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RESUMO
YORK, Sara Wagner. TIA, VOCÊ É HOMEM? Trans da/na educação: Des(a)fiando e
ocupando os"cistemas" de Pós-Graduação. 2020. 185 f. Dissertação (Mestrado em Educação)
– Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
Esta dissertação discute o impacto do acesso e da permanência de pessoas trans e
travestis nos programas de pós-graduação strictu sensu, nas instituições de públicas de ensino
superior (IES), através das chamadas cotas trans/travestis. Para composição do estudo
descritivo crítico desconstrucionista, houve a inserção de uma quadro teórico que atrela
narrativas de vida, construção de memória e entrevista a dois grupos que responderam à
pergunta: “Como alguém, cujo grupo identitário é marcado em 99,98% pela exclusão
educacional conseguiu ir tão longe na Educação?”. A inserção de (minhas) experiências, para
compreender as distâncias e aproximações entre o campo educacional e um corpo travesti,
foram fundantes para cartografar a vida social do corpo trans/travesti nos fluxos desse acesso à
pós-graduação. Outra questão levantada foram as condições de possibilidade para o acesso e a
permanência de pessoas trans/travestis na universidade, que des(a)fiam os limites da política de
cotas. Os efeitos de nossas presenças em espaços públicos, entre eles a escola, geram um bolsão
que produz e flerta com várias pedagogias e estéticas da existência. Uma vez no campo da pósgraduação, aponto vestígios nos quais os corpos trans/travestis, imersos em processos de
subjetivação, produzem enfrentamentos na/com a diferença letalizada. Os direitos básicos
educacionais ainda discutíveis ou negados negociam novos horizontes é(sté)ticoepistemológicos no ensino e na pesquisa, visando inserção para a construção de uma educação
democrática, laica, pública, feminista e (travesti)epistemologicamente assertiva.
Palavras chave: Travesti na/da educação. Cotas Trans/Travestis. Identidade e Diferença.

ABSTRACT
YORK, Sara Wagner. Sara Wagner Pimenta. MISS, ARE YOU A MAN?: Trans of/in
education: challenging and occupying the “cystems”of post-graduation. 2020. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
The present work discusses the impact of access and permanence of trans and travesti
people in the postgraduate programs strictu sensu, in the institutions of public higher education
(IES) in Brasil, using the so-called trans/travesti quotas. In order to compose the descriptive
critical deconstructionist study, there was the insertion of a theoretical framework that links
narratives of life, construction of memory and interview with two protagonists, who responded
to the question: "How did someone, whose identity group is marked by 99.98% of educational
exclusion, succeed in going so far in education?”. The insertion of (my) experiences, to
understand the distances and approaches between the educational field and a travesti body, was
fundamental to cartograph the social life of the body trans/travesti in the flows of this access to
post-graduation. Another issue raised was the conditions of possibility of access and
permanence of trans people in the university, challenging the boundaries of the policy of quotas.
The effects of our presence in public spaces, the school among them, generate a concentration
that produces and flirts with various pedagogies and aesthetics of existence. Once in the field
of post-graduation, I point out vestiges in which trans/travesti bodies, immersed in processes of
subjectivation, produce confrontations in/with the lethal difference. The basic educational
rights still debatable or denied negotiate new ethical/aesthetic-epistemological horizons in
teaching and research, aiming at insertion for the constitution of a democratic, secular, public,
feminist and (trans/travesti)epistemologically assertive education.
Key words: Travesti in/of/from education. Trans/Travesti Quotas. Identity and Difference.

RESUMEN
YORK, Sara Wagner/ GONÇALVES Junior. Sara Wagner Pimenta. PROFA, ¿ERES
HOMBRE? Trans de la/en la educación: Desafiando y ocupando los "cistemas" en los
Estudios de Posgrado. 2020. 185 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de
Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
Esta disertación analiza el impacto del acceso y permanencia de personas trans y
travestis en los programas de posgrado strictu sensu, en las instituciones públicas de educación
superior a través de las denominadas cuotas trans/travestis. Para la composición del estudio
descriptivo crítico deconstruccionista se insertó un marco teórico que vincula narrativas de vida,
construcción de memoria y una entrevista a dos grupos que respondieron a la cuestión: “¿Como
alguien cuyo grupo de identidad está marcado en un 99,98% por la exclusión educativa logró
llegar tan lejos en Educación?”. La inserción de (mis) experiencias, para entender las distancias
y aproximaciones entre el campo educativo y un cuerpo travesti, fueron fundamentales para
cartografiar la vida social del cuerpo trans/travesti en los flujos de este acceso a posgrado. Otro
tema planteado fueron las condiciones de posibilidad para el acceso y permanencia de las
personas trans/travestis en la universidad, desafiando los límites de la política de cuotas. Los
efectos de nuestras presencias en los espacios públicos, incluida la escuela, generan un bolsón
que produce y coquetea con diversas pedagogías estéticas y estéticas de la existencia. Ya en el
campo de posgrado, señalizo rastros en los quales los cuerpos trans/travesties, inmersos en
procesos de subjetivación, producen enfrentamientos en/con la diferencia letalizada. Los
derechos educativos básicos aún discutibles o negados negocian nuevos horizontes é(ste)ticoepistemológicos en la docencia y la investigación, apuntando a la inserción para la construcción
de una educación democrática, laica, pública, feminista y (travesti) epistemológicamente
asertiva.
Palabras clave: Travesti en/de la educación. Cuotas Trans/Travestis. Identidad y Diferencia.
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INTRODUÇÃO
Mas como é difícil lidar com o porquê, é preciso buscar refúgio no
como.
Toni Morrison (2003)
Muitas de nós, e este “nós” faz concordância, mais com sentido descritivo de
pertencimento, que à divisão insistente agregada aos movimentos ditos de esquerda, que
estariam dividindo grupos entre nós versus eles. O pertencimento é algo muito novo na
caminhada trans/travesti, uma vez que discussões sobre o grupo ganham maiores mídias na
segunda metade da década de 2010. Nós, mulheres travestis, não brancas, fora da prolepCIS 1,
ou seja, sem a aparente adequação às pedagogias culturais que reiteram a padronização (binária)
dos corpos (SCOTT, 1990), imigrantes, sem amparo familiar, sem grupos sociais de apoio e
que evidenciam aspectos geracionais, ser trans/travesti nos anos 1980 e/ou ser trans/travesti em
2020, contam com uma possibilidade de subexistência: a prostituição (ANTRA, 2020).
Sobre a identidade “não branca”, que evoquei, a explico: durante os meses em que fui
moradora de rua, convivi com pessoas que compartilhavam da mesma situação, na maioria
negras, porém não me percebia como branca. O critério ‘branca’ foi percebido quando instalada
na cidade de Londres, anos mais tarde da vida mendiga, quando um oficial de migração, durante
um acidente, e após perguntar se estava bem e pedir meus dados, narrou ao seu superior “que
uma mulher mestiça (eu) perdera seus bens durante um incêndio, que o seguro havia sido
acionado e que estava tudo bem”. Eu não era branca, como eles, eu não era preta como minhas
amigas e amigos de sarjeta, eu era mixed-race, mestiça, latina e/ou brasileira. Estar latina faz
ponte a minha compreensão de lugar no mundo, de morar onde se cabe, o apenas morar na
periferia é um privilégio que a maioria das pessoas trans e/ou travesti ainda não tem, por sermos
imigrantes e sem refúgio em nossos próprios núcleos primários, a família. Logo, ser parte de
uma comunidade, ainda que periférica, é um alento para alguns corpos. A condição imigrante
chega antes da condição periférica de pertencimento ao espaço, ao lugar de habitação. Raça,
enquanto categoria social, é mantida como categoria de poder, onde o sujeito de assento define
o subalternizado, onde é o policial/situação ou territoriedade (em UK ou no Brasil) que
determina a cor.
1

Termo que será discutido no decorrer do texto, que ao distanciar-se da discussão sobre passibilidade, cria
contrapontos a partir do olhar do sujeito ou sujeita trans/travesti que afronta aspectos naturalizados e
hegemônicos.
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Mesmo aquelas com formação nos mais diferentes setores do mercado de trabalho,
interpeladas pela uberização conceitual do trabalho, ainda são relegadas à inexistência neste
campo que se extingue, enquanto este grupo sequer consegue acessá-lo. Para Violin (2006), as
classes dominantes neoliberais, vêm procurando conquistar a hegemonia por meio da
desregulação social (desarticulando os mecanismos estatais que limitam a liberdade do
mercado), comoditizando a sociedade civil, tornando-a de atendida pelo estado, para atendedora
do estado. Assim empregos formais caem em descredito, uma vez que uma sociedade civil
(considerada como o não-estatal) passa a ser caracterizada por uma cidadania de "livres"
possuidores/consumidores, empresários de si. Assim, transexuais e travestis que sequer
acessaram empregos formais, passam a se dizer empresárias de si, trabalhando em funções
precarizadas, a partir de jogos excludentes, promovidos por alguns postos LGBTI, que flertam
com tais políticas.
Cidadãs de deveres e não de direitos, a presença trans/travesti em muitos espaços ainda
é tida como uma ameaça à reiteração performática das normas (BUTLER, 2003) que foram
sendo naturalizadas socialmente. Butler, filósofa que aciono para pensar a subversão da norma,
assevera que (homem e mulher) enquanto gêneros inteligíveis,
são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e
continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras palavras, os
espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só concebíveis em relação
a normas existentes de continuidade e coerência, são constantemente proibidos e
produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas causais ou expressivas
de ligação entre sexo biológico, o gênero culturalmente constituído e a “expressão”
ou “efeito” de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual.
(BUTLER, 2003, p. 38)

Enquanto, travestis enfrentamos batalhas cotidianas que vão do direito a estudar até ao
direito de não sermos mortas, entre outros direitos notadamente “simples” para
cidadãs/cidadãos apreendidos sob gêneros inteligíveis. Quando digo “Travestis...”, por vezes
elas e por horas Eu, retiro a possibilidade de “falar em nome de” ou desta polifônica
comunidade, onde sua amplitude é tão diversa quando indescritível sob aspecto formado/r
por/de uma única identidade. Eu sou um modo, que por vezes na descrição se aproximará de
vários outros modos, privados, particulares e singulares, por vezes expostos, como o faço.
O direito ao nome, civil retificado ou social, ainda segue o campo da conquista pelo uso.
Falando, como no parágrafo anterior, sobre minha própria experiência enquanto pessoa interna
a todos esses processos, apesar de ser chamada Sara, no campo de registro de sexo na Certidão
de nascimento, o juiz responsável pelo julgo denominou-me como sendo do sexo masculino,
mesmo diante de vários exames médicos, muitos constrangedores. Meses antes da decisão do
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STF que 2018 permite mudança por autodeclaração, enviei ao magistrado o nome de um livro
e o seguinte recorte: "O termo "gênero", além de um substituto para o termo mulheres, é também
utilizado para sugerir que qualquer informação sobre mulheres é necessariamente informação
sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Essa utilização enfatiza o fato de que o
mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo
masculino. Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que
estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um
sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com o outro sexo." Joan Scott (1975, p.75). Pelo visto
ele não leu, eu tampouco insisti, me senti uma travestYqueer e como ambos, travesti e queer,
desassistidas diante da justiça.
A reivindicação por direitos, inclusive educacionais, que muitas frentes acadêmicas e
dos movimentos sociais, de travestis e pessoas trans organizadas produzem, revela o crescente
desejo ao direito às reparações históricas. E aqui, certamente, não seriam as reparações que
“mereceram” os imigrantes italianos e outros europeus nos séculos passados (GERALDO,
2009). Seriam aquelas que garantem direitos sociais básicos em função dos permanentes (e
ainda existentes!) processos de exclusão que, forçosamente, nós, travestis e pessoas trans,
somos instadas a vivenciar. Me vi em meio à dupla e centupla ambiguidade dessa e nessa
discussão. Acionar realidades vistas e vividas por mim e dialogar a partir de um ideal sonhado,
mas ainda ideal e pouco real em 2020.
Quando, em Critique de la raison nègre, falo da “universalização da condição negra”,
é precisamente para dar as costas à política identitária, uma das fontes contemporâneas
de inimizade. As teorias da diferença e da identidade já serviram no passado como
alavancas para as lutas por igualdade e justiça. Não é mais o caso hoje. Elas foram
capturadas pelas forças do conservadorismo e se tornaram instrumentos de divisão
absoluta. (MBEMBE, 2020).

Mbembe (2020) fala de uma universalização da condição negra e sua estruturação
identitária como “fontes contemporâneas de inimizade” por terem sido cooptadas pelos
conservadorismos. Do mesmo modo é possível pensar essa agência sobre os movimentos
trans/travestis/Intersexo e, possivelmente, LGB. Durante esta escrita me vi diante deste dialema
a todo momento e ao final pensei que não serei eu, que proporei um fim a esta discussão, mas
que aqui é lançada como mais uma entrada de problema. Dediquei ao pequeno e aquilo que não
minha perna, mas minha ousadia, pudesse ou sonhasse alcançar, mesmo sendo parte dos
submundos (ofertados às) travestis, diariamente.
Apesar do submundo que a nós é oferecido, o grupo que integro tem iniciado relevantes
ações em determinados espaços que, atraindo escutas atentas (pela seriedade e/ou curiosidade
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advinda quiçá da exotificação que a antinorma fomenta), tem repercutido discussões numa
sequência cada vez mais perceptível.
As discussões com aliadas/os da academia, por exemplo, costumeiramente, têm nos
levado às discussões nas suas salas de aula e isso não é recente; iniciadas as discussões fomos
entrando em alguns departamentos, gerando convites para discussões em congressos e outros
eventos acadêmicos das faculdades para públicos mais amplos. As ações conjuntas (no processo
transexualizador, as ações no campo das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Vírus
da Imunodeficiência Humana (HIV), as pesquisas sobre direitos humanos, estruturaram
algumas rotas (com alguns percalços e claro, com alguma colonialidade, mas foram as rotas
possíveis e por isso estamos discutindo estas questões hoje, porque sempre houve gente na
universidade fazendo estas pontes. A noção de colonialidade, é acionada como uma chave
analítica importante e que, carregada de um sentido de relação de poder, que em certa medida
pode afastar do conceito de poder, em Foucault, que venho usando, faço saber que há limites e
possibilidades destes usos, por muito me aproximar de teórias cortantes e práticas nenhum
pouco negociáveis).
A fundação da Associação de Travestis e Liberados — ASTRAL, no Rio de Janeiro
(Jovanna Baby, Elza Lobão, Josy Silva, Beatriz Senegal, Monique do Bavieur e Claudia Pierry
France) marca o início da 1ª Instituição Trans no Brasil, em 1993, temos o 1º Encontro Nacional
de Travestis e Transexuais, as Resolução 1482 de 1997 e 1652 de 2002 do Conselho Federal de
Medicina sobre cirurgias de redesignação, o Encontro Nacional Universitário sobre Diversidade
Sexual – ENUDS (2002), Desfazendo Gênero (2013), CISES (2011), são exemplos de vários
eventos que foram dando força e forma a muitas lutas, como apresenta Sales (2018) em sua
tesse de doutoramento. A criação da ABEH (2001) e os núcleos de gênero e sexualidade nas
associações de pesquisa como na Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO,
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, Associação
Brasileira de Antropologia - ABA, etc. Isso tem se constituído como um trabalho duro e sem
prazo para terminar, mas já não estamos mais nesses lugares como objetos de estudo, mas, sim,
como pesquisadoras/es, reivindicando o direito à vida, à educação, ao trabalho, à saúde - ao
reconhecimento ao status de pessoas, de sujeitas e sujeitos não assujeitadas/os, “aos limites do
que conhecemos, mas ainda nos é exigido dar e receber reconhecimento” (BUTLER, 2015, p.
34). Assim, não abro seara aqui para, apenas, reivindicar o direito à educação, mas para que o
tecido deste texto seja inicialmente alinhavado, me atento a esta trajetória. Com tais lutas,
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tratamos de (re) afirmar que corpas-outres2 sejam reconhecides também como corpas
produtoras de saberes, sentidos e (trans) epistemes.
Ações afirmativas nas universidades (ou na pós), como cotas para travestis e
transexuais, algumas implementadas no Brasil a partir de 2016, vem gerando impactos e
avanços na educação superior (e com importante impacto para a educação básica). Elas
auxiliam na mudança de comportamento, nas práticas socioculturais, oferecem novos desafios
éticos, estéticos (GUATTARI, 1992; POCAHY, 2011) e políticos, na neomaquinaria
(GONÇALVES Jr, 2019) a partir dos assertos epistemológicos.
Assertos que constituem-se como direito à promoção de equidade (VIEIRA, 2009),
constatada diariamente pela ausência das trans e travestis (em espaços socais diversos, mas
também) nas salas de aula, nas bibliotecas, secretarias, apoio: raríssimas em cursos das ciências
exatas e quase inexistentes, tanto nos cursos de pós-doutoramento, quanto nas salas dos cursos
de medicina.
Ampliar a possibilidade para o acesso ao direito constitucional (e humano) à educação,
como ocorre hoje em alguns programas de pós-graduação engajados e empenhados em
responder ao conjunto de desafios (pro)postos para avançarmos no plano do conhecimento, das
práticas e relações sociais, faz-se urgente não apenas para a população trans, mas,
definitivamente, para enfrentar a crise democrática e institucional que vivemos.
Paradoxalmente, é neste escopo da política institucionalizada, na mudança de uma única
universidade, algumas vezes de um único campus, que a discussão adquire mais relevância,
como debater sobre as cotas na Pós-Graduação, sem ao menos tê-las garantidas na Graduação
na quase totalidade das Instituições de Ensino Superior (IES) do país – em 2016 apenas a
Universidade Federal do Sul da Bahia se abria para a possibilidade de chamada em seu edital
do ano seguinte, à inserção trans/travesti em sua política de cotas.
Deste modo, parto do entendimento de que não são todas as pessoas trans/travestis que
querem estar na universidade ou queiram pesquisar ou ainda pesquisam suas próprias
produções, suas sexualidades e gêneros. A sexualidade, afirma Foucault, é um "dispositivo
histórico" (1988). Em outras palavras, ela é uma invenção social, uma vez que se constitui,
historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que
2

