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Resumo: No atual contexto social percebemos que mesmo com tantos avanços que concernem ao
livre direito de exercer a democracia, ainda nos deparamos com alguns estigmas relacionados à
construção do gênero/sexo, culminando assim em atitudes discriminatórias em relação à diversidade
sexual e as variações de gênero em diversos âmbitos, incluindo o educacional. O nosso objetivo foi
compreender como se dá a trajetória e as experiências acadêmicas de mulheres trans em uma
Instituição Federal de Ensino Superior – IFES. A metodologia foi de cunho qualitativo, por meio de um
estudo de caso com a utilização de entrevista semiestruturada. Foram participantes da nossa
pesquisa duas mulheres trans que são estudantes da Universidade Federal da Paraíba- UFPB. Para
tanto, nos embasamos em alguns/as estudiosos/as como Prado e Machado (2008), Guimarães
(2004), Bento (2006; 2008) Butler (2003) e entre outros/as, que nos nortearam a compreender as
informações apontadas nas entrevistas. Os resultados apontam logo de início as dificuldades em
encontrar as mulheres trans, com relação à disponibilidade e abertura para falar do tema aqui
pesquisado; elas mencionaram que ainda são alvos de discriminação em relação à sua identidade de
gênero, às vezes por parte de professores/as. Elas também mencionaram os processos exaustivos
para alteração do nome nos registros oficiais; porém as mesmas mostraram-se firmes quanto ao
enfrentamento diário realizado nos espaços da Universidade.

Palavras-chave: Transexualidade. Identidade de gênero. Ensino Superior.

Abastract: In the current social context, we notice that even with several advances connected to the
right of living the democracy we still face stigmas that are related to the gender/sex construction,
resulting, this way, in discriminatory attitudes against the sexual diversity and the variety of gender in
many contexts, including the educational one. Our goal was to comprehend how it is the path and the
academic experiences lived by transgender women in an Instituição de Ensino Superior – IFES. The
methodology is qualitative and it was developed through a deep study of the subject and we used a
semi structured interview. Two transgender women were collaborators in this research and they are
students at the Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Moreover, this research is based on
researchers such as Prado and Machado (2008), Guimarães (2004), Bento (2006; 2008) Butler (2003)
and others that guided us in the analyses of the information pointed out in the interviews. The results
show us difficulties such as finding available transgender women that can speak openly about the
theme of this research; they mentioned that they still suffer with discrimination in the University
because of their gender identity, and for many times this violence comes from some of their
professors. They also mentioned the exhaustive process of changing their names in the official
documents; however, they exposed how adamant they are in the daily confrontation in the University.

Key words: Transgender. Gender identity. Higher education.

Introdução

Em alguns períodos históricos e modelos de sociedade, a população LGBTQI (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Trans, Travestis, Queer e Intersex) sofreu e continua sofrendo com preconceitos e
discriminações, atualmente, intensificada em razão da onda de conservadorismo que se alastrou no
contexto social e político do país. Essas atitudes são reflexos de uma sociedade enraizada no
patriarcado, que por sua vez, determina e delimita espaços, ações e modos de relacionamento que
homens e mulheres devem ter. Segundo SANTOS et al. (2017) “à medida que a diversidade sexual e
gênero vem aumentando, ainda nos deparamos com comportamentos que enfatizam a discriminação
e violência, que são consequências de uma sociedade moral e tradicionalista”, corroborando com o
que afirma Bandeira e Batista (2002):
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No momento em que o poder público, através da elite política, parece
favorecer ou desfavorecer determinados grupos identificados por sua etnia,
raça, religião, sexo, etc., nega a legitimidade de existir e de se exprimir de
muitos outros segmentos, deixando as portas abertas (BANDEIRA; BATISTA,
2002, p. 120).

No tocante às pessoas transexuais essas atitudes discriminatórias se acentuam mais, pois, de acordo
com a ONG TGEU - Transgender Europe, o Brasil ainda é considerado o país que mais mata
transexuais no mundo. Embora haja algumas iniciativas do poder público e da esfera privada para a
diminuição desta realidade, o que se observa é o crescente aumento nas práticas de violência contra
essas pessoas, seja verbal, psicológica, física, entre outras.

