Revista Gênero
16

. Trata-se de um periódico vinculado ao Programa de Estudos 

de Pós-Graduação em Política Social, publicado semestralmente, desde o ano de 2020. Conta 

com artigos, resenhas e entrevistas com foco nos estudos feministas e LGBTQI+, nos âmbitos 

disciplinares do serviço social. Nas edições das revistas, podemos encontrar diversas 

abordagens referentes à transexualidade e travestilidade, além de textos sobre políticas 

públicas e intervenções sociais relacionados ao tema de gênero. 

A Universidade Federal Fluminense também promove ações de extensão 

coordenadas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Por meio de editais, projetos, 

programas, eventos e cursos são selecionados, custeados e fomentados para serem colocados 

em prática anualmente. Existem algumas ações voltadas para a comunidade LGBTQ+, na área 

da saúde, dos direitos humanos e da justiça. A educação sexual e de gênero tem um espaço 

razoável nas divulgações em cursos e projetos, visando aprofundar os diálogos sobre as 

diversidades de gênero(s) e sexualidade(s), e sobre as desigualdades sofridas por LGBTQ+.  

                                                
16

 Edições das Revista Gênero, disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistagenero/issue/archive>. Acesso em 

27 ago 2021 

https://periodicos.uff.br/revistagenero/issue/archive
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Abaixo, podemos observar os nomes de algumas destas ações. Para a construção da 

tabela, pesquisei as palavras ou partes das palavras “gênero”, “sexualidade”, “transexuais”, 

“travesti” e “LGBTQI+” no site da PROEX
17

 

 

TABELA 4 - Ações de extensão da UFF com Temáticas de Gênero e Sexualidade (2015 

até 2020) 

ANO TÍTULO MODALIDA

DE 

ÁREA 

TEMÁTICA 

COORDEN

ADOR 

DEPARTAMEN

TO 

2020 e 

2019 

Dissemina: perspectivas 

afrocentradas de raça e 

gênero na comunicação e na 

cultura 

Projeto Comunicações Geisa 

Rodrigues 

Leite da 

Silva 

GCO - 

Comunicação 

social 

2020 TRANSformando Sorrisos Projeto Saúde Elisette 

Casotti 

MPS - 

Planejamento em 

Saúde 

2019 III SESCOTRANS: 

Seminário da Saúde Coletiva 

sobre a inclusão do tema da 

saúde das pessoas 

transgênero e travestis na 

formação médica com o 

tema violação dos direitos 

humanos e violência: 

consequências para a saúde 

da população de pessoas 

transexuais 

Evento Saúde Sandra Mara 

Silva Brignol 

MEB - 

epidemiologia e 

Bioestatística 

2019 e 

2018 

Educação em Espaços de 

Privação de liberdade: 

interseções de gênero, raça e 

desigualdades 

socioeducacionais 

Cursos Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Sandra 

Maciel de 

Almeida 

SSE - Sociedade, 

educação e 

conhecimento 

2019 Assessoria sociojurídica para 

as produtoras do Parque 

Lagoa Açu: fortalecendo 

relações de gênero e o 

associativismo 

Projetos Trabalho Andreza 

Aparecida 

Franco 

Câmara 

MDI - Direito de 

Macaé 

2019 Travas no Audiovisual: 

Iniciação a Linguagem 

Cinematográfica 

Cursos Comunicação Maurício de 

Bragança 

GCV - Cinema e 

Vídeo 

2019 Não vamos voltar pro 

armário: expressões Lgbtq+ 

em Campos dos Goytacazes 

Projeto Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Palloma 

Valle 

Menezes 

COC - Ciências 

sociais de 

Campos 

2019 Saúde das pessoas LGBTI 

sob a ótica da saúde coletiva: 

Atenção integral à saúde no 

Projeto Saúde Sandra Mara 

Silva Brignol  

MEB - 

epidemiologia e 

Bioestatística 

                                                
17

 Site da PROEX, disponível em: <http://www.extensao.uff.br>. Acesso em: 29 ago 2021  

http://www.extensao.uff.br/
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Sistema único e Saúde – 