Bruna Kury (Coletiva Vômito), informa: “sou uma dessas corpas, negra, transvestigênere e pobre”, sua perfopesquisa conecta pós-pornografia, pornoterrorismo, escatologia, cropofagia para descolonizar estruturas
formativas e inventar outros modos de ser corpo, uma vez que “um corpo colonizado é um corpo rígido,
militarizado [...] eu quero o fim da polícia militar, da polícia das corpas e dxs gêneros”, revelando assim que
a vigilância não está sobre o corpo, mas sobre corpas, não cis-brancos-hetero-cristãos. Disponível em:
http://4parede.com/09-queer-desculonizando-as-corpas-ou-tutorial-para-dinamitar-normatividades/ acesso
em 23/03/2020
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normatizam, que instauram saberes, que produzem “verdades” (LOURO, 2000), como veremos
ao longo do texto. Os falantes da língua portuguesa não precisam necessariamente estudar sua
língua para falá-la, uma vez que estamos no campo das disputas do/no discurso, aliançar a
permanência da população trans/travesti na universidade, significa uma tomada de posição
dessa instituição de ensino superior, que deve assumir a política que vai além da reparação
como seu compromisso social, é a promoção da equidade social. São esses nossos furos nos
muros, que por muitas vezes separam (não-ficcionalmente) a universidade da “sociedade”. A
concretude dos fatos demonstra que, apesar dos casos de universidades e/ou cursos dispostos a
um movimento inclusivo, estruturalmente, os muros das universidades seguem excludentes.
Separam-se/distanciam-se, seletivamente, de alguns grupos da sociedade.
De forma inversa e oblíqua, a formação básica, permanece sendo um desafio ainda
maior, especialmente quando se fala no acesso e na permanência trans no contexto escolar. Na
estruturação discursiva destes modos de ocupação, temos o viés apresentado e recortado, de
0,002% de pessoas trans/travestis (ANTRA, 2019) que, privilegiadas, ocupam o espaço
acadêmico. Assim, neste trabalho, busco discutir o impacto do acesso e da permanência de
pessoas trans na universidade e inserção de alguns atores neste campo, através das cotas e de
forma mais específica, cartograr a vida social do corpo (POCAHY, 2011) trans/travesti, nos
fluxos desse acesso (antes, pouco imaginável!) à pós-graduação.
Suponho que, dentre os muitos efeitos, o acesso e a permanência de pessoas trans no
ensino superior pode modificar radicalmente a educação básica. As questões que balizam esta
discussão tangenciam esse impacto indireto ao problematizar os jogos de verdade
(FOUCAULT, 2001):
a) como e quais áreas/temáticas/programas têm sido abertas às pessoas
trans/travestis?
b) o que a presença de pessoas trans vem produzindo na educação superior –
ensino, pesquisa e extensão?
c) quais os efeitos ético-epistemológicos (POCAHY, 2011) e políticos dessa
movimentação na universidade?
d) que paradigmas estéticos vêm sendo produzidos a partir da ocupação trans do
espaço acadêmico?
São apostas iniciais e que não propriamente buscam uma solução, mas se destinam a
trazer reflexão sobre dados encontrados, fazer análises e, talvez, apontar caminhos – outras
rotas investigativas (FOUCAULT, 1994). O debate sobre políticas de acesso e permanência à
educação básica – onde ocorre o primeiro corte, dado que, na tenra idade, muitas pessoas trans
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têm seu direito à educação sequestrado – e à educação superior encontram muitas frentes de
atuação, especialmente, na articulação de pesquisadoras/es que venho aqui denominando de
cis-aliadas/os.
Aponto como cis-aliadas/os, pessoas parceiras na implementação das cotas trans em
seus programas, sendo não transgêneras ou transexuais, pessoas com (in)fluência na (cis-)
governamentalidade (FOUCAULT, 1980) e cisgeneridade (VERGUEIRO, 2015) –
característica da pessoa cuja “premissa de que corpos ‘normais’, ‘ideais’ ou ‘padrão’
apresentam uma certa coerência fisiológica e psicológica em termos de seus pertencimentos às
categorias binárias – macho ou fêmea ou sendo lida ou lido socialmente deste modo.
Sobre isso, cabe destaque: à época, 2015, Vergueiro, provavelmente não pensava que o
Provimento N. 73, de 28 de junho de 2018, disporia sobre a averbação da alteração do prenome
(nome civil) e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no
Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN), seu texto segue atualizado quando assevera que, a
cisgeneridade é um conceito composto pelas compreensões socioculturais ocidentais
e ocidentalizadas de gênero tidas como naturais, normais e biológicas [...]. Ainda que
sua análise não esteja necessariamente restrita a estes contextos (ocidentais e
ocidentalizados ‘de gênero dominante’), é importante ressaltar as estreitas relações
entre a cisnormatividade e os projetos coloniais branco-europeus, cristãos e sexistas.
(VERGUEIRO, 2015, p. 61)

Ou seja, tal estrutura captura as mentes (desejos e vontades) dos sujeitos numa ordem
colonizadora que, malgrado o lugar não passivo das/os sujeitas/os, impele estas/es à sujeição
das normas. Assim, os processos de subjetivação seguem atendendo a um desejo que parece
próprio, mas é estruturado através do processo colonizador num grande ciclo de pseudosdesejos-reais, que produz marcas em função da ordem colonial branca-cristã-europeiafalocentrada-patriarcal-etc. A própria utilização do termo CIS aglutinado a várias palavras,
aponta para o modo colonizador do corpo cisgenero-supressor dessas outras instâncias no
cotidiano.
As violências subjetivas (além das objetivas) ocorrem em função das pessoas
trans/travestis não serem referencias humanas, nesta e em outras sociedades, assim como outros
marcados socialmente não são (deficientes, negros, albinos, Intersexos, etc). Não à toa, quando
Grada Kilomba nos fala sobre as projeções sobre pessoas negras, aponta que o evitado é aquilo
que causaria o constrangimento do “branco em ouvir o que poderia ser revelado pelo sujeito
negro” (KILOMBA, 2019, p.41).
Aqui, penso similarmente sobre as pessoas trans/travestis, uma vez que tais projeções
são, em sua maior parte, negativas por falta de possibilidades constitutivas diferentes ou além
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do mundo cisnormativo que possam tomar como parâmetro. Assim, ao não acessarmos certos
postos, vários constrangimentos seriam evitados. Imaginemos as piadas de baitolas, boiolas,
bichas e travecos, sendo contadas diante desses corpos? Que outra palavra, senão,
constrangimento ao sujeito cisgênero habituado ao fluxo social que lhe permite se sentir
superior, somente com uma “brincadeirinha”? Mais adiante explico que tal brincadeirinha, tem
nome e sobrenome, como desenhado por Silvio Almeida (2019) é a transfobia recreativa.
Retornando à questão que articula debates que une cis-aliadxs e trans/travestis, há ainda
muitas limitações, especialmente porque nem todos os programas e áreas contam com a
participação ativa ou o protagonismo das próprias pessoas trans/travestis, como pude perceber
no curso desta investigação. Foucault (2008) lança que a governamentalidade é um
conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os
cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de
saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de
segurança. (FOUCAULT, 2008, p. 143).

Portanto, a cisgovernamentalidade constitui um domínio de processos implicados em
repetição, em ensino-aprendizagem ad eternum. O prefixo CIS – de cisgeneridade – aglutinado
à governamentalidade seria “um campo estratégico de relações de poder” (FOUCAULT, 2010).
No sentido mais amplo do significado, não meramente político, um campo estratégico de
relações de poder – com sua plasticidade – fomenta uma relação entre sujeitos e instituições.
Ela é sucessiva de códigos sociais relativos aos estágios no pleno percurso da vida social, onde
aprendemos a decifrar os significados implicados dos/nos contextos de relacionamentos. Tratase de um sistema de crenças cujo intento adere os mais diferentes sujeitos à constitucionalidade
de si, a uma norma que aspira ser natural, provida pela natureza e representativa de uma fonte
primária jamais vista ou alcançável, uma cópia original (SALIH, 2012) nunca vista e mantida
através a repetição regulatória (BUTLER, 2003).
Uma vez produzidos os corpos compreendidos como fluidos na cisgeneridade, corpos
que escapam desse sentido postulam a quebra, portanto estariam fora do arcabouço de exemplos
factíveis e demonstráveis. Por ocuparem um lugar subjetivado deste (i)mundo (POCAHY,
2019), o corpo travesti, transita e se constitui como num feitio de si, uma bricolagem travesti.
Em Certeau (1994), atentamos para o que ele próprio chama de pequenos sucessos, artes de dar
golpes, astúcias de caçadores, mobilidades da mão de obra, simulações polimorfas – nos modos
de fazer - (que são) achados que provocam euforia, tanto poéticas quanto bélicas. A formaresistência travesti/trans seja na composição de sua alegria, festa e afeto-contágio ou disfarce
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de sua angustia, desconforto e, por vezes, solidão, compõem uma bricolagem travesti de si
mesma.
O inadmissível na ordem que controla os corpos-exemplos (binários). Quando em
textos trans, que apontam um possível gênero masculino no passado, e atual feminino (no meu
caso ao descrever outras profissões que tive, digo que fui bailarinO, enfermeirE e coreográfA)
apontando bricolagem travesti, como Viviane Vergueiro que em seu texto, autoetnograficamente se insire como sujeita de escrita capaz de enfrentar “os controles regulatórios
da biopolítica” (FOUCAULT, 1976, p183).
O domínio cisgovernante, reitera algum tipo de significado, intenção e/ou desejo e
portanto, em toda esfera da vida social, perpassando toda história da vida – de cada vida. No
caso de V.Vergueiro (2015, p. 23) sua transgeneridade é percebida na adolescência (em
contraposição a percepção dos scripts sexuais (GAGNON, 1973, p.121), suas subjetividades.
Sendo a história, uma produção de discurso sobre o real, a escrita busca descrever ações do
sujeito sob ótica das subjetividades, sendo a ótica subjetiva aquilo que refere ao processo de
apropriação da realidade objetiva, sendo processo básico para a constituição das identidades.
Por subjetividade entende-se o processo pelo qual algo se torna constitutivo e pertencente ao
indivíduo de modo singular. É o processo básico que possibilita a construção da identidade,
sendo esta compreendida como metamorfose do eu.
Tais concepções de gênero relativas ao ser podem se oxidar, fazer do ponto de vista do
corpo e de sensações (eróticas sexuais), centros de permanência, quando são imensamente mais
profundas, fluidas e complexas. A tentativa de naturalizar a cisgeneridade, naturalizada e não
“natural”, é fundamentada pelas normas da cisgovernamentalidade ativa socialmente e invisível
aos olhos daqueles que nela fluem e não estão a margem, em função de séculos de naturalização.
É verdade que o encontro do movimento de pessoas trans com parceirxs 3 cis-aliadxs
têm levado adiante o debate institucional nas mais variadas instâncias universitárias. Porém, os
destinos de vidas trans/travestis ainda são decididos por pessoas cisgêneras. A ausência da
população travesti e transexual no meio acadêmico nos leva à impossibilidade de termos uma

3

Se por um lado havia grupos de pessoas reclamando da inclusão do uso do "x" como marcador de
ausência/abnegação de gênero nas palavras, por outro lado tínhamos leitores mecânicos para cegos que não
acessavam tais palavras. O "x" não é apenas uma forma de adaptação morfema-grafema, o X é a negação da
genitalização dos sujeitos e das palavras. Um resgate histórico pelo direito a não sexuação dos seres, como
fora negado às pessoas Intersexos ao longo da história, logo se existe uma incapacidade do leitor em ler essas
agonísticas (POCAHY, 2018) no campo estético e político, o que deve ser melhorado é a tecnologia que
permite a leitura e não a luta de um determinado grupo, em detrimento a outro. O “x” enquanto quiasmo,
refere-se com encontro apical de duas retas que eclodem criando sentidos a outras formas negadas de uma
desinência de gênero e suas compreensões. Dizer que um grupo não consegue lê-lo, significa diminuir a luta
de um grupo, diante de um problema apresentado pelo leitor de textos e não por tal coletivo.
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academia mais plural e inclusiva, o que seria de direito em uma representação democrática, mas
não de fato. A garantia da presença de pessoas travestis e transexuais no meio acadêmico
promoveria a contribuição plural que as narrativas trans/travestis trazem às discussões
científicas.
Em vários momentos ao longo da última década, na passagem do século XIX para o
século XX é mencionada como um momento histórico de mudança dos sentidos que atribuímos
ao sexo, gênero e sexualidade (GAGNON, 2006). Vimos que é nesse período que se cria a ideia
do dimorfismo sexual. Também é nesse período que se inicia a invenção de tipos sexuais (até
então o foco era nas práticas) principalmente a partir dos discursos médicos e psicológicos. E o
que nesse período gerou tantas mudanças na nossa matriz de inteligibilidade sobre sexo e
sexualidade? O controle dos corpos através dos dispositivos e enuciados médicos e psis, imersos
em uma moralidade, por vezes religiosa, no ocidente sempre cristã (FOUCALT, 1999).
Pode-se dizer que a relevância das modificações de sentido engendradas por pessoas
trans reside, entre outros fatores, na confrontação dos sentidos instituídos pela hegemonia de
um CIStema que abarca para si privilégios advindos de um conjunto de dominâncias. Com
razão, Magalhães (2008) afirma que a “hegemonia significa dominação econômica, política,
liderança cultural e ideológica de uma classe sobre as outras, [...] pode ser definida como forma
de exercício de poder”, mas é, sobretudo, modo de (in) validar o desejo (do) colonizado.
O impedimento legal das cotas, como sofrido no evento que impulsiona o início da
discussão deste trabalho, um fato ocorrido na UFRJ 4, desponta como um endosso da
deslegitimação das vidas trans em espaços de reconhecimento. Exerce, assim, a contínua
legitimidade da cisgovernamentalidade que exclui corpolíticos (POCAHY, 2018) trans, com a
chancela do Estado através de seu braço judiciário.
Um corpolítico trans-lésbico por exemplo, desafia de modo tenaz na micro/macroesfera
de um cisgoverno, quando se realiza através de um conjunto de prestações não medidas, como
nas fornecidas pelas mulheres cis em troca de sua manutenção, que misturam trabalho sexual,
procriativo, doméstico e emocional em relações naturalizadas. Entre casais cis-hetero-centrados
e que pode se repetir em outras dinâmicas, onde o corpolítico aparelhe padrões fálicos
assentados 5, ou seja, pílula anticoncepcional pode fazer sentido para um corpo trans-lésbico,

4
5

Será apresentado mais adiante no capítulo que traz as entrevistas com professorxs cis-aliadxs.
Assento, assentado, assentamento: lugar para se sentar (sic), trago estas palavras no decorrer do texto com
proposito de referenciar a sentença “...se você não está na mesa, você está no menu!” em Flo jo de
Tasha,Tracie e Ashira. Estar a mesa e escolher o prato é um privilégio, mas não constar na política
antropofágica, é uma expertise de quem vive flertando com a morte.
<https://www.youtube.com/watch?v=fZLjyS6YZXs> .

25

mas qual sua relevância para um corpo hetero-trans ou cis-lésbico? Para pensar a
deslegitimação, faz-se necessário explicar seu antônimo. A legitimação opera na lógica onde
os sujeitos escolhem aqueles com os quais podem coabitar e aqueles que não são partícipes
podem ser exterminados - no exemplo de Arendt (1993, p.126), são judeus, comunistas,
deficientes etc.
Assim, por exemplo, a heterossexualidade não é apenas uma prática sexual obrigatória,
é uma ideologia hegêmonica mantida por padrões imagéticos, comumente não questionáveis, e
como tal, produz pessoas que sonham em alcançar tal ideal. Adrienne Rich (2015) explica que
para alcança-lo, práticas desviantes, odiosas e invisíveis se estabelecem como contraponto, para
geração da heterossexualidade compulsória. Aliás, mesmo o modelo mais hegeliano (SALIH,
2016) de tese, antítese e síntese, contrapõe as diferenças envoltas naquele modelo e método,
onde o que nada é, tudo está (condicionado) – mesmo no mundo ideal. Não à toa, muitos
homem-cis-heteros tem seus “melhores momentos” ao lado de outros homens cis-heteros, em
práticas amistosas de cumplicidade e afeto, em jogos de excitação (ELIAS, 1993) inclusive,
maiores que aqueles dispensado às suas parceiras cis-heteras-fêmeas. Uma ideologia, não
questionada e naturalizada no país do futebol.
Nesse sentido, a CIS-hetero-governamentalidade, seria também uma forma de governo
de si e das relações que prioriza a existência de corpos que não borrem a norma (CANDIOTTO,
2011), excluindo a trajetória trans de/em um mundo cisgênero. A existência das identidades
fixas é um dado de uma governamentalidade cisgênera mantida por padrões bio-médicospatologizantes-diáticos 6 ao longo da vida, mas que apenas é questionado quando atribuída aos
não-homens, não-brancos, não-cis, etc. Nesse sentido, o relatório de 2020, do governo federal,
referente ao Edital 11/2018, do Projeto 00102654, apresenta o documento técnico contendo
avaliação sobre o atual cenário do tratamento penal à população LGBT nas prisões do Brasil.
Os dados são apresentados sob a coordenação da Prof. Me. Marina Reidel, travesti e Diretora
6