As dificuldades de inserção nos espaços sociais refletem também no cenário educacional, uma vez
que, segundo a Revista Fórum, edição de janeiro de 2017, as pessoas trans encaram um grande
desafio para concluir o Ensino Médio devido ao preconceito. Elas passam por constantes
constrangimentos que partem tanto dos alunos e alunas, quanto de professores e professoras, esses
fatores contribuem na desistência e abandono dessas pessoas das salas de aula da Educação
Básica, tendo como consequência os pequenos números de pessoas trans na Educação Superior.
Assim, as/os transexuais são ainda mais marginalizados/as em comparação às pessoas cisgênero,
seja nas diversas esferas sociais, inclusive, na educação.

Sabendo que a educação, especificamente, o acesso à escola é um direito de todos/as, não deveria
haver atitudes discriminatórias em seu meio para garantir a permanência de alunos e alunas
transexuais nesses espaços, inserindo discussões e debates a fim de auxiliar no tratamento da equipe
docente e de servidores/as da escola frente às pessoas transexuais. Já na Educação Superior, a
Universidade, como uma entidade que tem a função de formar pessoas, respeitando a diversidade
cultural, continua engendrada e criando mecanismos de manutenção do machismo e atitudes
sexistas, uma vez que (re) produz as diferenças baseadas no sexo e gênero em seus espaços. De
acordo com Miskolci (2016):

O termo “diversidade” é ligado à ideia de tolerância ou de convivência, e o
termo “diferença” é mais ligado à ideia do reconhecimento como
transformação social, transformação das relações de poder, do lugar que o
Outro ocupa nelas (MISKOLCI, 2016, p. 15).

Sendo assim, percebemos que não só instituições como família, escola, segurança pública, promoção
à saúde apresentam dificuldades para lidar com a diversidade de identidades de gênero, mas,
também, a Universidade, que se constitui em um espaço de produção de ciência em suas várias
nuance.

Nessa perspectiva, as diferenças tornam-se motivações para práticas discriminatórias, ao invés de
serem ressignificadas no tocante ao respeito à diversidade de gênero, classe e raça. Durante
entrevista para O Estadão, Keila Simpson – presidente da associação Nacional de Travestis e
Transexuais – comenta: “o acesso das pessoas trans ao Ensino Superior é muito difícil, porque esse
ambiente não é acolhedor para elas. Ainda existem discriminação e violências praticadas tanto pela
instituição quanto pelos próprios alunos e professores.” Com isso, entendemos que as pessoas trans
não são aceitas em suas expressões de gênero, e não têm seus direitos reconhecidos e respeitados.

O não reconhecimento das pessoas Trans na Universidade consiste também em um reflexo da
sociedade e do modelo de educação sexual que predomina nas escolas, conjunções familiares e
círculos de convivência, pautada no conservadorismo e reafirmação do binarismo no modo de viver a
identidade de gênero, que não contempla mais a diversidade existente na sociedade atual.
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Nesse sentido, a sexualidade é uma das dimensões fundamentais da condição humana, que se
desenvolve e se apresenta sempre influenciada por sentimentos e valores. É um fenômeno
multidimensional, não apenas psíquico, mas também biológico e sociocultural. Inerente à vida do ser
humano, a sexualidade se manifesta desde o nascimento e se constrói ao longo de toda a existência,
nas relações interpessoais, no momento sociocultural em que estamos vivendo. Isso implica em
afirmar que a nossa sexualidade é construída socialmente, dando importância à educação voltada
para princípios como respeito a si mesmo, ao outro, a diversidade sexual, ou seja, viver a sexualidade
com clareza e consciência.

E sobre a transexualidade Bento (2008) pontua:

Afirmar que a transexualidade é uma experiência identitária, que está
relacionada à capacidade dos sujeitos construírem novos sentidos para os
masculinos e os femininos, não significa esquecer a dor e a angústia que
marcam as subjetividades daqueles que sentem e desejam viver experiências
que lhes são interditas por não terem comportamentos considerados
apropriados para seus sexos. Narrativas das pessoas transexuais nos
remetem para um mundo de dúvidas, angústias, solidão e um medo constante
de serem rejeitados. (BENTO, 2008, p. 22-23).