PROSAIN 

2019 Direitos Humanos e 

Diversidade: debatendo 

LGBTQIfobia em escolas 

públicas da região da Costa 

Verde 

Projeto Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Rafael 

Barros Vieira 

DGP - Geografia 

e Políticas 

públicas 

2020 e 

2019 

Cuidando de LGBTs: a 

psicologia frente o ódio a 

população LGBT 

Projeto Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Beatriz 

Martins 

GSI – Psicologia 

2018 e 

2017 

Laboratório de Psicanálise, 

Política, cultura e estudos de 

Gênero 

Projeto Saúde Bárbara 

Breder 

Machado 

CPS - Psicologia 

de Campos 

2018 I Seminário da Saúde 

Coletiva sobre a inclusão do 

tema da saúde das pessoas 

transgênero e travestis na 

formação médica 

Evento Saúde Sandra Mara 

Silva Brignol 

MEB - 

epidemiologia e 

Bioestatística 

2018 e 

2017 

Educação e Direitos 

Humanos: Debatendo 

Gênero, Sexualidade, Raça e 

Classe social  

Projeto Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Rafael 

Barros Vieira 

DGP - Geografia 

e Políticas 

públicas 

2018 Observatório de Violência de 

Gênero - Analisando a 

Universidade Federal 

Fluminense 

Projeto Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Rita de 

Cássia 

Santos 

Freitas 

SSN - Serviço 

social 

2018 Gênero e Segurança Pública Cursos Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Izabel 

Saenger 

DSP - Segurança 

Pública 

2018 II Seminário 

SESCOTRANS: 

Atendimento médico e o uso 

de hormônios 

Evento Saúde Sandra Mara 

Silva Brigno 

MEB - 

epidemiologia e 

Bioestatística 

2016 Gênero e Sexualidade em 

Espaços Pedagógicos 

Projetos Direitos 

Humanos e 

justiça 

Sérgio 

Ricardo 

Aboud Dutra 

GEF - Educação 

Física e 

Desportos 

2016 e 

2015 

Programa UFF Mulher: 

articulando extensão 

universitária, gênero e 

direitos humanos 

Programa Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Nívea 

Valencia 

Barros 

CDFE/EX - 

Coordenação de 

difusão e 

fomento de 

Extensão 

2015 Programa UFF Mulher: 

gênero, questões sociais e 

extensão 

Programa Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Maria 

Beatriz Costa 

Soares 

CDFE/EX - 

Coordenação de 

difusão e 

fomento de 

Extensão 

2016 Educação Sexual e Programa Saúde Simone MMO – 
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Prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis 

florim da 

silva 

Morfologia 

2015 Curso de Extensão: 

atualização em gênero, 

diversidade sexual e direitos 

sociais 

curso Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Maria 

Beatriz Costa 

soares 

CDFE/EX - 

Coordenação de 

difusão e 

fomento de 

Extensão 

2015 Curso de Extensão: 

atualização em gênero e 

violência contra a Mulher 

 

Curso Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Maria 

Beatriz Costa 

soares 

CDFE/EX - 

Coordenação de 

difusão e 

fomento de 

Extensão 

Fonte: Dados coletado pelo autor da monografia com base no site da PROEX, 2021. 

 

As ações de extensão universitária que foram encontradas são em sua maioria 

realizadas na modalidade de projetos, tendo como principal linha de desenvolvimento os eixos 

da saúde e dos direitos humanos e justiça.  

A partir da leitura da tabela, percebe-se que a maioria das ações de extensão está 

voltada para atender as realidades de violência, violação de direitos e desigualdades sofridas 

pela população LGBTQ+. Também se destacam as ações  que focalizam na saúde de pessoas 

trans, o acesso ao Sistema Único de saúde (SUS) e as discriminações presentes na atenção 

médica deste grupo, o uso de hormônios, entre outros temas. 

Outra frente de ação que podemos encontrar na Universidade Federal Fluminense são 

os grupos de pesquisa e/ou estudos com recorte nas temáticas de gênero(s) e sexualidade(s). 