O relatório de 2020, do governo federal, referente ao Edital 11/2018, do Projeto 00102654, apresenta o
documento técnico contendo avaliação sobre o atual cenário do tratamento penal à população LGBT nas
prisões do Brasil. Os dados são apresentados sob a coordenação da Prof. Me. Marina Reidel, travesti e
Diretora do Departamento de Promoção dos Direitos de LGBT, para o governo 2018-2022. Nele, identidades
cristalizadas e bem definidas são trazidas, no intuito de facilitar o acesso a tais políticas públicas, por parte de
quem as garante e por quem as acessa. Identidades fixas? Essencializadas, para garantir, num pais que mata
sujeitos trans, o mínimo de direitos, ainda que em situação de cárcere. Entretanto, ao lermos que, “a
resolução define travestis e transexuais, respectivamente como: pessoas que pertencem ao sexo masculino na
dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico;
pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual
biológico”, temos a impressão que seu relator, não tem conhecimento de instâncias que balizam a integridade
do corpo feminino com falo e/ou masculino com vulva, como sendo respectivamente, mulher e homem – o
CIS e/ou TRANS, seguem incógnitos nas certidões de nascimento daqueles que acessam as complexas
políticas públicas de correção ou retificação cível.
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do Departamento de Promoção dos Direitos de LGBT, para o governo 2018-2022. Nele,
identidades cristalizadas e bem definidas são trazidas, no intuito de facilitar o acesso a tais
políticas públicas, por parte de quem as garante e por quem as acessa. Identidades fixas?
Essencializadas, para garantir, num pais que mata sujeitos trans, o mínimo de direitos, ainda
que em situação de cárcere. Entretanto, ao lermos que, “a resolução define travestis e
transexuais, respectivamente como: pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão
fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo
biológico; pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando
o próprio órgão sexual biológico”, temos a impressão que seu relator, não tem conhecimento
de instâncias que balizam a integridade do corpo feminino com falo e/ou masculino com vulva,
como sendo respectivamente, mulher e homem – o CIS e/ou TRANS, seguem incógnitos nas
certidões de nascimento daqueles que acessam as complexas políticas públicas de correção ou
retificação cível. Apenas no Estado do Rio de Janeiro entre 2018 e abril de 2020, 572 pessoas
haviam pedido retificação junto aos cartórios do estado 7.
Apesar de alguns teóricos dizerem que a “luta identitária, caracterizada pelo conflito
com as normas de gênero seja secundária, para uma vida como a minha, a chance de sair fora
desta discussão nunca me foi assegurada. Essa definição confronta-se à aceita pela medicina e
pelas ciências psi que a qualificavam como uma ‘doença mental’ e a relacionava ao campo da
sexualidade e não ao gênero. Definir a pessoa transexual como doente é aprisioná-la, fixá-la em
uma posição existencial que encontra no próprio indivíduo a fonte explicativa para seus
conflitos, perspectiva divergente daqueles que a interpretam como uma experiência identitária”
(BENTO, 2006, p. 15) percebo que existe um borrão que alastra outras experiências não
capturadas nestas descrições.
Preciado (2020) lembra que algumas identidades são extremamente marcadas, e,
portanto, menos complexas na perspectiva do sujeito hegemônico que não ascende aos lugares
de “fala” para se fazer escutado. Não por acaso, em 2020, muitos falam que vão dar “voz” à
certos grupos. Como nunca souberam, já estávamos gritando há séculos. Preciado, em entrevista
ao site françes Liberation 8, fala sobre a cristalização da identidade, onde assevera que “embora
não exista, a identidade ‘mulher’, ser mulher pode custar a vida em Tijuana. Embora não exista,
a identidade ‘trans’, ser trans, pode custar a vida também em Paris” de mesmo modo a [...] “raça
também não existe, mas a identidade racial pode te impedir de atravessar uma fronteira”.
Pocahy nesse mesmo sentido diz que,
7
8

https://ponte.org/retificacao-do-nome-para-pessoas-trans-esta-mais-facil-mas-continua-cara/
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/31/inexistants_1776544
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a afirmação da identidade, aqui, diz respeito aos jogos de resistência e surge como
algo não perene, mas enquanto estratégia que logo adiante deverá desaparecer caso
não se queira sucumbir a novos arranjos normativos (os perigos de ‘essencializar a
diferença’) (POCAHY; DORNELLES, 2010)

Portanto, a resistência à exclusão de sujeitos transgêneros, ocorre com e através da tutela
do Estado, de modo que este movimento torne-se chancelado por esta instituição, chamamos
transfobia institucional, que é sempre fomentado pela transfobia estrutural e corroborada pela
prática de transfobia recreativa. Não apenas uma congestão social de bolhas “anti alguma
coisa”, as nuances quase sempre não percebidas pelo agente causador, tampouco é percebida
por outres, senão especificamente apontadas.
Sobre Racismo Recrativo, Adilson Moreira (MOREIRA, 2019) explica que,
pessoas negras ouvem piadas racistas de todos os lados, entretanto piadas, enquanto
representações supostamente engraçadas sobre pessoas negras, estão presentes nos
meios de comunicação [...] as pessoas contam essas piadas achando que estão falando
algo realmente engraçado [...] sabemos que elas não são brincadeiras inocentes, elas
tem um propósito: afirmar que nós negros somos inferiores e que nós devemos ocupar
um lugar subalterno na sociedade, a mesma ideia que brancos utilizaram para justificar
388 anos de escravidão (MOREIRA, 2019).

A partir desse escopo, passo a pensar a transfobia recreativa, que implica sobre, a quem
devotamos nosso respeito e aquelxs que não merecem nosso apreço? Travestis, para muitos,
ainda estão sempre em situação jocosas (GONÇALVES, 2018), até na hora de suas mortes.
A transfobia é uma faceta antidemocrática que finca limites para a compreensão das
possibilidades de ser, definindo com base na patologização, na punição e na violência os cursos
de vida que não se estabelecem a partir do cisheteropatriarcado (VERGUEIRO, 2015, p.183;
AKOTIRENE, 2019, p.16). A transfobia é um efeito, uma reação e/ou um sintoma da
cisnormatividade. Ela interage de modo singular e interseccional, sendo “esse arraigado e
complexo mecanismo de violência e aversão às pessoas trans/travestis dimensiona e organiza
os modos como se constituem as práticas” (SOUSA; IRIART, 2018).
Afinal, mesmo diante de importantes decisões judiciais do SFT (Superior Tribunal
Federal) e STE (Superior Tribunal Eleitoral), que se inscrevem na base legal da urgência do
Estado brasileiro, voltadas à garantia de equidade e justiça social para a população de travestis
e transexuais do Brasil, um edital público de 2019, lançado no ano de 2018, foi derrubado por
forças conservadoras. Muitas vezes, tais forças são apontadas como sendo do campo do outro,
do “fascista do outro”, mas suas amarras estão arraigadas a cultura. Um exemplo disso, são
vários trabalhos com os corpos, vidas, artes, feitos a partir de (narrativas) de pessoas
trans/travestis e quando acedemos aos agradecimentos, nenhuma menção as sujeitas usadas no
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contexto, ou quando lidamos com a exclusão do corpo trans/travesti que o ‘outro’ promove. A
exemplo disso, em um edital do NEPP-DH (anexo), foi retirado o item que garantiria acesso às
pessoas trans em um programa da Pós-Graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), como apresentarei mais adiante, mas que reitera a banalização de tais vidas que
possuem expectativa de vida menor e cujo assassinato é noticiado a partir dos 15 anos de idade 9,
em contraposição da média nacional que chega (facilmente) à idade de 76 anos, segundo dados
do IBGE (2018).
Portanto, medidas públicas que atuem na diminuição/eliminação do preconceito e das
violências contra a população travesti e transexual, ampliando o acesso às políticas públicas de
educação, ciência e tecnologia no Brasil, são urgentes. A morte e a violência são ferramentas
políticas de composição de Estado e soberania, as organizações sociais fazem uso dessas mortes
para sua composição. Trata-se do status de guerra – onde alguns precisam morrer para que
outros possam viver - através das políticas da inimizade (MBEMBE, 2016). As políticas
afirmativas são centrais na história recente do país para a democratização do acesso às políticas
sociais e no enfrentamento das múltiplas formas de desigualdade e segregação.
Ampliar a cidadania é o disposto central do Estado democrático de Direito, assim como
garantir este postulado com o enfrentamento às formas específicas de segregação, que são
evidentes nos dados científicos produzidos sobre o grupo populacional de travestis e transexuais
em âmbito nacional. Estas segregações se expressam em situações abusivas, cruéis e de
violações. Medidas de acesso aos bens públicos voltadas para sujeitos em vulnerabilização
(BUTLER, 2015) social ampliam liberdades e potencializam o direito à vida segura e produzem
avanços na equidade.
Anos de pesquisas e investigações científicas sobre a população travesti e transexual
trouxeram resultados que escancaram o preconceito e as dificuldades sociais que essa população
enfrenta em vida, apenas por existir. Tal existência borra a norma, constrange o mantenedor
RE-colonial e cis-supremacista (MOMBAÇA 2017) assentado. Listo três dessas pesquisas: 1)
Os relatos de dor no enfretamento da exclusão em, Campuzano, Giuseppe. "Recuperação das
histórias travestis." de Sexualidade–Ensaios Transculturais (2008), 2) o retrato do difícil acesso
a qualquer profissão sendo travesti/trans, senão a prostituição, em Andrade, Luma Nogueira de.
"Travestis na escola: assujeitamento ou resistência à ordem normativa." (2015). E a imagem
recorrente noticiada pela mídia, sobre o corpo que passa por julgamento público por décadas,
sem atenção às políticas de segurança destinadas a alguns pelo Estado, em 3)”Está Lá O Corpo
9

Mulher trans em São Paulo é encontrada morta com sinais de violência, o que chama a atenção nesta matéria
do site mato-grossense, é a idade da vítima (R7, 2019).
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De Mais Uma Travesti No Chão...”: O Império Da Violência No Nordeste." Anais do
Congresso Internacional de Direito Público dos Direitos Humanos e Políticas de Igualdade.
Vol. 1. No. 1. 2018 de Araújo, Oliveira e Jorge Fernando de Souza Neto. No entanto, as
instituições e boa parte da população ignoram ou tergiversam em absoluto ante às evidências
sobre a dificuldade de inserção e permanência desse público nas escolas, enquanto agências
socializadoras, ignoram que, por muitas vezes, pessoas trans/travestis são relegadas à abjeção
social.
Esta dissertação é também uma prática de resistência e está organizada em quatro
capítulos, que têm por objetivo problematizar alguns dos movimentos acionados no que vem
sendo denominado, políticas de acesso ao ensino superior para pessoas trans. A escolha por
bricolar métodos e epistemologias parte da minha necessidade de “enveredar-se por outros
caminhos: analisar as práticas microbianas, singulares e plurais” (CERTEAU, 2008, p. 175) de
dissidências de gênero e sexualidade que acontecem no meu corpo travesti, assim como na
cotidiano escolar (em todos os seus níveis).
Por isso, neste trabalho articulo um conjunto de problematizações que indicam os
pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a análise produzida a partir das
interlocuções (questões de/para pesquisa). Para possibilitar as abordagens discursivas a seguir
e dar conta das questões de pesquisa e como consequência, de todas as problematizações que
apresento, uma rota de elaboração é tecida como um caminho ou um esquema de trabalho.
Assim, destaco os principais questionamentos de estudo para esta pesquisa, que me leva aos
próximos capítulos:
a) Quais foram as condições de possibilidade e como se deram os termos para a
proposição de políticas de cotas, isto é, como elas passaram a contemplar
pessoas trans?
b) Quais foram os/as agentes envolvidos/as nessa política e os lugares onde se
estabeleceram estas disputas (áreas e campus). Quem esteve envolvido, para
compreendermos os processos feitos até a implementação. Como se
estabeleceu a disputa interna e como ela impactou no cotidiano da pósgraduação? O que dizem os sujeitos envolvidos (aliados/as para o benefício e
beneficiados/as) com a política: o acesso vem junto com a permanência?
c) Como se dá o cotidiano da formação de docentes de ensino superior e
pesquisadoras/es trans? O que dizem pessoas trans/travestis que acessaram os
programas de pós-graduação? E quais são os limites de inteligibilidade no
jogo da identificação de pessoa trans e o impacto interseccional no acesso,
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considerando-se que nem todas as pessoas trans/travestis têm percursos e
condições de vida similares, muitas delas mais precarizadas que outras, em
razão de intersecções próprias?
O termo intersecção e/ou interseccionalidade/s, passa a configurar recorrentemente ao
longo desta dissertação como uma ho e te enviochave analítica que me inspira enquanto
aproximações do/com movimento negro/preto. Segundo Harrison e York (2020),
a interseccionalidade política, uma característica dos escritos de Kimberle Crenshaw
que não recebe a atenção que merece, apresenta a estrutura para pensar sobre como
interligar, articular, articular queer, feminista, classe, religiosa (se relevante) e
identidades e eixos etno- -raciais, diferença e poder. Essas articulações são necessárias
para a construção de coalisões e movimentos que sejam social, econômica, ecológica
e política, holística e estrategicamente. A classe é importante, mas não da maneira
essencialista e compartimentada das análises marxistas ortodoxas. Entendimentos
interseccionais de como a classe é importante na sociedade e nas lutas políticas são
importantes. Precisamos aprender como construir teias de conexão por meio de
subjetividades particulares, que estão sempre entrelaçadas com múltiplos eixos e
vetores sociais. Não é necessário renunciar ou sacrificar o caráter de alguém para se
situar em termos de hierarquias de classe e étnico-raciais (HARRISON; YORK, 2020)

Para o aporte teórico-metodológico, apresento este percurso como mapa, evidência e
produção teórica de um corpo marcado pela dor e exclusão em vários níveis e que segue
sorrindo, como potência criativa de alguma natureza, aprendendo a “como pensar nessas
complexidades e como aplicar os princípios implícitos na organização e mobilização
sociopolítica” (HARRISON; YORK, 2020).
Outra preocupação que me ocorria, era o fato de apresentar uma narrativa de superação,
sobre o que não foi superado e que é exemplo, daquilo que não deveria ser exemplificável.
Ninguém deveria passar por tantos percalços e dissabores e ainda lutar numa pós-graduação
para entender o que vale mais, os saberes acessados para uma vida menos caótica, a grande rede
de afetos que foram sendo constituídos ou seguir na inércia e ignorância, na CIStêmica
Matrix 10?
Aponto para uma tentativa de discutir algumas vidas trans, de forma contextualizada,
para algum apontamento em educação, em saúde mental ou nas políticas públicas. De modo
analítico e desconstrucionista, essa (pleonasticamente falando) autonarrativa, que afirma-se no
fluxo da pesquisa em educação. É feita por uma professora alfabetizadora da/em sala de aula
formal, na educação infantil, ensino fundamental, Educação a Distância - EAD, Educação de