Diante disso, observamos uma constante omissão das questões relacionadas ao gênero e
sexualidade no cenário escolar e universitário, sobretudo, por meio de condutas violentas, ao mesmo
tempo, práticas homo/lesbo/transfóbica, culminando assim, em desafios lançados para todos e todas.
No que diz respeito às Universidades, essas, possuem a incumbência de inserção de políticas de
acolhimento, assistência e combate ao preconceito e violência, além de investir na formação docente
(inicial e continuada), para que violência e discriminação não sejam naturalizadas nos espaços
escolares. De acordo com Miskolci (2016):

A escola tenta, pelos mais diversos meios pedagógicos, criar meninos
masculinos e meninas femininas. Portanto, o ensino escolar participa e é um
dos principais instrumentos de normalização, uma verdadeira tecnologia de
criar pessoas “normais”, leia-se, disciplinadas, controladas e
compulsoriamente levadas a serem como a sociedade as quer. [...] a escola
pune e persegue aqueles e aquelas que escapam ao controle, marca-os como
estranhos, “anormais”, indesejáveis (MISKOLCI, 2016, p. 18-19).

Para as poucas pessoas trans que ingressam em uma Instituição Federal de Ensino Superior – IFES,
a permanência nesse ambiente se torna outro grande desafio, pois podemos observar que existe uma
discriminação, ainda que velada, praticadas tanto pela instituição quanto pelos próprios alunos e
professores.

Buscando entender como se dá essas relações dentro do âmbito acadêmico, este artigo teve como
objetivo analisar experiências e trajetórias de estudantes transexuais mulheres em cursos de
graduação de uma IFES da cidade de João Pessoa, PB. Essa investigação se deu por meio da
realização de entrevistas, embasadas no marco da investigação narrativa da identidade sexual e de
gênero. A finalidade deste trabalho é contribuir para a inclusão da perspectiva crítica de gênero e
diversidade na Universidade, com o intuito de promover a liberdade, autonomia e empoderamento de
pessoas transexuais no meio acadêmico. A presente discussão terá como foco à análise dos
depoimentos das mulheres transexuais, estudantes de graduação da IFES pesquisada.
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Metodologia: o caminhar da pesquisa

A pesquisa foi de natureza exploratória e bibliográfica, a abordagem utilizada foi de caráter qualitativo,
com o objetivo de analisar e identificar as perspectivas das mulheres trans estudantes sobre o
contexto universitário e os fatores socioculturais que traçam as relações estabelecidas por essas
pessoas no âmbito da educação superior (acesso e permanência). A pesquisa exploratória, por ser
um tipo de pesquisa muito específica, na maioria das vezes, assume a forma de estudo de caso (GIL
2008) e busca esclarecer ou alterar idéias, com o objetivo de contribuir para possíveis estudos.
Segundo Lakatos, a pesquisa bibliográfica “pode ser considerada como primeiro passo de toda
pesquisa científica” (1992, p. 44) e é ela que nos dará uma melhor investigação e compreensão do
objeto de estudo através da coleta material de diversos autores.

Neste sentido, a pesquisa foi dividida em quatro etapas. Inicialmente, houve reuniões para discussão
de materiais teóricos previamente selecionados que antecederam a coleta de dados. Assim, no
primeiro momento do projeto, foram feitos estudos teóricos de referências acerca do tema em
questão, com foco nas experiências transexuais, conflitos e identidade de gênero. Esses materiais
serviram para a elucidação de dúvidas e expandir conhecimentos relativos à transexualidade e como
acontecem as relações interpessoais no âmbito acadêmico. Foram dividas duplas para a investigação
dos sujeitos da pesquisa. Para este plano, analisamos experiências e trajetórias de mulheres trans,
estudantes de cursos de graduação da Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

No segundo momento, foi produzido pelos integrantes um roteiro para as entrevistas, com o intuito de
avaliar questões específicas da vida e da sexualidade dos/as estudantes transexuais da UFPB. A
partir dos estudos da literatura sugerida, elaboramos o roteiro de entrevista, composto por 18
questões abertas, com o intuito de coletar dados para um melhor entendimento das experiências e
trajetórias vividas por estes sujeitos. A priori, fizemos a caracterização da pessoa entrevistada, e
elaboramos cinco questões iniciais versaram sobre a percepção, o processo e as barreiras
enfrentadas como transexual. Na sequência, elaboramos 13 perguntas que se pautaram sobre as
experiências enquanto estudante da UFPB.