Esses grupos buscam aprofundar os estudos destas temáticas na universidade, criando um 

canal para a divulgação das pesquisas realizadas e também promovendo debates para que a 

universidade tenha um caráter mais inclusivo das diferenças e diversidades. 

Abaixo, apresento tabela com os nomes dos grupos de pesquisa da UFF, encontrados 

no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no 

Diretório de Grupos de Pesquisas do Brasil
18

 e também consultados nos sites dos grupos de 

pesquisas
19

.  

 

 

                                                
18

 Diretório dos Grupos de pesquisa no Brasil. Disponível em: 

<http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf> . Acesso em 4 set 2021. 
19 O banco de dados do CNPq disponibiliza arquivos de Excel quando são feitas as buscas pelas palavras 

“gênero” ou “sexualidade”. Neste arquivo de Excel são mencionados todos os projetos de pesquisas de 

universidades brasileiras que trabalham com estas temáticas. Com o recurso de filtragem do Excel, verifiquei os 

nomes dos projetos dentro da UFF e assim observei quais contemplam esta pesquisa. 
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TABELA 5 - Grupos de Pesquisa da UFF com Temáticas de Gênero e Sexualidade. 

NOME DO GRUPO DATA DO 

CADASTRO 

DO GRUPO 

NO 

DIRETÓRIO 

CNPq 

DOCENTES 

RESPONSÁVEIS 

ÁREA 

Bela, recatada e do lar: Núcleo sobre Gênero, 

Identidade e Feminismo  

27/07/2020

  

 

 

Priscila Ermínia 

Riscado 

 

Andres Del Río 

Ciências 

Humanas 

 

 

Corpo, Gênero e Sexualidade nas Literaturas 

Portuguesa e Africanas 

14/06/2020 Tatiana Pequeno da 

Silva 

Linguística, 

Letras e Artes 

ETHOS: Geografia Política, Ética, Gênero e 

Sexualidade 

09/04/2021 Ivaldo Gonçalves de 

Lima 

 

Débora Santana de 

Oliveira 

Ciências 

Humanas 

Gênero, Feminismos, Diversidade Sexual e 

Violência 

12/06/2020 Nivia Valença Barros 

 

Rita de Cassia Santos 

Freitas 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

 

Gênero, Memória e Serviço Social 15/03/2021 Carla Cristina Lima de 

Almeida 

 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero na 

Educação Física 

23/11/2019 Fabiano Pries Devide 

 

Ciências da 

Saúde 

LABGEN - Laboratório de Estudos de Gênero e 

Interseccionalidade 

15/07/2020 Verônica Toste Daflon Ciências 

Humanas 

Laboratório de estudos e pesquisa em gênero, 

educação e saúde 

17/11/2019 Guilherme de 

Carvalho 

Ciências 

Humanas 

Laboratório de Estudos sobre Mulheres e 

Enfermagem 

12/05/2021

  

Jane Baptista Quitete 

 

Rosana de Carvalho 

Castro 

Ciências da 

Saúde 

 

Laboratório de pesquisas sobre gênero e raça na 

mídia e nas artes 

06/05/2021 Geisa Rodrigues Leite 

da Silva 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

NEDIGER - Núcleo de estudos em ética e 

desigualdades de gênero, etnia e racismo 

20/04/2021 Isabel Cristina Chaves 

Lopes 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Núcleo de Estudos de Gênero e Economia 

 

17/07/2020 

 

Lucilene Morandi Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito das 

Mulheres 

01/04/2021

  

Fernanda Andrade 

Almeida 

Ciências 

Sociais 
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 Aplicadas 

Núcleo de Pesquisa Proteção Social, Gênero, 

Famílias e Gerações 

23/10/2020 Rita de Cassia Santos 

Freitas 

 

Nivia Valença Barros 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

 

Saúde da Mulher, maternidade e direitos 

sexuais e reprodutivos 

30/04/2021

  

Paula Land Curi 

 

Ciências 

Humanas 

Sexualidade, Direito e Democracia 

 

05/02/2021

  

Carla Appollinario de 

Castro 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero 

* 

2002 João Bosco Hora Góis 

 

Kamila Cristina da 

Silva Teixeira 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Fonte: Dados coletados pelo autor da monografia com base no banco de dados do CNPQ / Diretório dos Grupos 

de pesquisa no Brasil, 2021. 