10

The Matrix, é um filme de ficção científica, australo-estadunidense, dirigido por Lilly e Lana Wachowski e
protagonizado por Keanu Reeves. A história que envolve ação, narra a descoberta de um programador de
softwares, que acessa uma rede (de conhecimentos) a partir de pequenas iscas deixadas por aqueles que já se
libertaram da vivência sob manto governamental desenhado para manter a (neo)maquinaria e o status quo em
ação. A produção de 1999 é uma das maiores bilheterias do cinema mundial.
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Jovens e Adultos - EJA e agora, no superior. As reflexões iniciadas a partir dos grupos online,
via de pesquisa nas redes sociais digitais, como
a) Facebook (Teoria Queer e Judith Butler – atualmente Estudos Queer Brasil /
Preciado Brasil / Pós-Estruturalismo e Translinguismos / Angela Davis e os
Feminismos/ LABEI – Liga de acadêmicos Brasileiros em estudos Intersexo
/ IBTE – Instituto Brasileiro Trans de Educação) e via
b) Whatsapp (Politicas Trans Br / Teoria Queer / GIRA/ GP-DOC/ UPMSParentes / GE-SER / FUTURA / Grupo de Estudos Foucault / Intersexo /
Direito Intersexo / Pensamento Lésbico Contemporâneo), além do meu grupo
de estudos, o
c) GENI – Grupo de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e(m) Interseccionalidade
e(m) Educação e(m) Saúde.
Chego à pós-graduação encharcada de posicionamentos, muitos deles, extremamente
rasos conceitualmente e que assim seguirão, na tentativa de desconstrui-los e que durante o
processo de leitura/escrita, tento aprofundá-los. Percebo-me conhecedora de muito daquilo que
ouço, mas, muito mais consciente daquilo que falo e por ser cria de uma avó zelosa até os 12
anos e depois (sem desculpas) da rua, da exclusão e das migalhas ofertadas pelos donos do jogo,
do poder e do saber.
Logo, proponho,
a) Análise bibliográfica do tema, emerge a partir de alguns estudos e(m) escritos
acadêmicos, textos livres de opinião, literatura trans, vídeos e/ou podcasts de
Judith Butler, Paul B. Preciado, Michel Foucault, Teóricas Transfeministas
Nacionais, Feministas Negras e pensadoras foucaultianas lésbicas que se
posicionam ante o cisheteropatriarcado (VERGUEIRO, 2015, p.183;
AKOTIRENE, 2019, p.16) como estruturante mantenedor do capital;
b) Leitura e análise dos editais das instituições públicas de ensino superior
(federais e estaduais) afim de trazer as 14 instituições primeiras na
implantação das cotas trans, no sentido de apresentar os dados destes
processos seletivos que orientam os demais, a partir da restituição do
conservadorismo no Brasil, através das fakenews (SANTOS, 2019);
c) Entrevistas semiestruturadas com professoras/es que se posicionaram em
favor da implantação das cotas afim de atender o grupo em tela, alguns
atuando na confecção do edital em suas próprias instituições;
d) Entrevistas semiestruturadas com interlocutoras trans/travesti e homem trans
(beneficiadas/o ou não pelas cotas, apesar do programa abrir a possibilidade,
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percebi que ser cotista era uma tratativa que gerava certo desconforto –
discutirei pormenorizadamente mais adiante);
e) Participação em eventos (seminários, simpósios, conferências, mesas,
palestras) que na maioria enquanto participante deram me condições ímpares
de repensar-fazer-refletir minhas articulações e posicionamentos para essa
discussão;
f) Utilização de diário de campo, pois ao longo dos estudos e capturas, muitas
imagens e textos foram sendo apreendidos e junto deles seus significados que
me ajudam a pensar vários aspectos (a maioria inacabados) nesta escrita, que
a todo tempo teima em ser poética.
É preciso dizer que para cada palavra aqui digitada, outras 3 até a primeira leitura no
grupo de estudos – GENI - foram desprezadas e tanto a dislexia, quanto o fluxo visceral da
pressa e rigidez de uma possível exatidão, tornavam cada parágrafo um amontoado de sentidos.
O que por vezes afasta o mundo real da escrita ideal. Na minha inocência acadêmica, perguntava
me, por que ao escrever no caderninho enquanto criança, não devíamos apagar - para que aquilo
seja uma demonstração do processo evolutivo na aquisição da linguagem/leitura e escrita - mas
aqui, justamente onde tantos reclamam dessa dor da escrita, esse caderninho é desprezado?
Muitos dados, tópicos e subjetividades não capturadas, mas que ao buscar sentido,
trouxeram uma discussão às questões de pesquisa a partir de uma análise discursivodesconstrucionista, baseando em problematizações a partir das interpelações foucautianas e de
estudos (trans – negro/a/e) feministas. A conversa nos recortes trazidos e apresentados como
entrevistas com pessoas trans e os trans-aliados, são espaços de produção de entradas para as
problematizações, nestes pontos serão trabalhados no Capítulo 3.
Dessa forma, tais entradas-problematizações (a implicação do sujeito, o agenciamento
trans para alcançar a pós-graduação e lá permanecerem até sua exitosa conclusão, a existência
cis no campo de batalha para favorecimento na implementação das cotas (etc), traçam caminhos
que penso serem eficazes na verificação de minhas hipóteses.
Este desdobramento ocorre a partir da pergunta de uma aluna do 6° ano fundamental,
durante uma de minhas aulas com a disciplina de Língua Inglesa. A aluna filha de um militar
da Marinha do Brasil, branca, de 13 anos, da região periférica de São Pedro da Aldeia, se
aproxima e me lança um elogio – “Tia, você está tão bonita! ”- e na sequência entrega sua real
intenção, “Tia, você é homem? ”. Eu reflito sobre as várias questões que se abrem a partir da
pergunta central na pesquisa ‘Tia você é homem? ”. É a pergunta que me conduz à pósgraduação e explica minha (possível) permanência nela. É o alicerce desta e de tantas outras
questões e desfazer de certezas que interpelavam a rigidez das regras, currículos, memórias,
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infâncias e tantas outras questões acesas, quando chego no mais alto grau de disputa por e para
o conhecimento, a pós-graduação, no intuito de respondê-la 11.
Nessa bricolagem intenciono dilatar o cotidiano vivido e exprimir as “experiências
formadoras” (JOSSO, 2004) que marcam meu corpo (trans)gendrificado e (trans)vestido nas
interações com outros corpos. Histórias de vida e autonarrativas, que deixam rastros na minha
memória discente/docente e nas múltiplas trajetórias geracionais de vida, neste conjunto
colaborativo formado por mulheres e homens trans, que prontamente atenderam meu chamado
para esta discussão. Tais interlocutoras/es tornam-se sujeitas/os produtoras de suas realidades,
com o objetivo de atribuir sentidos às suas vivências (LAVILLE; DIONNE, 1999, 158) ou
ainda de modo mais agudo, às suas escrevivências (EVARISTO, 2006).
Os eventos que marcam a infância, a família, o lazer, o trabalho, onde os abusos são
creditados como naturalizados no (e naturalizadores do) cotidiano, retornam novamente à
escola, enquanto lugar possível para muitos de meus alunos e alunas e onde a maioria LGBTI,
não se sinta sozinha, não representada ou desprotegida.
Previamente aos três capítulos que seguem, exponho como os dados são gerados e como
se inter-relacionam, num entrelaçar teórico que permite certa liberdade no processo de produção
da pesquisa em e para educação. Inclusive, falando em liberdade, limbos rizomáticos como o
conhecimento, torna se uma pesquisa-imersão (quase) livre, onde permito-me andar nos
entremeios de potencialidades de folhas e raízes que a metáfora do rizoma evoca, eventualmente
podendo desviar-me das práticas, numa perspectiva fechada, sobre aquilo que as minhas
referências colocam e recriando-as, num movimento de devir (DELEUZE; GUATTARI, 2000)
teórico, num reinventar da própria pesquisa. Um lugar vago e indeterminado (ALZANDUA,
2005) que se nada mostra, para tudo aponta, ao passo que mostra um, exclui outro e hierarquiza
um além, nessa escrita mestiça e tão cheia de gentes.
Interessa neste estudo, além de discutir o impacto do acesso e da permanência de
pessoas trans na universidade, compreender quais foram as condições de possibilidade

11

A resolução nº 2.265, de 20 de setembro de 2019, que revoga a resolução anterior do CFM nº 1.955/2010,
discorre sobre as transgeneridades na medicina brasileira, mas ainda sobre aspecto de despalogização do corpo
trans. Em dez anos fomos do discurso que pessoa trans era “um "portador de desvio psicológico permanente
de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou autoextermínio" (amparada
na resolução do CFM, nº 1.482, sobre a questão, do ano de 1997) à retirada conceitual na nova versão. A nova
resolução estabelece os cuidados para jovens menores de idade com bloqueadores hormonais, permite a
utilização da terapia hormonal cruzada a partir dos 16 anos e cirurgias a partir dos 18 anos. Logo em 2020 no
campo do gênero, o problema não está em nascer com genitália a ou b (Intersexos seguem invisíveis), mas ser
assignado juridicamente ao sexo A ou B com base em parâmetros de interpretação biomédica dos corpos, uma
vez que juridicamente no Brasil, gênero está ligado diretamente à autodeterminação (a partir da decisão do STF
na ADI 4275, que reconheceu o direito de pessoas transgênero a alterarem seu prenome e gênero no registro
civil independente de cirurgias, laudos e ação judicial precisamente por impor ao Estado Brasileiro o dever de
respeitar a identidade de gênero, auto atribuída, das pessoas trans.
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(FOUCAULT, 1996), que deram contorno à pauta e à consequente proposição de cotas para
pessoas trans, bem como ocupa-se esta pesquisa em des(a)fiar os limites e possibilidades de tal
política a partir dos sujeitos que representa (ou passa a representar e reconhecer).
No primeiro capítulo, intitulado (TRANS) INSURGÊNCIAS, ensaio um exercício
autoetnográfico, através de percepções e compreensões sobre a existência travesti/trans,
nomeio-o “DA NECAPOLÍTICA À NECROPOLÍTICA - UM MODO TRANS DE
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS”. Considero que, a partir dos efeitos de nossas presenças em
espaços públicos, entre eles a escola/universidade, elementos problematizadores importantes
da cisnormatividade sejam constituidos. Porém, tais efeitos, não estão isentos de lances que
possam igualmente flertar com outras normas ao gerar uma forma de bolsão identitário que
avança, enquanto (se) fixa. A aposta deste capítulo é que professores/as/xs e pessoas que
transitam com fluência nos assuntos colonizados e re-colonizados, diante da presença trans,
passem a repensar suas colocações e posturas.
Ainda neste capítulo, digo que “TRAVESTI NÃO É BAGUNÇA! – UMA
APROXIMAÇÃO DAS EPISTEMOLOGIAS TRAVESTIS”, numa brincadeira com a fala de
Luana Muniz e que, ao mesmo tempo, pode ser compreendida como “travesti produz bagunça”,
como quem diz, “produz outras necessidades” impensadas pela norma. Busco aprofundar o
debate sobre a importância das políticas afirmativas para pessoas trans.
O segundo capítulo, “A PRODUÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS NA/COM A
DIFERENÇA” articulado aos desafios da subjetivação trans, coloca como pauta de discussão,
ações que vêm sendo produzidas para o enfrentamento das práticas de letalização e
desumanização das pessoas trans/travestis, a partir de políticas afirmativas na/com a diferença.
Para isso, apresento de modo breve a produção e o caminho das cotas desde seu início, e de
modo pormenorizado, a implantação e implementação de cotas para pessoas trans/travestis nas
IES brasileiras.
No terceiro capítulo, intitulado “TRAÇOS DE UMA POLÍTICA DE (TRANS)
ALIANÇAS”, movimento-me em conversas com interlocutoras trans e pessoas cis-aliadas na
universidade, com o propósito de acompanhar as tensões e os desafios que acompanharam as
primeiras experiências de proposição e implementação de cotas em IES públicas.
Nas ENCERRANDO O CLOSE (por enquanto!), apresento um conjunto de reflexões e
questões que se abrem a partir deste trabalho e que constituem novos horizontes é(sté)ticoepistemológicos para a pesquisa em educação a partir dos desafios (trans)feministas para os
campos transepistemológicos no Brasil. Afinal, enquanto a genitália preceder o desejo de
aproximar, seu estudo em áreas cujo teor deveria ser do campo coletivo e não do privado, todos,
todes, todxs e todas estarão sob o ímpeto dos néscios.
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1 AS (TRANS)INSURGÊNCIAS
Nessa tentativa de realização, tão imperiosa quanto o impossível - o
ego lança mão de táticas diversas - cujo denominador comum se faz
representar por um redobrar permanente de esforços, por uma
potencialização obrigatória de suas capacidades.
Neusa Santos, 1983
Antes de eu vir ao mundo – ou saber a verdade sobre minha chegada a ele - minha mãe
contava que já esperava por uma menina, mas que, no meu nascimento, percebeu que seria mãe
de um quinto filho - eu seria um filho, destinado a “ser” tudo que um sexo/gênero “são”, antes
mesmo de ser a Sara. Sobre minha história, informo que fui subtraída de minha genitora por
uma mulher, que cresci chamando de “mãe”, mesmo tendo sido cuidada, dos três dias de vida
até pouco mais dos 12 anos de idade, por minha avó paterna, ou seja, a mãe do homem, o qual
eu acreditava ser meu pai. Um sujeito vítima de um “golpe da barriga”. A verdade sobre minha
origem nunca foi confirmada por minha mãe até sua morte, em fevereiro de 2019. A única
certeza que tenho desse fato é que, durante seu velório, constrangidos, meus quatro irmãos
evitavam minha presença. A culpa por acreditarem que lá eu não deveria estar ou a culpa pelo
meu nome omisso no atestado de óbito e a frase: “não deixa bens a inventariar”. Uma mulher
que passou a vida gerenciando comércios, fazendas, gado e, finalmente, envolveu se com
garimpo, ouro e pedras perciosas. Meu pai e eu soubemos da subtração quando aos 12/13 anos
iniciava a adolescência, em meio aos discursos sexualizadores por parte dessa família. Eu fui
expulsa de casa neste período.
A partir desse momento, fui sempre significada por outras pessoas (pais, mães, médicos,
professores/as, etc.), marcada num CIStema de relação entre sexo e gênero (Rubin, 1975) –
pois, de fato, não nasci mulher, nem homem ou intersexo, apenas recém-nascida com atribuição
genital fálica. Como diria Spivak (1999) “há coisas que não se pode não querer” assim ser
mulher é um direito que, ainda hoje, luto para ter, vide International Women’s Day, enquanto
mulheres cis lutam por equiparação salarial, mulheres trans lutam por inserção no mercado de
trabalho e uso de banheiro.
Nascer mulher é como estar numa relação de comutação perpetrada por processos
históricos, onde o falo passa a categorizar sujeitos pela história enquanto homens, mas o fato é
que tal atropelo histórico busca assento nos bancos jurídicos e, a partir de 2018, o falo deixa de
ser o qualificador central do gênero e dos sexos no Brasil, ainda que a sociedade custe a
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enxergar o grande passo dado em nome da liberdade humana nos registros nacionais. Citar os
clássicos destes estudos, nos ajuda a pensar tais orquestrações. Em Tráfico de mulheres: notas
sobre a economia política do sexo (1975), Rubin, mulher e lésbica 12, inaugura a discussão sobre
sexo gênero,
A sexualidade, assim como o gênero, é política. Ela está organizada em um sistema
de poder que recompensa e incentiva alguns indivíduos e atividades, ao mesmo tempo
que punem e suprimem outros. Assim como a organização capitalista do trabalho e o
modo como ela distribui recompensas e atribui poderes, o sistema sexual moderno
tem sido objeto de conflitos políticos desde que surgiu e ao longo de seu
desenvolvimento, mas, se as disputas entre trabalho e o capital são confusas, os
conflitos sexuais são totalmente velados" (RUBIN, 1957, p. 127).

Portanto, “a organização social do sexo é baseada no gênero, na heterossexualidade
compulsória e na imposição de restrições à sexualidade feminina” (RUBIN, 1984). Na
declaração médica no ano de 1975, mesmo ano da publicação do livro de Rubin, o médico diz
apenas “Fulana-de-tal, deu à luz a um menino no dia tal...”, era uma mentira dupla (ela não
havia me parido e eu não era do sexo masculino) e alí estava decretado o sujeito pela medicina.
Essa foi minha história. Porém não funciona desta forma para todas as pessoas trans e
travestis. As pessoas Intersexos - comumente transexuais, uma vez que a adequação é imposta
a tais corpos e, enquanto cidadãs, passíveis de uma não escolha -, com tais corpos, diferente
dos corpos ditos diáticos ou endosexos (VIEIRA, 2018), experienciam outras ações de
intervenção sobre si e seus corpos-vidas, antes mesmo que pudessem decidir qualquer coisa
(por ser um tema que exige uma atenção específica), aqui, não serão aprofundados, mas devem
ser lembrados e mencionados enquanto corpos (r)existentes e excluídos do direito à (sua
própria) dor, uma vez que sequer suas histórias são narradas, pois vivem sob segredo.
Sendo Intersexos a designação dada às pessoas com recorrência conceitual sexo-gênero
(RUBIN, 1975), e também identitária, fora da norma-padrão, pode-se afirmar que Intersexos
são pessoas de outra natureza, aquém da expectativa binária, e que são ordinariamente forçadas
à adequação transexual. Por suposto, todo Intersexo torna-se uma pessoa trans ao adequar-se à
norma, mas nem todo transexual é Intersexo e, portanto, livre deste julgo acionado pelas
instâncias conservadoras quando lhes convém.

12

Alguns, pouquíssimos, anos passados, a simples menção a palavra lésbica, já seria dada como desprezível ou
desconsiderada em muitos textos acadêmicos. Monique Wittig (1992) aponta que, a partir do materialismo
Francês, na década de 1970, que estudos citados sob ótica do gênero acontecem. Estes estudos explicitam que
homens e mulheres eram fabricações perniciosas dentro da dialética marcada por Simone de Beauvoir, no livro
Segundo Sexo (1979). Desse modo, reinvindicar-se lésbica, tornou, como pondera Joan Scott (1994), prática
subversiva que fratura o sistema heteropatriarcal. Gayle Rubin (1975, 1984), lésbica, também apresenta várias
reflexões sobre os lócus da opressão e a divisão do trabalho, sob judice do patriarcado.
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Importante ressaltar que estima-se que 99,8% da população Intersexo mundial sofra
algum tipo de intervenção médica logo nos primeiros anos de vida. A causa Intersexo,
encabeçada pela Profa. Dra. Thais Emilia e citada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da F.F.C.
(UNESP), pede o fim das cirurgias genitais antes da adolescência destxs jovens. Em maio de
2019, passo a escrever a palavra Intersexo com I maiúsculo, em função da urgência de políticas
públicas transnacionais a este secto, em leitura análoga e contra rítmica ao movimento de bell
hooks. Quando escrevo, junto a Sérgio Baptista da Silva e Amiel Vieira, o artigo “Intersexo: o
‘X’ da questão”, lançamos mão da discussão, presente no documentário de mesmo nome, sobre
mutilação genital, hormonização forçada, dados sobre casos que escapam da norma (sob
aspectos cromossômicos, gonadal, fenotípicos, etc.), histórico Intersexo entre os anos de 1996
e 2003, até a menção honrosa concedida a Amiel Vieira na Mostra de La Ploma, Espanha, em
2019.
Muito da dificuldade de construção deste texto está no fato de falar do meu lugar
(RIBEIRO, 2018) por tanto tempo, sem ser escutada e, desse modo, buscar uma autorização
que garantisse a inteligibilidade do (meu) dito gênero, quando, na verdade, o silenciamento
ocorre por supressão à não necessidade de uma (no caso a minha) ou várias vidas estarem fora
da norma que define sua importância. Em pensar que meu lugar de enunciação (FOUCAULT,
1971) foi sempre dominado por outros que nos classificaram como anormais, nos assujeitaram
e, como alguém inferior, sequer éramos ouvidos. Discurso enunciativo é trazido em Ordem do
Discurso por Michael Foucault e compreende o que, por quem e para quem está sendo dito e
em quais condições, produzindo, desta forma, uma localidade. Foucault, ao assumir a cadeira
(de Jean Hyppolite) em sua universidade, critica a ciência burguesa, diz que a produção do
pensamento (a sociedade do discurso) é produzida por pessoas que, aqui, chamo de autorizadas,
recomendadas à sociedade, a academia.
Retornando à recém-nascida que fui, estruturalmente e alicerçada pela cultura, a partir
de uma possibilidade de sexo atribuído, adentramos em um sistema linguístico, em um conjunto
de significações de uma sociedade que, como todas, possui prescrições próprias, os conjuntos
de normas. A materialização do significado que se dá sobre um sexo deve ser compreendida
em sua historicidade, em razão de normas recorentemente citadas em intervalos de tempo por
várias autoridades, é a iterabilidade (BUTLER, 2014). Assim, o significado de ser homem ou
mulher variou em diferentes tempos e espaços. Esse espaço de tempo abre precedentes para a
contestação das leis regulatórias que tentam materializar o sexo. Como afirma Butler, “os
corpos não se conformam, nunca completamente, às normas pelas quais sua materialização é
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imposta” (2015, p. 168). Butler lança alguns questionamentos que convidam à reflexão, por
exemplo,
podemos pensar a matéria dos corpos como uma espécie de materialização governada
por normas regulatórias — normas que têm a finalidade de assegurar o funcionamento
da hegemonia heterossexual na formação daquilo que pode ser legitimamente
considerado como um corpo viável? Como essa materialização da norma na formação
corporal produz um domínio de corpos abjetos, um campo de deformação, o qual, ao
deixar de ser considerado como plenamente humano, reforça aquelas normas
regulatórias? Que questionamento esse domínio excluído e abjeto produz
relativamente à hegemonia simbólica? Esse questionamento poderia forçar uma
rearticulação radical daquilo que pode ser legitimamente considerado como corpos
que pesam, como formas de viver que contam como "vida", como vidas que valem a
pena proteger, como vidas que valem a pena salvar, como vidas que valem a pena
chorar? (BUTLER, 2015, p. 168).