Além disso, essas perguntas serviram para analisarmos o percurso e as experiências enquanto
mulher trans, estudante de uma IFES, assim como refletir sobre como as ações cotidianas restringem
a liberdade de direitos destas pessoas. As análises desses dados serviram para possíveis conclusões
da pesquisa aqui em foco.

Resultados e Discussões: o que os dados revelaram

Existem diversas formas de enxergar o ser humano e se tratando de sexo, gênero e sexualidade não
são diferentes, por isso, para falar sobre transexualidade, é preciso, antes de tudo, identificar as
diferenças entre os conceitos de gênero e identidade de gênero. Na perspectiva do presente trabalho,
o gênero é entendido como uma construção social do que é ser mulher e ser homem em sociedade.
Esse conceito é iniciado ainda na gestação quando a anatomia (pênis e vagina) define a forma como
o indivíduo se relaciona consigo e com o outro, por exemplo, quando na infância o menino é proibido
de brincar de boneca porque é brincadeira de menina, e menina é ensinada que “se um menino
beliscar ela é porque gosta dela”; já a identidade de gênero consiste na forma como o indivíduo se
enxerga.

Além desses conceitos, há uma confusão entre as noções de identidade de gênero e orientação
sexual, em que as pessoas enxergam os dois conceitos como o mesmo. Sabendo que identidade de
gênero é a forma como o indivíduo se enxerga, entende-se por orientação sexual o lado que o sujeito
direciona o seu o desejo afetivo-sexual. Com isso, apesar do indivíduo nascer biologicamente com os
órgãos ditos femininos ou masculinos, esse fator não determina a maneira como essas pessoas se
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reconhecem nesses corpos, refletido no processo de identidade das pessoas trans que não se
reconhecem no corpo que nasceram, e, por vezes, resultando em pessoas que desejaram nunca ter
nascidos em seus corpos. À vista disso, percebe-se que a transexualidade surge como um aspecto
“incompreensível”, como corrobora Castel (2001):

A transexualidade é considerada um fenômeno complexo. Em linhas gerais,
caracteriza-se pelo sentimento intenso de não-pertencimento ao sexo
anatômico, sem a manifestação de distúrbios delirantes e sem bases
orgânicas (como o hermafroditismo ou qualquer outra anomalia endócrina)
(CASTEL, 2001, p.77).

Ou seja, a transexualidade envolve divergências relacionadas ao sexo biológico e psicológico dessas
pessoas. Como expressa o psicólogo clínico e psicanalista Rafael Cossi (2013), em entrevista ao
portal G1:

Transexual é a pessoa que tem um transtorno mental e de comportamento
sobre sua identidade de gênero, ou seja, nasce biologicamente com
determinado sexo, mas se vê pertencente a outro e cogita fazer tratamentos
hormonais e cirurgia para mudar o corpo físico. Ao contrário do que já
acreditaram psicanalistas no passado, esse não é um caso de psicose, com
alucinações e delírios (COSSI, 2013, s/p.).

Apesar de apresentar aspectos patológicos quando diz “transtorno mental”, o psicólogo/psicanalista
demonstra reafirmar a divergência existente entre anatomia corporal e identidade, ou seja, ele quer
dizer que pessoas transexuais podem se identificar com o gênero oposto ao seu biológico (em uma
perspectiva binária). Além disso, gostariam de viver como alguém que se difere do seu sexo de
origem, realidade longínqua quando inserido o marcador de classe, que impede o tratamento e
cirurgia de adequação para pessoas de baixa renda.