Nota: * Grupo de pesquisa não encontrado nos dados do CNPq, mas consta no site da Escola 

de Serviço social.  

 

Podemos observar que existem grupos de pesquisa em diferentes institutos e 

faculdades da universidade. No entanto, em sua maioria, eles se concentram nos campos 

disciplinares das áreas de ciências humanas e das ciências sociais aplicadas.  

Para finalizar o mapeamento, busquei pesquisar eventos voltados para debater 

questões relacionadas aos temas de gênero(s) e sexualidade(s) na UFF. Para tanto, selecionei 

as palavras “gênero”, “sexualidade”, “trans” e “travesti”, na sessão eventos do site da UFF. 

Segue listagem de seminários, lives, workshops e congressos que podem ser 

encontrados no site institucional da Universidade. Alguns deles estão vinculados aos projetos 

de extensão mencionados na Tabela 4. 

 

TABELA 6 - Eventos na UFF com temáticas de Gênero e Sexualidade.  

NOME DO EVENTO DATA DO EVENTO 

I Encontro do Fórum Estadual dos GT sobre Equidade de Gênero. 

Parentabilidade e diversidade das IES RJ 

02/07/2021 

Webinar "Direito das famílias sob uma perspectiva  de Gênero" 23/03/2021 

Debate online do Projeto Vozes dissonantes na Comunicação e na Cultura, 

em parceira com o Projeto Dissemina: perspectivas afrocentradas de raça e 

gênero na comunicação  

03/12/2020 

Livres com a FEUFF: STF declara "ideologia de gênero" inconstitucional? 30/04/2020 

Seminários da Saúde Coletiva sobre a inclusão com o tema saúde das 12/11/2019 e 13/03/2018 
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pessoas transgênero e travesti na formação médica  

Workshop "gênero, raça e produção do conhecimento" 03/10/2017 até 31/10/2017 

I Encontro Intercâmpi - violências e Diversidade de gênero  09/06/2017 até 10/06/2017 

Seminário Gênero, Política Públicas e Participação Política Eleições 2016 07/06/2016 até 09/06/2016 

Programa UFF Mulher: atividades sobre políticas Públicas, Gênero e 

Violência contra a mulher 

27/11/2015 

Mulheres na Sociedade: interseccionalidade com raça, maternidade, 

sexualidade e religião. 

09/09/2020 

XV Seminário da Rede de Educação e Saúde para a prevenção da Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV e AIDS de Niterói  

30/11/2017 

Lançamento do Livro "Qual o Futuro da Sexualidade no Direito" 31/03/2017 até 01/04/2017 

I Jornada SDD: "qual o futuro da sexualidade no direito" 21/10/2016 

Live: Pandemia Covid-19 e populações vulneráveis: negra, indígena, em 

situação de rua e LGBT+ 

10/06/2020 

India/Brasil: Vidas Trans em (Re)existência 12/05/2021 até 14/05/2021 

Live: desafios específicos da população Trans durante o isolamento social 14/05/2020 

I Oficina de Saúde Bucal para Pessoas Transexuais e Travestis 06/12/2019 

Programa Apolônio do Bem - tratamento bucal a pessoas travesti e 

mulheres transexuais em Niterói  

26/04/2016 até 30/04/2016 

I Colóquio sobre Gênero e Educação. Precisamos falar sobre gênero: entre a 

mordaça e o debate na sala de aula. 

26/10/2017 

Fonte: Dados coletados pelo autor da monografia com base na sessão Eventos do site institucional da UFF, 2021. 