Nesse sentido, sendo a materialidade de uma forma, supostamente normal, isto é, de
acordo com a norma, logo o que lhe escapa ou foge, passa a ser margem, litoral, e não leito. Os
corpos abjetos, “se misturam os gêneros, os sexos, as identidades, o capital” (PRECIADO,
2008, p. 60) são apresentados como algo que não é passível de luto, ou seja, para que se definam
as vidas que são passíveis de luto são apresentadas as vidas que não são contabilizadas dentro
da fronteira da normalidade. Esta fronteira é percebida ao apontarmos quem está fora deste
contexto e os indivíduos não recomendados à sociedade, são os exemplos em uma
conceptualização organizativa excludente e hierarquizante, distoante daquele “corpo soberano
branco, heterossexual, saudável e seminal” (PRECIADO, 2014).
1.1 Da NECApolítica à NECROpolítica - Um modo trans de ocupação de espaços!
Começo esse capítulo dizendo que seu título inicial era “Travesti não é bagunça”, em
homenagem à Luana Muniz. O desejo em modificá-lo aparece após insistentes textos lidos e
assistidos em seminários e congressos, onde pessoas trans e travestis aparecem sempre
relacionadas à discussão sexo-genital. Sendo a genitália algo de cunho privado, seu
acionamento é o fator chave para inferiorização/exotificação trans/travesti, em função da
apequenação de um sujeito à sua genitália. É, também, o fator acionado como prerrogativa no
emprego da necropolítica (MBEMBE, 2018) para exclusão dos corpos TRANS. Então, fiquei
em dúvida se deveria utilizar o título, “Tire a mão da minha NECRO”, uma vez que é também
a política da morte, responsável pelo sucesso de tantos trabalhos acadêmicos. Apelei para Neca,
uma palavra do pajubá, que se relaciona ao significado de pênis, rola, caralho, manjuba, cacete,
pomba e outras designações para genitália fálica ou dildo (PRECIADO, 2014).
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Em “Clamor de Antígona: parentesco entre a vida e morte”, de 2014, Butler traz o luto
público de Antígona, personagem de Sófocles que decidiu chorar publicamente pela morte de
um de seus irmãos. Contrariando a lei soberana, os governos tentam, com muita frequência,
regular e controlar quem será e quem não será lamentado publicamente. Em outros exemplos
simples de carinho ou afeto, ainda hoje são rechaçados pela monarquia inglesa, ostentando
moldes de conduta utilizados para minimizar o sentimento em ambientes públicos. Um exemplo
é o modo como os meios de comunicação divulgam as imagens sobre atentados em países
europeus e também na América do Norte versus sua divulgação sobre países do Oriente Médio.
Diante da dor do hegemônico, ainda que não façamos parte dele, muito rapidamente, “o luto
público encarregou-se de transformar imagens em ícones para a nação em contra-partida e de
modo quase sempre antagônico, “ que o luto público pelos não americanos foi
consideravelmente menor e que não houve absolutamente nenhum luto público pelos
trabalhadores ilegais” (BUTLER, 2015, p. 65).
Eu, enquanto sujeita marcada pela abjeção, mas também pelo uso complacente do
discurso “de inclusão”, sinto, de modo transparente em minha vivência docente, familiar e
social, a marca da diferença (BRAH, 1996; SILVA, 2002). Brah lança que:
Questões como essas levantam uma problemática mais geral sobre a diferença como
categoria analítica. Eu sugeriria quatro maneiras como a diferença pode ser
conceituada: diferença como experiência, diferença como relação social, diferença
como subjetividade e diferença como identidade. [...] Spivak e Fuss argumentaram a
favor de tal “essencialismo estratégico” (BRAH, 1996, p.359).

É diante deste “essencialismo estratégico” que me coloco como professora, travesti, pai,
avó e pesquisadora. Assim, sou comumente apresentada como exemplo de profissional a
qualquer trans/travesti que escape da lógica moral (uma trabalhadora do sexo, por exemplo).
Apesar da possibilidade de ser, sou um exemplo daquilo que travestis prostitutas deveriam ser,
segundo a ética moral e conservadora banhada em moldes cristãos; moralismos pseudocristãos
que acionam, muitas vezes, o “processo de demonização de sua sexualidade” (SALES, 2018)
dos sujeitos não conformes. Entretanto, diante de colegas profissionais da educação, sou um
exemplo de profissional que “dá problemas”, por apresentar muitas questões que
problematizam o contexto hegemônico escolar, por causar desconforto em muitos grupos, por
questionar a normatividade e ser alguém que “estaria sempre pronta para o ataque”, quando, na
verdade, face a um CIStema que opera em outra mão, tudo passa a ser muito ofensivo.
Insisto em dizer, muitas vezes, que sou avó, talvez por que o meu maior medo seja
reviver com meu neto o dia que encontrei meu filho no aeroporto, depois de quinze longos anos
de saudade e dor, um abraço de pai e filho e um comentário em voz alta: “esses viado não
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respeitam ninguém!”. Pai em um momento – aos 16 anos – e avó, com alguma experiência
sobre a vida e nossos processos de escolhas e de narrar a nós mesmas neste momento. Quero
sair e passear com meu neto, sem precisar me preocupar se serei humilhada mais uma vez, e
sempre publicamente, e sem apoio de qualquer um que assista. Quero ser (re)conhecida, talvez,
por medo de nunca poder caminhar junto à família, que posso ter somente agora.
São ajustes invisíveis que ganham força diante de uma discussão sobre processos de
expulsão de crianças LGBTI na escola. Como no caso em que uma coordenadora disse-me que
“cada um tem sua opção sexual”, ao corrigi-la, diante da turma, pelo erro cometido (quanto à
opção e não orientação sexual), o que deveria ser agradecimento, passou a ser motivo de
agressão e falta de tato diante da turma e, me pergunto, “E se fosse uma correção sobre uma
resposta de uma equação?”. Não sou exemplo de professora entre o grupo hegemônico de
professores/as/xs por questionar sempre as naturalizações, “o modelo hegemônico, ‘normal’,
de masculinidade é tão predominante que muitos crêem que as características e condutas
associadas ao mesmo sejam ‘naturais’” (CONNELL, 1995, p.57). Logo, para me afastar desses
aspectos naturalizados e questionar tais naturalizações, mulher travesti tem sido a forma mais
comumente usada por mim para autorreferenciar-me, por trazer significados múltiplos de
existência ou resistência política, ao referenciar mulheres nascidas com sexo anteriormente
categorizado como biológico, definido como marcador fálico de poder nos jogos de sexo/gênero
relacionados ao masculino.
Por serem discordantes de qualquer expressão de gênero e identidades que fortaleça o
determinismo fálico, travesti, antes de tudo, é a escolha por um lugar político de inserção e
emergência de outras posições de sujeitas gendradas e que, talvez, dialogue com a luta contra a
mutilação neonatal em Intersexos (por séculos, chamados, erroneamente, de hermafroditas,
como aponta Foucault nos Diários de Herculine Barbin), ao reclamarem seu direito à ordem de
seus próprios corpos. Sobre o determinismo, Gayle Rubin, – Tráfico de Mulheres de 1975 –
afugentando o determinismo biológico e o universalismo, descreve os papéis sociais de homens
e mulheres, apontando exemplos de tribos não ocidentais (algumas das tribos da Nova Guiné).
No ensaio, Rubin utiliza os dualismos sexo/gênero, corpo/mente e natureza/cultura para
identificar como os humanos transformam as fêmeas de sua espécie em mulheres domesticadas
e como, a partir disso, é estruturado um mecanismo de funcionamento no qual a sexualidade
humana forma e mantém a regra da heterossexualidade como compulsória (RUBIN, 1975;
RICH, 2010).
Todavia sendo a identidade uma atribuição cultural, ela é sempre dita e nomeada no
contexto de uma cultura, por toda identidade ser política. É, também, na cultura (banhados pelas
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artes e política) que os corpos são significados, representados e interpretados, que diferentes
sociedades e grupos atribuem significados também diferentes às características físicas: que
determinados traços ou características podem ter importância, serem considerados notáveis e,
então, se constituírem em "marcas" definidoras, ou, ao contrário, permanecerem banais,
irrelevantes, desprezíveis e/ou descartáveis. Isto é, outra posição de não adequação ou que
amplia a norma, de binária à múltipla, nos registros civis, uma vez que padrões não-binaries 13,
já existem enquanto realidade em nossas sociedades.
Compreendo que, ao me estabelecer dentro do binarismo/binômio (sexo-gênero,
masculino-feminino, público-privado, oriental-ocidental, norte-sul, homem-mulher, mentecorpo, natureza-cultura), seguiria alimentando políticas de exclusão e cerceamento. Logo, ao
asseverar que sou travesti, estou autodeclarando-me como alguém que não compõe a
possibilidade transitória, do trânsito, mas sim de outro lugar, um não lugar, aquele não gerado
por uma localização ou enquadramento (BUTLER, 2018). Não à toa, sou uma mulher com
gênero feminino, sexo masculino (sic), agnóstica e com nome de uma mulher judaico-cristã,
Sara, segundo consta, a mulher de Abraão. O abjeto, mencionado por Butler como queer, por
vezes, se confunde àquele deslegitimado que, no Brasil, foge dos aspectos (neo)liberalistas (por
seu turno, discutido algumas vezes ao decorrer desta leitura), que nomeia e alimenta as marcas
no/do capitalismo. Aqui também se reivindica queer:
o esquisito na universidade também serve para isso: gera renda, abre portas, ministra
cursos, dá nome, dietas, títulos, créditos, prestígio e satisfaz a todos, diletantes e
conferencistas sobre salário. Faz parte da capital logo quando é negligenciada e
esquece que a passagem do queer pelas salas de aula é apenas um fenômeno
tangencial, oportunista, contingente, pode nascer da melhor vontade, mas isso sempre
estará em contradição com a instituição, com qualquer instituição, porque não existem
instituições queer [...] (VIDARTE, 2007, p.78, tradução nossa).

Entretanto, pelas ruas, nota-se que o abjeto no (i)mundo Brasil, não coaduna com
aquelas que acessam a universidade (e, quiçá, pública alinhavada à classe média nacional),
ainda é ser, estar ou parecer travesti, sem rota de fuga ou caminho de escape. Alguns/algumas
pesquisadorxs ocuparam-se na criação e na diferenciação dos conceitos c(l)ínicos de travesti e
transexual, empreendendo grande esforço histórico para nomear um queer americanista, “basta
meia hora de fome e o ajuste cis vem”. Às travestis, resta mais que meia hora de fome, às vezes
é uma vida.
13

Uma perspectiva da linguística Queer, foi proposta no trabalho de Rodrigo Borba (2015), que nos leva à
problematização da escrita marcada pelo hegemônico genital, então, nos últimos segundos de revisão deste
texto, um trabalho sensível terminou por chamar atenção uma vez que o autor traz artesanalmente um texto
não-binárie, que se faz autoexplicativo quando lança mão de uma estrutura outre, pouco elucidativa sobre
sujeites, mas sobre suas ideias.
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Mais uma vez, percebe-se que a identidade é um conceito polissêmico, que é, também,
empregado por distintas vertentes teóricas e campos disciplinares. Na ótica que assumo, no
âmbito da cultura e da história, supõe que os sujeitos se fundem na co-criação de suas
identidades. Entendendo, também, que os sujeitos teçam em si confluências múltiplas e distintas
identidades (em gênero, raça, etnia, sexualidade, geração, alianças estratégicas, laços,
parentalidade etc.), à medida em que são interpelados por diferentes situações, instituições ou
agrupamentos sociais.
Stuart Hall (LOURO, 2007) auxilia-me na compreensão destas identidades quando
lança que a identidade é um ponto de apego provisório a uma determinada posição-de-sujeito.
Reconhecer-se numa identidade supõe, então, responder afirmativamente a uma interpelação e
estabelecer um sentido de pertencimento (que pode significar reconhecer-se ligado a um grupo
social de referência), e mais, o paroxismo do encontro de si. Nada há de simples ou de estável,
pois as várias identidades de um sujeito podem lhe cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas,
divergentes ou até contraditórias (LOURO, 2007), como os dados trazidos de manuais médicos
ou as organizações militantes que foram deixadas de lado por falta de suporte em algum
momento e encontrados tempos depois.
Existem trabalhos que exemplificam uma antiga moralização do discurso científico, da
divisão entre os “bons” e os “maus” desviantes sexuais; o século XVIII marca o fim da livre
polimorfia de desejos e práticas sexuais (HEILBORN, 2004). Um bom exemplo dessa
recorrência é o clássico Doutor Lombroso 14 que, apesar de ultrapassado, permanece
contemporâneo em muitas falas nos dias atuais 15. Portanto, ao discutirmos alguns desses
conceitos, direciono o caminho que faço para minha questão de pesquisa, ao ouvir e trazer vozes
e não apenas minhas palavras, mas as de outras travestis e trans para essa composição.
Afinal, xs subalternxs podem e devem falar por si mesmxs. Eu, enquanto mulher
travesti, não permito que meu discurso seja invalidado ou menor. Sou uma pesquisadora do
asfalto, da luta de viver a cada dia com a possibilidade estatística de uma morte eminente muito
14

15

Renomado médico psiquiatra, Cesare Lombroso (1835-1909) propôs-se a estudar o criminoso pela perspectiva
biológica e comprovar a sua hipótese de que determinados indivíduos nascem com uma degenerescência
genética que os direciona para um comportamento criminoso. Seu livro O homem delinquente, foi publicado
em 1876, tornando suas pesquisas mundialmente famosas. A principal contribuição de suas pesquisas foi
inaugurar o método empírico de estudo do crime e criminoso. Sua teoria do delinquente nato foi formulada
com base em 400 autópsias e 6.000 análises de delinquentes vivos.
Em setembro em 2019, durante Audiência Pública - Intersexualidade e Direitos da OAB-SP, a doutora em
Medicina da USP, professora Berenice Bilarinho tece fala de cunho transfóbico calçado em pressupostos e
certezas que apenas o seu colega Doutor Lombroso (dois séculos antes) ousaria com igual conforto, certeza e
fluência ao afirmar que homens tem pênis e mulheres sempre tem vagina, quando diz que o sofrimento é
causado pelo indivíduo e não pelo CIStema e ainda ao referir as pessoas trans, como sujeito portadores de
disforia de gênero, termo extinto do CID por tal atribuição (YORK, 2009): que horror!!!
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maior que qualquer sujeito da população cisgênera (GONÇALVES Jr, 2018, p.13). Morte essa,
quase sempre física, mas também simbólica; morte que faz adoecer, minguar a subjetividade e
as minhas possíveis potências e desejos, a vida.
A morte do desejo e o apagamento da potência são os primeiros fatores que colocaram
em cheque toda uma caminhada. Por exemplo, sempre percebia que meus colegas, na mesma
faixa etária, na mesma série, durante o ensino fundamental e médio, eram seguidamente
estimulados a determinadas profissões de força e confiança; a mim, cabia sempre alguma coisa
relacionada às Artes e à criação. Na verdade, eu fazia essa leitura à época. Hoje, percebo que o
oferecido a mim era “algo a ser criado”, por nada dizerem, tudo me era possível. Aos meus
amigos, as sugestões eram em torno de profissões tidas como mais sérias e do mundo admirável,
como o Direito, a Engenharia ou a Medicina. Enquanto a minha melhor amiga no segundo grau
era estimulada a ser tradutora, intérprete ou ainda diplomata, a mim eram sugeridas profissões
como cabeleireiro, maquiador, talvez enfermeiro, mas sempre profissões, naquela época,
relativas ao corpo – à construção de si – ou formação mais técnica, normalmente menos
valorizada, mais precarizadas e que preparassem mais rapidamente para a “vida”.
O fato é que, enquanto eu crescia, conhecia vários caminhos e muitas das minhas
escolhas eram limitantes ou eram limitadas por exemplos que faziam pouco ou nenhum sentido.
Com isso, ainda ouvia que eu era “muito inteligente”, acredito que, numa tentativa de dizer “se
vire, se resolva!”, afinal, éramos “todos iguais”, eu e meus cinco irmãos. Trata-se de estratégias
de apagamentos cirúrgicos, muitas vezes agenciados por aqueles/as que estão mais próximos e que
tentam executar um papel representativo, vendido pela mídia e pela cultura. As mesmas estratégias
que me impediam, enquanto pessoa, de emergir como pessoa trans (possível).
Como quem caminha olhando para o retrovisor, revendo este percurso, percebo um gap
entre minha adolescência e o retorno do Reino Unido, em função de longos e árduos 15 anos
em que estive longe do meu único filho. Em 2013, nesse meio termo, eu saia de Londres e
retornava ao Brasil, acreditando nas palavras de Elza Soares, em nosso encontro, quando de sua
premiação como Cantora do Milênio, concedido pela BBC, “as coisas estão mudando e
mudarão muito mais!”. Realmente, estava ocorrendo mudanças, sobretudo em função das várias
críticas ao governo Dilma que, insistentemente, nos vendia a ilusão de que a presidenta era
incompetente e imprudente diante do cargo. O fato de estarem criando uma cena sobre a mulher
era percebido por quem acompanhava de perto a emergência das pautas identitárias, e eu estava
entre essas pessoas; muitos de meus amigxs, não.
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Meu filho foi retirado de meu convívio, estando por volta dos 5 anos de idade, eu tinha
21 anos, pelo fato de ser uma travesti. De modo criminoso, este filho foi registrado em nome
de um homem, atendendo às funções sempre aparentes do patriarcado, que me aponta como
homem quando necessário, mas me nega enquanto sujeito de direito sobre este corpo quando é
no âmbito do direito. Este período traz uma marca de dor e ausências que somente pode ser
entendida a partir da intersecção gênero, capacitismo, territoriedade e parentalidade, sendo
travesti, monocular e pai de um filho que esteve ausente, imigrante desde a primeira expulsão
de casa e enquanto mulher trans/travesti. Faz-se necessário dizer que a questão das identidades,
ainda que as ciências humanas tenham uma longa crítica contemporânea aos modos
constitutivos das identidades, funcionaram como encapsuladoras de características muito
diversas, criando a aparência de unidade. O conceito de identidade permanece fundamental para
a luta política (SPIVAK, 2010).
Estes múltiplos atravessamentos corroboram para que eu me compreendesse como
sendo uma pessoa com tripla identidade: como se o ser homem fosse incompletude
inalcançável, o ser mulher fosse sempre uma característica pejorativa e ser travesti, um
caminho, não mais um direito ou destino. É sobre pertencimento, mas, sobretudo, pertencer-se.
Eu gostaria de ser professora desde sempre, mas não tive nenhuma professora que fosse trans
ou travesti. Eu gostaria de ser engenheira, quando criança, e brincava de recortar papel e
desenhar maquetes milimetricamente incríveis. Lembro-me que, muito jovem, eu já fazia meus
pequenos brinquedos, prédios com elevadores funcionais e maquetes extremamente
trabalhadas, mas eu não me recordo de ter visto alguém como eu, que fosse travesti ou que fosse
trans, ocupando qualquer lugar naquele espaço, o que anunciava precocemente a condição
precarizada que viria. Segundo Butler (2015, p.31),
a precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém está
sempre, de alguma forma, nas mãos do outro. Isso implica estarmos expostos não
somente àqueles que conhecemos, mas também àqueles que não conhecemos, isto é,
dependemos das pessoas que conhecemos, das que conhecemos superficialmente e
das que desconhecemos totalmente. Reciprocamente, isso significa que nos são
impingidas à exposição e dependência dos outros, que, em sua maioria, permanecem
anônimos