Nesse caminho, ainda é perceptível - em alguns casos - a transexualidade vista como uma patologia
e problema social. Segundo Arán (2006):

É importante um estudo mais aprofundado sobre o tema para que a
psicoterapia, quando desejada e necessária, não fique capturada pela
exigência institucional de confirmação de diagnóstico e nem pela indicação da
cirurgia, mas que possa seguir trajetórias singulares de subjetivação, as quais
permitam que a transexualidade possa ser vivida (ARÁN, 2006, p. 61).

Com isso percebemos as dificuldades encontradas por pessoas trans no âmbito social, sofrendo
preconceitos, sendo excluídas e por vezes não exercendo seu papel como indivíduo ativo social, com
dificuldades no acesso educacional e a violação de seus direitos.

Diante disso, é notória a resistência em falar sobre a temática, aspecto sentido nas dificuldades
enfrentadas no processo de coleta de dados e informações, uma vez que, para a efetivação dos
objetivos da pesquisa era necessária a participação das pessoas trans. Como primeiro impacto
tivemos o pouco ingresso e permanência das mulheres trans na Universidade, o que dificultou a
identificação dessas pessoas, além disso, uma das maiores dificuldades encontradas consiste na
indisponibilidade dessas pessoas em fornecer entrevista, seja em razão de sucessivas situações de
violência como por tornar-se objeto de estudo, ou alguma razão desconhecida por nós, tal questão
transformou-se em uma inquietação na pesquisa.

Seguidamente, transformamos o roteiro em formulário online e publicamos em um grupo da UFPB
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encontrado na rede social Facebook, a motivação para a troca de deu em razão de a rede social ser
uma ferramenta bastante utilizada pelos/as jovens. No entanto, mesmo com essa divulgação, não
obtivemos muitas respostas, na verdade, o formulário só contou com uma resposta. Uma das alunas
trans contatadas, não pôde realizar a entrevista, e enviamos o roteiro por e-mail para que ela
respondesse.

Assim, percebemos que existe uma grande dificuldade, e talvez certa resistência dessas pessoas em
falar sobre o tema devido às imposições que ocorrem na sociedade e as constantes atitudes
discriminatórias por elas enfrentadas, além do medo de se expor devido as frequentes perguntas
vexatórias. De acordo Miskolci (2016):

[...] Violências atualmente chamadas de homofobia não se dirigem igualmente
a todos/as os/as homossexuais, mas, antes, muito mais frequentemente a
quem não segue esse padrão. Nesse sentido, quer sejam heterossexuais ou
homossexuais, todos podem ser normalizados e preconceituosos com o
Outro, aquele que vive, se comporta ou pensa diferentemente (MISKOLCI,
2016, p. 15).

Sendo assim é possível perceber que no meio em que vivemos, ainda é comum comportamentos que
expressam o preconceito e a violência, porém, em geral, a manifestação desse comportamento é
agravada ao se tratar da população LGBTQI, pois, vai de encontro ao único modelo de orientação
sexual, qual seja, a heterossexualidade. Neste sentido, essas pessoas mostram que existem outras
formas de vivenciar a sexualidade, seja entre pares ou não, a violência cometida contra a população
LGBTQI se agrava ao inserir na questão a identidade de gênero. A assistente social Mably Trindade,
em entrevista para o site Rede Mobilizadores, explica que grande parte das pessoas trans, sofre com
a não aceitação familiar, com o sentimento de inadequação, além da incessante discriminação vivida
em diversos âmbitos, ocasionando em dificuldades dessas pessoas de se inserirem no meio social,
visto a incompreensão da sexualidade desses sujeitos.

Segundo Miskolci (2016) o dispositivo da sexualidade precisa ser compreendido e enfrentado, pois,

[...] “Dispositivo sexual” é um termo que se refere ao conjunto de discursos e
práticas sociais que criam uma problemática social, uma pauta para políticas
governamentais, discussões teóricas, e até mesmo embates morais. A
sexualidade é um desses dispositivos históricos, e surgiu, aos poucos, a partir
do século XVII, até adquirir os contornos presentes, que fazem com que as
pessoas se compreendam a partir de sua sexualidade (MISKOLCI, 2016, p.
16).