 

 

Podemos perceber que existe uma multiplicidade de eventos na UFF que dialogam 

com as temáticas de gênero e sexualidade. Os assuntos das lives e colóquios são variados, mas 

destaca-se a abordagem das políticas públicas, a proteção contra violências e a divulgação dos 

direitos das populações LGBTQI+. Percebo que nenhum destes eventos dialoga diretamente 

com o direito educacional das pessoas trans ao ensino superior, mas evidenciam a 

preocupação de trazer a temática das (re)existências e dos desafios das pessoas trans no seu 

cotidiano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diferentes experiências vivenciadas como estudante da Universidade Federal 

Fluminense me levaram a buscar observar com mais atenção como os temas de gênero(s) e 

sexualidade(s) estão sendo discutidos no meio universitário e que medidas estão sendo 

implementadas, em especial para garantir a inclusão e permanência das/dos estudantes trans.  

Para ter acesso a essas informações, realizei uma série de buscas e levantamentos no 

site institucional da universidade e em sites específicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, procurando identificar políticas e ações voltadas para a graduação, quanto para a 

pós-graduação. Destaquei o pioneirismo de alguns programas de pós-graduação que garantem 

cotas ou vagas adicionais para estudantes trans.  

A UFF também tem se mostrado como uma instituição que dialoga com as temáticas 

de gênero(s) e sexualidade(s) nos currículos de graduação e pós-graduação, ao ter inserido 

disciplinas que visam ampliar a produção do conhecimento sobre tais temáticas na formação 

dos estudantes. No entanto, ainda é insuficiente se consideramos que a maioria das disciplinas 

identificadas são optativas e não obrigatórias, bem como ofertadas em cursos das ciências 

humanas e ciências sociais aplicadas. Torna-se um desafio a implementação de disciplinas em 

outras áreas.  

A identificação de grupos de pesquisa, projetos de extensão e realização de eventos 

universitários fecham o mapeamento, fortalecendo a percepção de que existem muitos 

docentes, técnicos e estudantes atuando de forma comprometida para o reconhecimento das 

diversidades de gênero e sexualidade no âmbito acadêmico e na sociedade de forma geral.  

No entanto, em nível da gestão, segundo meu olhar, a UFF caminha vagarosamente na 

implementação de ações voltadas para estudantes trans. Por exemplo, as resoluções e 

normativas para o reconhecimento de pessoas trans na universidade não acontecem numa 

agenda constante, elas são colocadas em tempos bem espaçados, e por muitas vezes fica a 

critério das unidades de ensino implementar efetivamente as ações de reconhecimento 

aprovadas no CUV, por exemplo, o uso dos banheiros sociais.  

Outro desafio é o clima político conservador do contexto atual. Nos últimos anos, a 

universidade sofreu com cortes de verbas e até mesmo com ameaças frente a sua autonomia. 

Assim, vivenciamos um cenário em que gestores do Ministério da Educação e outros grupos 

de poder tentam impedir que a universidade avance em políticas e ações que são pauta para os 

movimentos e grupos trans. Além disso, também é possível reparar na ausência de um 
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dispositivo de denúncias interno à universidade para os casos de transfobia ou Lgbtfobia. 

Essas denúncias acabam sendo feitas no interior da instituição pelos grupos de militância que 

passam a verbalizar e divulgar os casos ocorridos.   

Também merece ser ressaltada a ausência de um sistema de informação público de 

transparência, que reconheça a presença de estudantes trans e que quantifique dados como 

números de alunas/os que usam nome social ou estudantes da graduação que se reconheçam 

como trans, ou estudantes da pós-graduação que ingressaram por meio das cotas ou reserva de 

vagas para trans. Essa ausência de dados específicos demonstra a invisibilidade desta 

categoria nos dados da universidade.  

Esta pesquisa monográfica não conseguiu contemplar as expectativas e vivências 

subjetivas das/dos estudantes trans, como previa inicialmente. A situação de pandemia impôs 

sérias restrições ao que pretendia ser um trabalho de campo com abordagem antropológica. 

No entanto, permanece o desejo de dar continuidade à pesquisa em uma próxima instância, 

trazendo as vozes e as experiências das e dos estudantes trans.  

Considero que as leituras realizadas sobre os autores e os debates conceituais em 

torno à temática abordada e os levantamentos construídos, já criam uma trilha para dar 

continuidade à minha caminhada de pesquisa.   
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