A condição precária (BUTLER, 2015) aparece (ou deveria aparecer) como um todo
neste texto (de uma pessoa disléxica e cujas frases foram reescritas por mais de uma vez, a
maioria por cinco ou seis vezes, para em seguida serem apagadas e refeitas); é uma precariedade
do humano, forma de vivência apequenada, diante da capacidade de tantos. É parte do que
sentia ao mostrar meus brinquedos (criados por mim) aos adultos, era uma opção de trabalho
futuro, um aceno, um exemplo à seguir, percebo hoje. Se tais ações da humanidade são vistas
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ou percebidas em um sentido precário, o exercício delas pode ser considerado precarizado ou/e
precarizador.
Se brincar de futebol é um dado que caracteriza discursos que remetem ao campo de
um masculino colonizado pelo falo, nele tive algumas boas experiências, assim como na
proximidade com as bonecas; no caso delas, sempre misturando cores e pintando seus cabelos,
ora de plástico, ora de pano. Brincadeira de criança, para mim, desde cedo, era sobre juntar,
espalhar, montar, encaixar e, sobretudo, (des)construir em meu quarto, naquela casa imensa,
onde existiam apenas eu, meus brinquedos e minha avó.
Entre o pequeno Júnior, dos brinquedos feitos à mão, e a Sara mulher, um oceano de
emoções e construções vem sendo refeito e ainda não consigo conta(biliza)r. Tenho chamado
esse período de prolepCIS, por se tratar de uma tentativa explicativa, que traga, de modo
racional 16, o exercício do abandono de si mesmo por curtos, longos e repetidos períodos de
tempo, para atender à leitura de si dentro de uma cisheteronorma (AKOTIRENE, 2019, p.16).
Fazer um caminho trans ou travesti no processo educacional não é como tornar se trans ou
travesti depois da formação ou após processos brutais de exclusão. A gente passa a desejar, a
todo custo, querer ser lida como “normal”, como se fosse um respiro. Um bom exemplo, já
citado anteriormente, que prova a repulsa de um cisgoverno pela comunidade travesti e que leva
um sujeito à exaustão, está evidente em minha própria certidão de nascimento. Mesmo após
vários exames e laudos, o juiz da comarca de São Pedro da Aldeia – RJ, meses antes da
regulação promovida pelo STF quanto à retificação de nome e gênero, permite a troca de
prenome e não de gênero, ignorando laudos, documentos e outros textos que incorporam a ação
junto ao STF. O que ganha um juiz ao dizer que eu sou homem? Qual a condição para que o
estado julgue sobre minha genitália? Quem mostra “pau, cu ou buceta” publicamente e de modo
deliberado a pedido do estado?
Então, percebo em prolepCIS, uma trans ou travesti, que tem sua vida inteira por
exemplo, performando um homem cis-hetero ou cis-gay para sentir-se pertencente (consciente
ou não) aos aspectos que lhe afastem de possível demérito, vergonha ou ônus. Jaqueline Jesus,
por exemplo, afirma que sua “[...] transição começou no doutorado em 2009. Em 2008 eu já
tinha rompido barreira de ser uma pessoa negra que fez graduação, mestrado e doutorado” (em
16

Racionalismo, enquanto corrente filosófica, se define pelo uso da razão imanente, em oposição às crenças e
doutrinas/ideologias de cunho transcendente, como forma para se produzir compreensão e solução para
problemas postos pela realidade. Parte, portanto, da premissa de que conflitos de interesses podem ser
enfrentados com base em soluções racionais, técnicas e eficazes. Segundo sua lógica de operação, o
racionalista entende que tudo o que existe tem uma causa apreensível; seu papel, nesse sentido, se resume à
compreensão das causas e, por intermédio da razão técnica, produzir meios de intervenção em uma dada
problemática.
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entrevista dada para este trabalho por Jaqueline Gomes de Jesus – hoje professora do Instituto
Federal Fluminense). Quanto mais exposto socialmente e lido dentro das coordenadas e normas
cisgêneras do mundo, maior será o poder de acesso aos vários campos sociais; quanto mais
exposto enquanto marca identitária de cunho gendrado, menos acesso aos poços do cis-mundo.
Estar em prolepCIS, significa estar aderido à identidade estabelecida pela cisnorma, não é
passar por, mas fazer uso de.
Por outro lado, também tenho percebido a aproximação de sujeitos trans, recém
transicionados, que se utilizam de certo grau de visibilidade alcançado por décadas de lutas e
encorajados, fazem sua transição em razão de tal comodidade e maior conforto e grau de
assentamento social, numa movimentação que aqui chamo de paralaxe trans.
Paralaxe trans denota as fronteiras da representatividade e da exclusão. A indexabilidade
aponta que o sentido de uma ação ou expressão que só pode ser apreendido a partir do seu
contexto além da ótica da utilização. Desta forma, o que é visto por um prisma como
representação para um grupo, pode não fazer qualquer sentido ao ser visto por outro grupo,
ainda que de mesmo teor ou recorrência. Assim, explica-se que alguns corpos não sofrerão a
dura exclusão, em razão dos primeiros ativistas nesta linha de frente. Falávamos em Claudia
Wonder nos anos 1980, enquanto,, hoje, a memória trans nacional é revista e apresenta a
longínqua, e tão contemporãnea, Xica Manicongo, ao lado do corpo que sofre outras demandas
(até) dissimatórias quando questões de classe e raça são acionadas. Xica Manicongo, natural do
Congo e escravizada, registrada oficialmente como Francisco, ficou conhecida atualmente
como a primeira travesti da História do Brasil, considerando os registros de sua existência,
derivados os arquivos da Primeira Visitação da Inquisição. Xica, segundo JESUS (2019), é
responsável pela construção de memória coletiva, tendo seu papel relevante na protagonização
de identidades grupais, particularmente daquelas identificadas no âmbito das identidades de
gênero trans, tendo em vista sua apropriação simbólica e ressignificação na contemporaneidade.
Ainda no contexto da construção da memória, Le Goff (1924) é um dos autores
interessantes para pensar sobre isso, como historiador francês do campo da Teoria da História,
revela, em História e Memória (1924), pontos sobre a memória e sua construção a partir do
hegemônico. Foucault, neste mesmo sentido, assevera que o binômio documento/monumento
é uma construção da memória produzido pela perspectiva da burguesia. Portanto, o documento,
seja ele qual for, está sempre sendo produzido pelo poder hegemônico. Ele aponta que:
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual
ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das
sociedades de hoje, na febre e na angústia (LE GOFF, 1924, p.410).
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Quando me comparavam à Roberta Close ou à Rogéria, ali existia uma marca
representativa que, queira ou não, será balizadora em muitas ações e relações sociais futuras.
Ao passo que, ao me compararem com as travestis prostitutas, isso alocaria-me em condição
menor ou inferior. A paraxale trans é a medida socialmente aceita de que sujeitos trans, ou em
classe de opressão ou subalternidade da ordem de sua leitura social trans, teriam seus discursos
pensados e alinhados às histórias do imaginário coletivo. Sua origem e trajetória, sua aderência
social ao mundo cis (prolepCIS) e territorialidade, e suas adequações e privilégios, poderiam
ser questionados. Tal medida não deveria ser usada como cálculo excludente, mas como
potência de leitura e possibilidade de entendimento como proposta metodológica lançada por
Pocahy (2013, p. 163):
nossas metodologias, uma vez que elas são produto e efeito de discursos de saber.
Talvez possamos pensar a ideia de campo de pesquisa como território de
experimentação, onde se produzem movimentos de (re)composições de cenas do
cotidiano, reunindo as contradições, contestações, as continuidades e as
descontinuidades que marcam as representações em torno do corpo e de suas
performances de gênero, no exercício da sexualidade, como a possibilidade de uma
atitude de análise ético-reflexiva, considerando-se que somos mais um na cena,
pensando com e não sobre.

Deste modo, e sempre a partir de uma cena, quando uma travesti/trans sofre transfobia
em um shopping center e, no dia seguinte, lhe é dado espaço televisivo, mesmo sem conhecer
histórias pregressas de militantes e ativistas que lhe precederam, mas tem a oportunidade de
falar em nome de uma classe cuja história é marcada com sangue, este privilégio é uma paralaxe
trans. Acaso, quando alguém sofre algum incidente, a mídia abre espaço explicativo para quem?
À vítima, que, além de sofrer a ação, ainda deve explicá-la? Vista por um determinado ângulo,
somos todOs iguais – assim como fazem aqueles/as que pouco conhecem ou acessam a “alma”
humana, o “si mesmo” de si, e não do outro, aqueles que acessam as paralaxes, tendo exceções
como

regras.

Algumas

pesquisadoras,

nacionalmente

(re)conhecidas,

discutem

transfeminismos, no entanto, quando eu, que sou professora de inglês, por exemplo, sou
convidada a falar sobre transfeminismo, por ser ‘trans”, estou me valendo do histórico pregresso
deste grupo para, de alguma forma, estar naquela composição: paralaxe trans.
Durante os últimos anos, perdi o sentido da vida marcada pela luta (competitiva e cruel)
no neoliberalista Reino Unido. Ser livre (estando em um grande centro), de certo modo, foi me
tirando o sentido (de um viver possível e com qualidade). É sabido que o neoliberalismo, eleva
ao extremo, os graus do individualismo e condição precária. Eu trabalhava muito e mal tinha
tempo para estabelecer relações humanas de qualidade, enquanto hairdresser; a lógica
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neoliberalista indicava que deveria ganhar muito dinheiro e gastar pouco, mas eu gastava muito
para manter o meu trabalho entre os mais conceituados, em um eterno ciclo.
No final dos anos 1970, com a mudança nas políticas criminais, conforme a ideologia
do neoliberalismo avançava pelo mundo, mercados e pessoas foram sendo submetidas ao livremercado e à celebração absoluta da liberdade individual. No neoliberalismo, quanto mais um
indivíduo ascende, mais o direito penal passa a defendê-lo, em razão de seu acesso ao CIStema
privado. Nesse mesmo sentido, com propósito de acessar aos produtos e meios, muitos
indivíduos não comtemplados pelo CIStema passam a cometer (de pequenos delitos, como
roubo de acesso à internet até) crimes maiores, justificados pela falta ou não de acesso a
circunscritos vitais. Como são crimes exclusivamente racionais e individuais, para coibir
qualquer possibilidade de crime, o sistema busca formas de aplicação de leis cada vez mais
duras (além da construção de presídios, maior número de encarceramento, policiais nas ruas
atuando como juízes, bem como estímulo às práticas de controle social, uma vez que o estado
se exime da segurança de seus cidadãos) (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 1939).
Tanto no salão, enquanto cabelereira, quanto no serviço voluntário, estar com algumas
pessoas me era muito caro. O que foi um grande avanço para uma ex-moradora de rua –
condição conquistada diante da ausência de meu filho por longos 15 anos -, mas um avanço
(corriqueiro) para quem nasceu com as vantagens e privilégios que o dinheiro traz, mesmo
sendo deficiente visual, com visão monocular.
Fui compreendendo o (meu) corpo crip (veremos a seguir), o corpo que escapa
(LOURO, 2016), corpo monstro e/ou clandestino às custas de piadas, variadas opressões e
preconceitos e muita violência na adolescência. A tradução do termo crip para a categoria de
aleijado, em português, é uma forma de dar o mesmo sentido à palavra em inglês, revelando a
zona de abjeção reservada às pessoas com deficiência no Brasil (MELLO, 2016). Ser mulher e
não ter seios, ser mulher e não ter útero e/ou ter pênis dialoga, antagonicamente, com corpo
(cis) capaz, e não com um corpo menor, incapaz ou errado. De mesmo teor seria a discussão da
“ausência do pênis” como uma forma capacitista de masculinidade. Ou seja, se a “falta” de
pênis é tida como “deficiência” para um homem trans (sic), na perspectiva do modelo
hegemônico da deficiência (modelo biomédico), vale mostrar “o quanto o que lhe falta”
mobiliza as gramáticas do capacitismo (YORK; GUEDES, 2020). De fato, Beatriz Pagliarini,
do campo da Linguística, discute, em sua dissertação de mestrado, “Discursos transfeministas
e feministas radicais: disputas pela significação da mulher no feminismo”. Aponta, em Bettcher
(2013), que uma das visões mais recorrentes sobre a transexualidade mobiliza a ideia de um
“desalinhamento entre identidade de gênero e corpo”. Esta perspectiva expressa o modelo do
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“corpo errado”, pois utiliza a noção de “mulheres presas em corpos de homem” e “homens
presos em corpos de mulher” para designar, respectivamente, mulheres trans e homens trans.
Esta perspectiva, contudo, frequentemente naturaliza gênero e sexo de uma maneira
potencialmente problemática, uma vez que, ao entender que o modelo do corpo-errado “falha
em garantir a validade das reivindicações trans em pertencerem a um determinado sexo”, lança
dúvida sobre o que a autora precisamente pretendia defender.
O corpo crip é importante nesta escrita por discutir as nuances de inserção do corpo
capaz versus não capaz, a partir de um pensamento não capacitista. Enquanto a teoria queer
postula que a sociedade contemporânea é regida pela heteronormatividade; na teoria crip,
discute-se o postulado da corponormatividade de nossa estrutura social pouco sensível à
diversidade corporal (MELLO, 2016). Aqui, lanço mão do termo diverCISdade enquanto uma
diversidade que se elabora como esteio aceito que não ampara todos os corpos e sujeitos, mas
se abre como estética inclusiva que projeta-se como “uma questão contextualmente
contingente”, seja observando a diferença que resulta da “desigualdade, exploração e opressão
ou em igualitarismo, diversidade e formas democráticas de agência política” (BRAH, 2006).
Desde muito jovem, ouvia meus irmãos chamando-me de “caolho”. O fato de ser
estrábica, em função da visão monocular, ganhava espaço na minha vida e com a percepção de
uma esquisitice estampada em meu rosto, escondia minha vergonha e timidez nas piadas e
risadas. Era um corpo crip alvejado, a própria negação de minha condição, até pouco tempo,
relacionava-se ao pensamento capaz, de adequação ao ideal de corponormativo. Mello afirma:
Do mesmo modo como ocorre com o termo queer para se referir hegemonicamente
àqueles que rompem com as normas de gênero e sexualidade, a terminologia crip, tal
como o seu equivalente em português, tem uma conotação assumidamente agressiva,
pejorativa e subversiva, a fim de marcar o compromisso crip em desenvolver uma
analítica da normalização do corpo (MELLO, 2016).