A partir disso, observamos nas respostas situações em comum entre as entrevistadas no tocante às
suas trajetórias. A primeira trans mulher tem a idade de 20 anos, cursa Engenharia de Energias
Renováveis no turno da tarde. Já a segunda trans mulher tem a idade de 21 anos, cursa Arquivologia
no turno da Noite. A partir dessa breve caracterização inicialmente a idade das mulheres trans, jovens
e que conseguiram ingressar na Universidade. Além disso, o turno em que essas mulheres cursam
difere e nos coloca frente há uma questão que ainda é atual, a violência contra as mulheres nas ruas,
sobretudo, à noite, neste caso, a violência pode se intensificar em razão do preconceito e
discriminação direcionado às pessoas trans.

Posterior à caracterização, foram feitas perguntas que envolviam o processo de descoberta e
reconhecimento dessas mulheres como mulheres trans. Algumas das questões iniciais foram “Como
foi perceber a sua transexualidade Com qual idade você percebeu”; “Como se deu o seu processo de
transição Quais as barreiras enfrentadas Como você superou essas barreiras” “Você pensa em fazer
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a cirurgia para a adequação sexual”.

Quanto a essas indagações, a E1 preferiu não responder por não sentir-se a vontade de tratar esse
assunto, o qual julga ser de cunho pessoal. Já a E2 respondeu, porém, de forma sucinta, sem
aprofundar muito nessas questões, informando que percebeu sua transexualidade aos 16 anos,
expondo um pouco sobre o processo de transição e as barreiras enfrentadas, como mostra a fala
abaixo:

“Muito difícil. Saí do trabalho, enfrentei olhares e opiniões nos mais diferentes
âmbitos da minha vida. Venho levando tudo de cabeça erguida e com muita
força de vontade de viver.”

Na fala da E2 notamos também um misto entre as dificuldades e a resistência dessa mulher, que, em
meio às propagações de discursos de ódio e violências cometidas persiste e resiste, esse, também,
consiste em um ato político. Corroborando com o relato de E2, Prado e Machado (2008) mostram que
o preconceito pode ser entendido como uma (re) produção social que inferioriza grupos específicos,
fazendo com que as várias formas de violência sejam encaradas como algo natural, tendo em vista a
categorização social na qual nos encontramos. Ainda apoiados em Butler (2013) destacamos que o
corpo é uma construção social e que o gênero seria um significado assumido por um corpo, que só
existe em relação a outro significado oposto, com isso, o corpo gendrado se contrapõe ao outro
gênero.

Em razão de a nossa sociedade ser heteronormativa, androcêntrica e pautada no patriarcado, a
mulher trans sofre mais com a violência, pois de acordo com Raphaely Luz, estudante de serviço
social da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em entrevista ao site Olhar Conceito em
janeiro de 2017, relata que “além do machismo, a questão da objetificação da mulher trans, porque
somos sempre vistas como prostitutas, então somos tratadas como uma. As mulheres trans são vistas
como objeto de satisfação do prazer dos homens, simplesmente”.

Com isso, percebemos que em nossa sociedade, as mulheres de modo geral sofrem violência de
gênero, em que as idéias de masculinidade são caracterizadas por manifestações carregadas de
liberdade, e refere-se muitas vezes ao exercício da força física e por atitudes de firmeza nas atitudes
tomadas. Se tratando da mulher trans, essas dificuldades são ainda maiores, pois, por serem
marginalizadas, elas encontram uma grande dificuldade no processo de transição, bem como para se
inserir na meio social.

Quando perguntamos se elas já sentiram que sofreu alguma exclusão por sua condição de pessoa
transexual, as duas foram enfáticas ao afirmar que sim. Em seguida ao questionarmos sobre Qual
situação vivida no contexto da UFPB que você considerou que foi constrangedora, elas mencionaram:

“Constrangedora, não me recordo, mas de embates políticos sociais todos os
dias (E1)”.

“Aula de um professor x que pronunciou meu nome, falei presente e ele ficou
olhando pra minha cara como se não fosse eu (E2”).

Quando perguntamos como elas lidam com a transfobia aqui na UFPB, caso exista, elas salientaram:

“Não acredito que haja de forma explicita (é velada e isso dificulta a punição e
combate) (E1)”.
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“Tento não pensar nisso (E 2)”.

Em vista dos depoimentos percebemos os enfrentamentos frequentes dessas mulheres trans frente
às violências sofridas em razão do preconceito, ambas em suas particularidades buscam formas de
transpassar essas situações. O depoimento da E1 que ressalta a transfobia velada na Universidade
apresenta-se como um fator preocupante no combate às práticas discriminatórias na Universidade,
sobretudo, quando se fala nas relações de poder existentes em razão das titulações acadêmicas, em
que inúmeras mulheres e mulheres trans sofrem violência de gênero (principalmente assédio) nos
espaços que circulam, e que não há resolução de casos denunciados em razão do local que esse
sujeito fala.

Não poderíamos deixar de mencionar o depoimento da E2 sobre o caso do professor que
(veladamente) demonstrou que aquele nome não correspondia à pessoa pelas características
estéticas e corporais julgadas de mulher e homem. Outra forma de subversão apresentada pela E2 se
deu pela tentativa de esquecimento da transfobia cotidiana. Diante disso, Bento (2008) é enfática ao
afirmar que:

O corpo é um texto socialmente construído, um arquivo vivo da história do
processo de (re) produção sexual. Nesse processo, certos códigos
naturalizam-se, outros, são ofuscados e/ou sistematicamente eliminados posto
às margens do humanamente aceitável, como acontece com as pessoas
transexuais (BENTO, 2008, p. 38).

Diante disso, visto que historicamente as mulheres são excluídas e marginalizadas em diversos
âmbitos da vida humana, e se tratando de uma mulher trans, essa exclusão/marginalização é
reforçada, no sentido de que estas mulheres são sempre relacionadas à situação de prostituição,
como relata E2 ao ser questionada sobre o que a maioria das pessoas pensa a respeitos das
transexuais.

“Que somos fadadas à promiscuidade e a prostituição (E2)”.

Segundo dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior -
ANDIFES (2016), das 63 universidades federais brasileiras, 14 não têm nenhuma resolução interna a
respeito do nome social – modo como pessoas transexuais e travestis se auto identificam e são
reconhecidas.

Quando perguntado sobre o nome social, as entrevistadas falaram que a Universidade Federal da
Paraíba - UFPB permite o uso deste direito, no entanto essa realidade não é algo que não é bem
aceita por alguns professores, como relata E2:

“O nome social nos é permitido, o que já é um alívio. Há alguns professores
que não tem instrução e provocam algumas situações constrangedoras.”

Desse modo, foi observado também que na Universidade, por ser um espaço de construção de
conhecimento e formação de pessoas, ocorre situações pertinente às questões de gênero, mesmo
sabendo que deve ser um espaço aberto à pluralidade e a diversidade cultural, como afirma Nardi et
al. (2013):
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Além disto, a iniciativa da universidade reforça a perspectiva de que a solução
está na punição e na responsabilização individual, ignorando a dimensão
pedagógica do debate a respeito da conformação institucional dos
preconceitos e das consequentes ações discriminatórias e violentas (NERDI et
al, 2013, p. 189).

Isto posto, atesta o relato de E1 ao dizer que os preconceitos que acontecem dentro da Universidade
geralmente não são explícitos, o que dificulta a devida punição das pessoas que reproduzem essas
práticas. Tais ações são veladas, e se perpetuam durante toda sua trajetória. Sobre a questão do
preconceito Guimarães (2004) é enfático:

O preconceito seria apenas a crença prévia (preconcebida) nas qualidades
morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de alguém, baseada na
ideia de raça. Como se vê o preconceito pode manifestar-se, seja de modo
verbal, reservado ou público, seja de modo comportamental, sendo que só
nesse último caso é tido como discriminação (GUIMARÃES, 2004, p.18).

Em tese, mesmo com algumas dificuldades, as participantes da pesquisa explanaram suas opiniões a
fim de contribuir com o presente estudo, para que os percalços que encontraram e que encontram
durante sua trajetória de vida e acadêmica sejam mais bem debatidos, na esperança de não haja
mais práticas e discursos que propaguem as diversas formas de violências contra as pessoas trans e
toda a população LGBTQI.