Assim, como a teoria queer afirma não fazer sentido dividir o mundo entre
heterossexuais e homossexuais — ou entre homens e mulheres — uma vez que a sexualidade
humana é muito mais diversificada e complexa, portanto, tais instâncias estariam presas muito
mais às construções sociais, que propriamente ao corpo. O problema seria as normas que o
guiam. A teoria crip (GAVERIO, 2016; MELLO, 2016), de mesmo modo, assume que não
intenta em dividir o mundo entre pessoas deficientes e não deficientes, por todos serem
deficientes em determinado aspecto ou sob outro relevo. É uma linha de pensamento que tem
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dois lados, o ativista 17 e o acadêmico. Em ambos, a percepção é que “o nojo e a repulsa ao
corpo deficiente tem correlação com a corpo-normatividade de nossa estrutura social, ou seja,
quanto mais “desviante” e “deformado” um corpo, mais repulsa os ‘normais’ sentem desse
corpo” (MELLO, 2014, p.129).
Quando criança, ouvia que “os olhos são a janela de alma”, deste modo, minhas janelas
sempre foram tortas e cortinadas pela monocularidade que, diante do outro e sua interação, me
avisa quando o olho cego se torna torto. Quais intersecções teóricas atravessam as minhas
escrevivências (EVARISTO, 2006)? a) O silêncio e a invisibilidade, quanto às questões da
deficiência são levantadas com elementos associados ao sentido do corpo deficiente atrelado à
doença e ao fracasso, e ampliado pela abjeção do trans/travesti em alguns contextos sociais?;
b) A negação da autonomia do corpo e do desejo a alguém do século passado, que reitera alguns
aspectos geracionais deste tempo sendo trans? Ou; c) as opressões e violências vivenciadas de
modo interseccionalizado?
A naturalização compulsória das (re)ações conclamou outro elo: deficiência, classe,
gênero, sexualidade, território (etc.) com os feminismos, partindo da ideia, de que esse
movimento rompe com trama do regramento normativo e normalizador do estado (POCAHY,
2018) que insiste em chamar jogos de verdade (FOUCAULT, 1984) de regras naturais.
Principalmente por que "o silêncio e a invisibilidade de possibilidades positivas de existência
também são formas poderosas de controle social sobre os supostamente 'desviantes'" (EGeS,
2014, p. 80). Naturalização refere-se, aqui, ao modo como as ideias, valores e regras sociais são
transmitidos, justificados e adotados, como se fossem independentes da ação humana, como se
fossem (im)posições naturais, que não podem ser evitadas, combatidas ou modificadas, sob o
risco de alterarem essa ordem “natural” que garantiria a estabilidade e a reprodução da
sociedade. Uma construção “naturalizada” é percebida como dado inquestionável da realidade.
Foucault (1999) destaca que as técnicas do poder disciplinar - o exame, a vigilância e a sanção
normalizadora - foram combinadas para intensificar o exercício das relações de poder e da
produção de saber, de modo a naturalizar aspectos produzidos socialmente.
No século XXI, a natureza determina muito pouco sobre a vida, menos ainda sobre os
corpos e desejos, e o corpo que é expulso por fugir da cisheteronormatividade (VERGUEIRO,
2015, p. 58) é o mesmo corpolítico que intuitivamente produz afeto, participa das festas com
alegria e cria fluxos de vitalidade para se manter nos espaços. A singularidade nesta questão
17

Leandrinha Du’ art é ativista LGBtransI e crip, com uma condição rara chamada Síndrome de Larsen, que
compromete o crescimento dos ossos. Seu ativismo percorre o mundo e coloca-a como um dos principais
corpos nessa cena política (CONHEÇA, 2017).
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está em observar que, enquanto o sujeito produz tais fluxos de vitalidade para permanecer no
CIStema (na escola, na família, nos grupos etc), incluído ou excluído, mas sobretudo vivo,
muitxs vivem a incerteza de uma vida tecida sobre a violência.
Guedes (2016) explicita essas reflexões quando destaca a prevalência da compreensão
do modelo biomédico, tem o objetivo de aprisionar, medicalizar e curar. Também, parte do
movimento feminista ainda supõe que as mulheres são oprimidas por causa do sexo, enquanto
as deficientes ainda lutam para a inclusão do corpo lesado como outra possibilidade de corpo.
Tanto os estudos sobre gênero, quanto os estudos sobre deficiência partem do pressuposto de
que a desigualdade e a opressão contra grupos vulneráveis devem ser combatidas nos lócus do
opressor, e não da vítima. Assim, discutir o sexo e a deficiência torna-se caráter aviltante, uma
vez que o intento deveria estar em torno da discussão sobre quem nomeia o “outro” da diferença.
Nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, ao mesmo tempo em que havia um
espetáculo televisivo envolvendo deficientes, seus direitos eram extremamente reduzidos por
conta das, então, novas políticas do Reino Unido. Eu assistia, incrédula, às movimentações
simultaneamente à divulgação dos esportes paraolímpicos e alguns atletas sendo carregados por
espaços sem rampas.
No Brasil, em 2016, nas Paraolimpíadas, houve um exemplo de crip washing quando,
durante os Jogos, celebrávamos o Brasil para pessoas com deficiência, enquanto direitos
básicos, como circular pela cidade, ainda são cerceados da maioria (PAINS, 2016). O termo
crip washing, está relacionado diretamente com o termo popularizado na Parada de lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais e travestis e Intersexos (LGBTI ou LGBTI+), que ainda não se
apresentaram na sociedade (politicamente falando) de São Paulo, o pink washing. Esse ‘+’ alude
às pluralidades invisibilizadas, não problematizadas ou não vistas, devido à inacessibilidade de
minhas lentes, voltadas, nesta escrita, aos sentidos na experiência na produção do conhecimento
que, a mim, toque. Sobre Pink whashing, trago um texto que exemplifica este modelo de
cooptação mercadológica dos coletivos LGBTI (YORK, 2018).
Interseccionar gênero e deficiência é bastante oportuno em suas dimensões conceituais
e práticas, posto que essas duas dimensões ajam sobre a corporalidade dos indivíduos ao operar
signos hierárquicos nas quais as expressões corpóreas se veem amealhadas por formas de
controle subaltenizadoras em que algumas experiências se tornam inviáveis frente à norma que
organiza essas regulações subjetivas. Tanto nos estudos de gênero, quanto nos estudos de
deficiência, é perceptível a mudança ou criação de termos para (re)significar ideias e subverter
as narrativas que ainda consiste em um “clamor diante do colapso da diferença na vida cotidiana
e de seu impacto na agenda da pesquisa” (POCAHY, 2018).
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Crip, travesti, imigrante e “criminosa”, longe da agenda da pesquisa, mas sempre
pesquisadora, é desta forma que percebo o início de minha adolescência. Havia um alento: em
caso de baculejo (abordagem policial), apenas evite olhar nos olhos dos policiais; isso poderia
poupar minimamente, um dente, um tapa ou um golpe de cassetete.
Todas as minhas amigas de adolescência, hoje mortas, sofreram violência física
inúmeras vezes por parte da polícia, por estarem em via pública. Não havia critério para a
violência senão ser travesti. Prostituindo ou não, estando em cena aberta, a abordagem violenta
era uma questão de “sorte”. Diante disso, passei pela fase da adolescência de salto alto e sempre
me protegendo com livros. Rotineiramente, carregava muitos livros nos braços, caminhando
por ruas mais movimentadas, mas sempre me escondendo ao avistar a polícia, uma vez que era
sempre revistada, logo ferida e machucada, somente por ser travesti, já nos anos 1980/90.
Algumas agressões narro em livro, publicado pela Editora Pontes, em homenagem ao maior
nome dos movimentos TRANS masculinos no Brasil, João Nery, “Estudos sobre gênero:
identidades, discurso e educação - Homenagem a João W. Nery”, de 2017. De fato, quando
penso naqueles dias, junto a dor que ancora no peito, sinto um enorme desdém pela sociedade
e o sentimento de ajuste com as instituições que me negligenciaram, infimamente pagos pela
academia, pela universidade.
O retorno ao Brasil atendeu dois desejos primários: estar mais próxima de meu filho,
reencontrado 15 anos depois e fruto de um envolvimento lésbico aos 16 anos, e trabalhar com
educação, lecionando inglês (formal ou não formal) em uma cidade menor e com apelo familiar
(acreditava que meus valores familiares seriam uma construção errônea de minha parte, por
sempre equiparar minhas relações familiares a outras). Apesar de completamente submissa
nesta relação, as minhas primeiras noções de performatividade foram acessadas nesse
momento. Judith Butler (na filosofia) e Josett Feral (no teatro) pontuam os conceitos, mas o
estranhamento já era parte sensível e falada nas minhas caminhadas. Eu não tinha a
compreensão teórica do jogo performativo, mas aplicava seus roteiros ao performar,
conscientemente, o “namorado”, o “homem da relação”, o “cara que discute a relação com os
pais” e, até mesmo, “o sujeito que carrega possíveis respostas para os (grandes) enigmas da
vida”, todos os papéis que, provavelmente, eu mesma buscava em meus parceiros.
O caminho até a escola veio através de um concurso público na cidade de São Pedro da
Aldeia-RJ. Quando aprovada, em 2014, passo a trabalhar; primeiro voluntariamente, depois
pró-labore, como instrutora de teatro na rede pública de ensino. Nesse período, também inicio
o curso de Letras – Inglês, na Universidade Estácio de Sá. Entrei na universidade,
exclusivamente, para validar a possibilidade de ser professora de língua estrangeira.
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Queria dar minhas aulas, estar perto das crianças e mudar as possibilidades. O sistema
educativo superior privado, no Brasil, sempre foi fruto de grande crítica e descrédito social e,
naqueles anos (2005 – 2012), a universidade pública, laica, gratuita e de qualidade despontava
com as políticas de redemocratização 18, alçadas pelo Partido dos Trabalhadores, na gestão do
então Ministro da Educação, Fernando Haddad. Somente naquele período, foram criadas 18
novas universidades federais e 173 campi universitários e mais institutos federais.
Este descrédito é tão conhecido que, ao contar para meu filho que havia passado no
vestibular de uma universidade privada, ele brincou: “Ahhh pai, mas nessa qualquer um passa!”.
Fiquei desapontada, pois anos depois de ter frequentado os bancos da Enfermagem, tudo seguia
os mesmos moldes. Assim, ao retornar do Reino unido para o Brasil em setembro de 2013, com
o intuito de iniciar uma grande mudança, meu filho me traz à realidade com uma frase.
Havia lido Paulo Freire, não conhecia o molecular de Deleuze, tampouco o
desconstrucionismo de Derrida, mas o sonho plantado no peito de quem morou nas ruas, sentiu
frio, abandono e fome e que habilmente descobriu o significado e o valor daquilo que muitos
conhecem na teoria, o sentido da vida, os ingleses chamam de legacy, deram-me um sentido
para viver ou morrer por. Tudo começaria a fazer sentido durante as aulas e discussões nos
grupos de pesquisas da pós-graduação, aprender a como teorizar a dor.
Nessa direção, a voz já não precisa de porta-voz e aproximava-me da ideia de Michel
Foucault, no programa que desenvolveu com presos, o Grupo de Informação sobre as Prisões
(GIP) (iniciado em 1971, por Foucault, Pierre Vidal-Naquet e Jean-Marie Domenach), quando
ele traz o quanto é fundamental falar por/de si. Quando a equipe na qual Foucault atuou nas
prisões fazia enquetes como forma de estimular os presos a falarem, entendo que se trata de um
método utilizado, mas o que salta aos olhos é que, mesmo entendendo que os presos eram
pessoas excluídas da sociedade, ele compreendia a existência do discurso, eles tinham o que
falar, o que me faz pensar e querer ouvir e trazer vozes travestis e trans para essa composição.
Diferentemente, por exemplo, quando, em 2019, atendendo ao convite da UFPE, durante o IV
Seminário Internacional Desfazendo Gênero, um pesquisador colonizador indagava a um
sujeito próximo, apontando para um grupo de travestis: “o que elas têm a dizer (escrever)? Elas
não leem!”. Neste interim, eu pensava no quanto a escrita afiada de Foucault pode não ser
acessada por alguns que insistentemente o leem.
Ora, não se trata de presas, como foi no GIP, mas presas que perpassam as amarras
sociais que tais sujeitos seguem ao aplicar o governo de si sobre outros. Era deste modo em
18

Explico, ainda que brevemente, no capítulo 2, como o primeiro processo de redemocratização ocorre, sob a
ótica dos movimentos sociais.
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1500: seguem crendo no clientelismo e modo serviçal inodoro daqueles que consideram
inferior. São aspectos que podem ser vistos no filme “Parasita” (2019), do diretor coreano Bong
Joon Ho, que traz para cena aspectos de uma classe média chinesa que acessa o melhor do
mundo civilizado e o cheiro das pessoas de outras classes é constantemente referido, que cria
uma estética de exclusão, e que me chama para composição do capítulo final deste trabalho,
sob uma estética da inclusão. Diz Foucault (1971, p.5-7):
[...] queremos que eles possam se comunicar entre si, transmitir o que sabem e falar
se de prisão a prisão, de cela a cela. [...] é preciso que essas experiências, essas revoltas
isoladas se transformem em saber comum. [...] não temos a pretensão de fazer com
que os detentos e suas famílias tomem consciência das condições que lhe são dadas.
Essa consciência, há muito que eles possuem, mas ela não tem os meios de se
expressar. [...] é preciso transformar a experiência individual em saber coletivo

Atrelada à composição que pede o olhar do micro para o macro, fui percebendo que os
lugares pelos quais passava não me permitiam tamanha fluência. Fluência esta, que ocorria com
outros amigos, os amigos cisgêneros. Assim, ao conversar com outras companheiras trans,
especialmente através das entrevistas realizadas nesta pesquisa, fui atentando-me para o
exercício de transformar uma experiência individual em saberes coletivos (sic) e à essa
percepção chamo, neste texto, transepistemologia, em que conceitos importantes, como a
paralaxe trans, prolepCIS, cisgeneridade, estética da inclusão/exclusão e a cisnormatividade
e/ou cisgovernamentalidade são tensionados.
As CISoperacionalidades (normas, governanças, governabilidades etc) são as
orquestrantes dessa exclusão. Exclusões que são modulares e muitas vezes imperceptíveis aos
próprios agentes causadores, uma vez que estão alicerçadas em relações de alteridade. Quando,
em 2014, acessei o sistema superior de educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- UERJ, a partir da crítica feita pelo meu filho e três anos e meio depois estava formada e com
diploma em mãos, pensava que o passar por aquele espaço havia sido o suficiente para a
solidificação de políticas de inclusão (ao menos, quanto ao nome social, já que não possuía, à
época, a documentação de adequação do registro cível). Ao contrário, a inclusão do nome social
foi temporária (estética da inclusão). Abriram o campo de nome social nos autos e, assim que
deixei de compor o corpo discente daquele núcleo, meus registros no consórcio
CEDERJ/SISTACAD foram mantidos como anteriormente e os registros da UERJ mantidos
para outros futuras/os/es egressos. Em se tratando de regras do CISmundo, para corpos expulsos
de convívio, a recorrência na luta é evidente e pode ser observada na imagem a seguir.
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Figura 1 - Perfil na Fundação Cecierj

Do aprisionamento do sujeito até o seu apagamento, lutamos a partir dos rastros trans
de ascensão. É possível ser visto na imagem acima, da página do Sistema Acadêmico –
(SISTACAD) que organiza e dispõe as notas dos egressos do Centro de Educação a Distância
do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ 19. Durante todo o curso, os nomes que constaram na
plataforma foram, 1) “Wagner Pimenta Gonçalves Junior”, 2) “(Sara) Wagner Pimenta
Gonçalves Junior”, finalmente nos dois últimos períodos até a colação de grau, 3) “Sara Wagner
Pimenta Gonçalves Junior” e, no semestre seguinte, 4) “Wagner Pimenta Gonçalves Junior”,
novamente.
Obviamente pode ser um “erro” do CIStema, mas quando o erro é recorrente em
algumas vidas, esse erro gera apagamento, exclusão e letalidade, prolepCIS compúlsória, num
grande efeito que vai aderindo e adequando os sujeitos para melhor servi-lo.
1.2 Travesti não é bagunça! – Uma aproximação com as epistemologias travestis
Inicio falando sobre o jargão usado pela travesti e prostituta Luana Muniz, conhecida
como Rainha da Lapa, “Travesti não é bagunça!”, ganhou destaque na TV aberta e, em
seguida, nas redes sociais. O episódio é a reação de Luana, ao desferir tapas e pontapés em um
sujeito que se sente com autoridade sobre o corpo e o tempo trans/travesti, ao insistir em
persuadi-la a trabalhar de graça. A mesma Luana, meses depois, aparece novamente nas mídias
em uma exposição icônica, ao pedir um abraço ao Padre Fábio de Mello (conhecido pela mídia
por sua atuação nas redes sociais e popularismo ‘adocicado’ do clero) em um evento público,
19

O Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, é um consórcio formado por sete
universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro (UERJ; UENF; UNIRIO; UFRJ; UFF; UFRRJ;IFF) e um
centro universitário (CEFET-RJ) em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Rio de Janeiro, por intermédio da Fundação do Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ.
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no qual o mesmo a ridiculariza ao cita-la no masculino e posteriormente, na tentativa de usa-la
como “cena” ao apelo demagógico e como demonstração de sua “imensa generosidade e
humildade”. Se antes usava o jargão de Luana Muniz, agora busco operar com o jogo
subversivo nessa questão, afirmando que travesti faz bagunça. Uso o agenciamento queer para
repensar “que bagunça é essa de que tentávamos fugir?”. Ao cooptar a bagunça como aliada,
revejo a norma, os ideais normativos, os dispositivos, os estabelecidos e as instituições.
Por ter outras formações realizadas no Reino Unido, acreditei ser possível iniciar no
Brasil um trabalho numa rede escolar pública, uma vez que possuía naquele momento fluência
e formação (estrangeira) na língua inglesa e havia, inclusive, trabalhado em aulas com non
native speakers. Acreditava que, apesar das formações, a rigidez na qual me submeti para
alcançar padrões CISnormativos inalcançáveis continuava; e sigo acreditando na (boa)
formação escolar – e a voz da minha avó (falecida em 1987) ainda ecoa, dizendo: “o
conhecimento irá te salvar dos dias ruins!”.
Ao buscar uma escola em que pudesse trabalhar voluntariamente, soube não ser possível
em função da formação estrangeira; ainda naquele momento, ignorava o fato de muitas escolas
terem caráter homogeneizador, função normalizadora e reforçadora de aspectos muitas vezes
moralistas, em que o debate trans/travestis jamais seria reforçado.
Eu ignorava o fato de que, para estar em sala de aula no Brasil, ainda que minha
formação com a língua inglesa fosse britânica, o currículo, o programa e a formação
universitária internacional deveriam ter chancela nacional para este exercício profissional, antes
que outros apontamentos de cunho privado e pessoal fossem mencionados. Considerei absurda
e sem coerência tal validação, visto que outras pessoas, homens e mulheres – cisgêneras corriqueiramente estavam no espaço escolar (formal e, não formal e informal) com menos e até
sem formação. Muitos de meus amigos e amigas, ao retornarem ao Brasil, depois de algum
período de tempo morando no Reino Unido, Austrália ou Estados Unidos, abriram seus cursos
de inglês (no Brasil não é necessária formação acadêmica para ensino de língua estrangeira).
Outros, mesmo sem qualquer formação foram trabalhar no ensino escolar formal privado –
percebia, naquele momento, a distância entre ser docente, do ensino público e do ensino
privado, e entre um corpo cisgênero ou transgênero na educação dentro deles.
Este fato evidencia-me agora, já na pesquisa, ser uma visão turva dos processos que
envolvem concursos públicos, ensino privado, minha visão neoliberalista, naquele momento, e
conhecimento simplista da formação para atuação nas licenciaturas construídas pela Educação
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nos últimos anos 20. Enquanto instrutora de teatro – pessoa com formação técnica e apoio
sindical, mas sem formação de nível superior - desde os anos 1990, nunca imaginei que entrar
para a educação deste país fosse algo tão complexo (para alguns). Lembro-me de vários amigos
trabalhando para o Estado por meio de “pró-labore”, mas ao perguntar sobre essa possibilidade,
apenas o silêncio.
Se minha capacidade de sobrevivência depende da relação com os outros- com um
"você" ou com um conjunto de "vocês" sem os quais não posso existir-, então minha
existência não é apenas minha e pode ser encontrada fora de mim, nesse conjunto de
relações que precedem e excedem as fronteiras de quem sou. [...] Assim, a fronteira é
uma função da relação, uma gestão da diferença, uma negociação na qual estou ligado
a você na medida da minha separação (BUTLER, 2016, p.72).