Além disso, demonstraram algumas formas de resistir nesses espaços, seja pelo embate direto como
por meio do ‘esquecimento’, ou melhor, pelo não tentar pensar como apontou a E2. Assim, o que está
posto não só para a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, mas para todas as Universidades é
acolher essas mulheres e possibilitá-las espaços de fala, uma formação de qualidade, oportunidades
de inserir-se nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e, sobretudo, nas políticas de combate e
enfrentamento a violência e preconceito, para que práticas discriminatórias não sejam perpetuadas,
tampouco, naturalizadas nesses espaços. Tal enfrentamento se dá também como forma de manter
essas mulheres trans na Educação Superior, possibilitando outras oportunidades de carreira.

Assim, de acordo com a pesquisa, observamos que a permanência dessas mulheres no âmbito
acadêmico, tem sido uma constante luta de cunho social, pois embora já tenham alguns programas e
embates que sejam voltados para esse público, o que podemos perceber é que pouco se discute
sobre programas específicos que visem o acesso e permanência dessa população na universidade.
Sendo assim é preciso abrir espaços, que promovam a conscientização e debates que venham
desconstruir a invisibilidade e a discriminação do público LBGTQI de modo geral, disponibilizando o
acesso às políticas públicas para que as mulheres trans tenham voz e oportunidades, oferecendo
condições para que elas possam se mobilizar dentro do espaço da universidade, bem como fora dela.

Considerações finais

Conquanto a sociedade tenha desempenhado um papel reprodutor de um padrão heteronormativo e
binário nas relações interpessoais, e a educação tenha sido um dos canais que propagam essas
práticas, ela (a educação) continua sendo um mecanismo de (des) construção e fortalecimento de
debates que podem transformar ou não a vida das pessoas. Deste modo, a Universidade deve
mobilizar a luta pela inclusão e pela diversidade de gênero em seu meio, em busca de uma educação
mais plural e democrática, porém sabemos que ainda há muito que construir para que essas práticas
não sejam propagadas.
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Vivemos em uma sociedade considerada democrática, entretanto, ela não está aberta às várias
formas de expressão da sexualidade e de gênero e embora as pessoas trans, aqui em especial as
mulheres trans, enfrentam constantes discriminações devido aos processos históricos e sociais de
marginalização, invisibilidade de modo geral, é preciso abrir espaços de debates para que essas
discussões sejam colocadas em pauta, para que esses conflitos existentes e enfrentados
constantemente não só pelas pessoas trans, mas pela população LGBTQI de modo geral, possam ser
visibilizados.

Podemos destacar que as mulheres trans que participaram da pesquisa apesar de inseridas no
contexto da Educação Superior, ainda não alvos de discriminação em relação à sua identidade de
gênero, passando por processos exaustivos para alteração do nome nos registros oficiais, uma vez
que, o uso do nome social e garantido pelas legislações vigentes. Além disso, as maiores dificuldades
estão presentes no cotidiano dessas mulheres trans que frequentam salas de aulas com docentes
despreparados/as no tocante as questões de gênero, tampouco, inserindo nos debates tais questões
seja por falta de conhecimento ou por preferir omitir que as diferenças existem, como também no
tratamento de colegas frente às entrevistadas supracitadas.

Apesar disso, as entrevistadas mostraram-se firmes quanto ao enfrentamento diário realizado nos
espaços da Universidade, amparadas pelas bases legais – as quais precisam ser ampliadas frente ao
respeito à diversidade – e as próprias pesquisas e estudos referentes a questões ligadas a sua
vivência, qual seja, gênero e sexualidade.

Com isso, a motivação deste trabalho foi contribuir para a inclusão da perspectiva crítica de gênero e
diversidade na universidade, com o intuito de promover a liberdade e a visibilidade destas pessoas
que transitam pela universidade, visando à autonomia e empoderamento de pessoas trans na
Academia. Ademais, destacamos a importância dessa pesquisa para a reflexão de que cada ser
humano tem múltiplas formas de vivenciar sua identidade, pois a identidade de gênero não esgota a
subjetividade de uma pessoa, nem sua subjetividade se restringe ao fato de ser transexual.
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