Butler (2016) aponta para a gestão da diferença e, possivelmente, atentando-se aos
rápidos movimentos do levante conservador em todo mundo, em (BUTLER) 2020, propõe uma
irmandade radical. Neste mesmo sentido, pensando como os movimentos teóricos, localizados
ao norte, concebem baixar barreiras entre teoria e prática que ajustam esta proposição de regras,
tão remotamente ambíguas para alguns sujeitos em situações tal recortadas.
Veja que, no Brasil, desde sempre, estudar em universidade pública nunca foi para
pessoas pobres, pretos, travestis e outros dissidentes. Meu filho, diante de minha alegria com a
aprovação no vestibular da Universidade Estácio de Sá, diz que aquilo era corriqueiro e comum
no Brasil de 2013, acrescentando que, “qualquer pessoa com um documento de identificação,
passaria naquele processo seletivo”, um outro recorte geracional. Na minha juventude,
vestibular era definidor de destinos e mesmo as poucas universidades privadas eram respeitadas
pelo trabalho, ainda que o sonho de todas/os fosse a universidade pública. Mesmo impossível,
era preciso distanciar a experiência da exclusão e da dor da segregação.
Institucionalmente, senti o peso da exclusão desde o sangue recebido aos 12 anos, após
um acidente na escola, que revelou minha identidade de filho subtraído, através da
impossibilidade de receber sangue de meus pais. Anos depois, ao ver meu pai em seu leito de
morte, também não pude doar, por ser pessoa LGBTI. Em março de 2019, a Revista Super
Interessante trouxe em sua capa a matéria “Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao
ano por preconceito”, que revelou que sangue LGBT é dispensado por preconceito. A normativa
vigente à época amparava a não coleta de sangue “nos visivelmente” LGBTIs.
A experiência de segregação, fez com que o fato de estar credenciada a um salão de
beleza internacional, por exemplo, fosse a fuga da transfobia, de modo inconsciente. A estrutura
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institucionalizada, por ter em suas dobras maquinarias adornadas por compreensão cisgênera e
heteronormativa, logo binária, exclui todo corpo outro, que em seus processos não se encaixa.
Um bom exemplo de transfobia, como no caso CEDERJ, de transfobia institucionalizada, é o
fato de formulários estatais seguirem tendo como opções os gêneros masculino e feminino,
quando o STF, através de sua ADO de 2018, já compreende pessoas travestis como parte de
uma composição que pode ou não se adequar a norma. Ainda há aqueles que julgam a
transfobia como algo do cunho de um xingamento público, tal prática é nomeada como “injúria
transfóbica” e tem sua raiz alicerçada na transfobia estrutural. Importa dizer que outras formas
de violência transfóbica, que são estruturais em nossa cultura e aceitas como práticas sociais,
são as piadas ofensivas, chantagear, mentir ou enganar, ignorar, ter como posse (trans-pet),
desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar, assediar, intimidar, ameaçar, controlar, xingar,
destruir objetos, tapinha, pancadinha, brincadeira de bater etc.
Sempre busquei uma pontuação considerável que me permitisse, a partir da
meritocracia, certo grau de inserção, apesar de ser sempre evidenciado que alguns professores
e professoras faziam uso do poder de avaliador, no uso da nota da prova enquanto forma de
punição, controle ou demérito (com)prova/do. Em alguns casos, senti o peso desse poder. Um
exemplo foi quando uma professora, que era muito rigorosa quanto à criticidade avaliativa,
demandava alto grau de exigência diante de minhas respostas, enquanto que, com minhas
colegas cisgêneras, tal rigorosidade se tornara volátil, tudo isso demonstrado em nossas notas.
E, claro, os comparativos eram abusivos, a ponto de nenhuma colega querer mostrar sua prova
para comparação e (talvez) denúncia da prática. Essa exclusão fez com que meus entendimentos
tomassem a leitura dos textos algo mais zeloso e que muito expunha a meritocracia, as
dinâmicas do poder e instâncias neoliberalistas em um problema que sempre está no campo do
governo do outro, nunca de si mesmo. Marilena Chaui diz, em entrevista: “Quando o
neoliberalismo desestrutura o setor produtivo, reestrutura o setor financeiro e mexe no aparelho
de estado. Ele vai abolindo todos os referenciais de que você dispõe como experiência histórica
de luta e de organização”. Tudo durante o próprio curso de Pedagogia de viés freiriano, por
outro lado, no mesmo espaço, mulheres extremamente dedicadas à Educação abraçavam-me
como parte de suas próprias conquistas, por um mundo menos injusto. Todos os Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) nas graduações e especializações é mister deixar saber que fluíram
por diálogos no/do campo do Gênero e da Sexualidade. Em Pedagogia (2016), com meus
escritos, a partir do Beijo Gay na cena da TV Brasileira, teorizado pelas lentes de Leandro
Colling, nas graduações de Letras (2016 e 2019) com Berenice Bento e nas Especializações
(Rogério Junquiera, Sonia Correa, Sérgio Carrara e Denize Sepulveda).
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Em um curso de férias, enquanto professora, soube que um aluno negro e questionador
que, potencialmente, poderia ampliar as possibilidades de uma aula, recebia uma nota medíocre,
por muito “conversar e questionar”. Os silenciamentos são recorrentes na produção de (certos)
“ses”. Ao perguntar o motivo ao colega, fui informada que foi em função do recorte avaliativo,
ou seja, uma prova que avalia apenas um dado, uma regra e uma norma, ignorou quem ou o que
participava dela. Muitos eram os exemplos de contrastavam entre teoria e prática. Tais
complexidades e atravessamentos podem ser banalizados ou ignorados quando descritos em um
texto de grande importância? Aqui, teria de fazer vinculação à citação que segue:
Os corpos feministas em produção de si e de cultura na Baixada se apresentam, portam
signos e movimentos que fazem ações políticas, por outras políticas do viver, mais
vivível para todas e qualquer uma. (FERREIRA; MARAFON, 2019).

Nas vidas menores, deixamos passar, dada a urgência de tantas outras lutas. A minha
caminhada trans baseia-se em decidir diariamente sobre a causalidade daquilo que devo
reclamar, ou a casualidade em não “ser chata”. “Denúncia, vitimismo, denúncia, mi-mi-mi,
denúncia, para-de-reclamar, denúncia, ninguém-aguenta-mais, denúncia, somos-todos-iguais,
denúncia, coitadismo”. Abusos sofridos corriqueira e cotidianamente.
Certa tarde, decidi mapear um dia de abusos sobre meu corpo travesti, eu estava a
caminho da UERJ. Dentro do ônibus, um homem olhou para mim e, em seguida, para a mulher
que lhe acompanhava e disse, “olha o viado!”. Segui muda, enquanto alguns passageiros riam
e outros ignoravam. No ponto de ônibus, mais dedos apontados e risos. Na UERJ, uma senhora
na entrada do elevador da universidade afirmava para a acessorista que “a universidade está
aberta e já tinha gente de todo tipo”, pensei: “vou escrever”, quero usar na dissertação e, junto
com esse pensamento, desisti do mapeamento. Era adoecedor viver duas, três, centenas de
vezes, as mesmas cenas diariamente. Este trabalho verte minhas duas frentes, uma dura e outra
mole, o hardware e o software, a identidade e o devir, às políticas públicas do presente para o
alívio da dor e esperançar, ante a amplitude e (in)finitude plástica daquilo que virá.
Certamente, já no meio desta escrita e revendo pontos, eu consigo acuidade para
perceber que se tratava de múltiplos aspectos de estigmatização. São interseccionalidades que
um corpo marcado carrega (travesti, imigrante, disléxica, estrábica, monocular, “não homem,
mas com potencial para”...). Enquanto moradora de rua, as noites sempre muito divertidas e
quase nunca com fome, pois sempre tínhamos alguma “gororoba” para dividir. Meus amigos,
alguns amantes, muitos amores, os corpos negros nunca saíram de lá, e por lá foram eternizados,
talvez já estivessem matados (e não mortos) antes mesmo de morrerem. Em 2013, quando
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retornei, busquei por meus velhos companheiros de latrina, todos já mortos, pelo crack, pelo
abandono, violência, mas nunca pela própria rua.
Acredito que, com a maturidade, a pressa e a noção de uma vida mais breve, para pessoa
T, assim como para uma pessoa idosa, como nos textos de Alda Britto da Motta (2018),
relacionam-se nos mostrando que a pressa é o contraste da
solidão, cujo sentimento pode estar presente em todas as idades, mas especialmente
significando uma falta de conexão e satisfação emocional de uma pessoa em relação
a outras, em sentir-se sem afeto, apoio ou aceitação, podendo acontecer em várias
circunstâncias e situações que a alguns não atingiria, mas a outros podem atingir fundo
(M. BRITTO, 2018, p. 89).

A insatisfação emocional, trazida por meu filho, pode se comparar a um demérito, passar
num vestibular de uma universidade particular. Esse sentir-se sem afeto, apoio ou aceitação que
Britto diz pode acontecer em várias circunstâncias, e foi sendo acumulado para execução breve
das coisas e não é uma brevidade do fazer logo. É uma brevidade de fazer intensamente por
medo de não mais existir, morrer.
Silvio Gallo, explica que escritos foucaultianos fazem-se em três passos, a “primeira
fase é marcadamente epistemológica, buscando desvendar o solo do qual brotam os saberes”; a
segunda, podemos dizer que é política, pois Foucault procura mostrar a íntima relação entre os
saberes e os poderes”; “a terceira volta-se para a Ética quando, ancorado em Nietzsche, o
francês vai propor que cada um faça de sua vida uma obra de arte”. Portanto, ao questionar-me
o que é uma epistemologia e o que é uma epistemologia travesti, detalho, no texto, uma
trajetória demonstrando seu fazer, o operar, a agência daquilo que chamo epistemologia
travesti. Sendo esta uma tentativa de agência a partir de corpos tencionados em suas questões e
encharcados de cisnormas, subvertem-nas. O corpo trans questiona, mas um corpo trans passivo
e passável, cisnormativo e adequado sob o teto do poder (seja estatal, jurídico ou acadêmico) é
apenas um sujeito marcado como dissidente, deitado na cama do poder, tendo o direito de estar
na cama, mas não podendo alterar nada do jogo neste espaço, seja ele onde for. Qual o lugar
desse corpo quando acessa aos espaços de poder e não retorna aos seus?
O ensino à distância permitiu-me desenvolver um razoável grau de autonomia, uma
rotina diferente daquela da sala de aula presencial, tal como conhecia e onde a cada troca de
professores/as/xs, piadas de cunho homo/transfóbicos me eram dirigidos. A Educação online,
(SANTOS, 2014; 2015) capacitava-me a fazer uso de diferentes saberes, relacionando
exemplos intensos e próprios do meu dia a dia. Sobre a minha preservação no curso, eu
acreditava, naquele momento, buscando contextualizar-me no meio acadêmico. Dependia
apenas de minha interação; no início, tímida, com aqueles interlocutores, os tutores e
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mediadores (SILVA, 2014). Estes apresentavam-me caminhos possíveis ao experimentar a
tutoria oferecida pelo programa, podendo mostrar, buscar e compreender as muitas dificuldades
alcançadas por mim, enquanto a estudante que estava do outro lado da tela, sem a interrupção,
sem transfobia, racismo ou agressões (até físicas). Bullying é um nome que caracteriza o
chamamento, numa prática de aniquilamento do outro, recorrente no interior da escola e que
maquia, frequentemente, o racismo, a transfobia, a homofobia, o capacitismo e tantos outros
aspectos que o hegemônico aciona para apagar tudo que gere ação direta ao seu constructo.
Com lentes aferidas, pude ver que o Ensino Online, enquanto, Educação à Distância – EAD, se
firmava (em todo mundo) como um processo, bem marcado no jogo neoliberal, onde o sujeito
é orientado a demonstrar total capacidade para gerenciar a si mesmo e mediar relações (muitas
vezes, sem ao menos estar com alguém, sem um corpo que lhe abrace e que perceba a sua
singularidade). Enfim, explicito que há linhas de fuga, mas também há captura e tutela, como é
no fazer pedagógico.
Por outro lado, nas tutorias presenciais, ainda havia marcas a superar. Muitas falas de
caráter homofóbico e transfóbicos eram, por mim, presenciadas naquele contexto. Em uma
delas, uma tutora em processo de doutoramento (em Educação!) e estudiosa da temática de
“Gênero” em uma universidade argentina, contava aos alunos que “o sobrinho, desde muito
jovem, já manifestava o comportamento afeminado, que poderia ‘até ser um gay mais discreto’,
mas que já era possível ver que o menino era todo viadinho”. Outras falas de menor teor, na
tentativa de aproximação, também eram corriqueiras, como “fico muito feliz que você esteja
aqui, o mundo precisa...”, mostrando pouca empatia e muita vaidade em demonstrar tamanha
generosidade (GONÇALVES Jr, 2017). Uma eterna negociação entre direito à cidade e o ficar
sendo mediada por uma suposta presença – a online.
Diante destas interpelações, comumente recorria à autocrítica em contrapor, dizendo
que reafirmar um aspecto ou estereótipo era algo de cunho humano, para isso podemos mostrar
o prazer dos maratonistas ao mostrarem suas vitórias, os sujeitos da moda e suas dietas, os
adeptos da musculação e seu desprendimento em mostrar seus atributos físicos, homens
masculinistas diante de minha presença travesti (geralmente diante de minha “masculinidade
ou feminilidade”, seja lá como veem, muitos sujeitos se contrapõe com reforço masculinista –
sempre misógino, machista e conservador) ou até mesmo o uso de “alianças” enquanto mera
demonstração de “compromisso” social, para apreciação dos demais membros do clã (RUBIN,
1975).
Há ainda os grupos de “desapercebidos”, aqueles compostos por pessoas cisgêneras, que
não percebem a presença de uma travesti, de (quase) 1,80m de altura, numa sala de aula. A
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percepção e acuidade visual são melhoradas diante da demonstração meritocrática alcançada e
quase sempre vista como “sua obrigação”, não importando a proatividade em questão. A
transfobia social emerge diante da proatividade, bastando um deslize diante de um vasto
contexto para que sirva de exemplo negativo. Uma de minhas entrevistadas revelou que
explicou a complexidade da tensão entre países do Oriente Médio, mas que não tinha grande
domínio de muitas teorias no mesmo campo, enquanto o professor referia-se a ela no masculino,
com pronomes “o/seu/dele”, e isso desestabilizava seu foco, impedindo-a de prosseguir com
atenção na discussão.
O fato de ser uma mulher trans e ex-moradora de rua fez com que coisas muito simples
me fossem retiradas várias vezes do horizonte de possibilidade por falta de condições de escuta.
Tais perdas fizeram-me tentar ser a mais agradável, educada e proativa nas relações
interpessoais, o que hoje percebo como vital para driblar o CIStema. Isso significa que, para
que eu tivesse menos problemas, eu passei a me esforçar mais, como se houvesse uma culpa
por um erro ainda não cometido em uma tentativa de atender a todos, para que um mínimo fosse
alcançado. Não bastava ser da educação, ou cabelereira, ou atriz, ou coreográfa, ou pedagoga,
tinha que saber tudo sobre um determinado assunto junto à especificidade trans/travesti nele
contida. É justamente essa proatividade, esse desejo de reconhecimento enquanto par, que
muitas vezes é lido pelo outro como algo do campo do “ego”, e não dos sentidos da perda. A
tentativa constante em dirimir possíveis conquistas.
Para quem busca defeitos em um corpo já estigmatizado (GOFFMAN, 1988), qualquer
ato, fato ou situação praticada já é um indicativo para exclusão neste terreno agreste, onde
impera a mecânica da cisheteronormatividade (VERGUEIRO, 2015, p.58). É claro que, de
acordo com o modo como me constituía, eu não tinha a menor noção sobre para onde estaria
caminhando. Era como uma adolescente ao tentar descrever o próprio corpo.
Quando se fala em gênero, falamos de uma categoria analítica relacional, que discute as
construções sociais, históricas e culturais de masculinos e femininos (BEAUVOIR, 1967), por
conta da subalternização feminina que historicamente nega que “ninguém nasce mulher, tornase”. Reconhecendo a diferença conceitual, também atravessada pela produção histórica, com
alguma semelhança em relação ao que afirmou Beauvoir, eu acrescentaria que ninguém pulula
homem, mulher, trans ou travesti. Torna-se!
As funções de representações familiares e práticas sociais (BUTLER, 2014), tornavam
minha (auto)construção a partir do contraste, algo como sendo do campo do que pode e o que
não pode, enquanto homem e mulher, o que são os proibidos, os interditos ao próprio
desempenho corporal e, ainda assim, não compreendia como ela se dava. Era construída. A
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construção deste meu gênero estava se dando alheia a minha vontade, assim como falar
português sendo ouvinte e nascido no Brasil. Parece natural, mas tudo é construção (HALL,
2006), até a naturalização do sexo reprodutivo no mundo animal humano.
Assim, se, na gramática estereotipada dos gêneros, aos homens cabia o trabalho braçal
e elaboração mental, às mulheres, o cuidar do lar, enquanto travesti, o que viver poderia
significar? Tal interpelação, significativa a mim, enquanto trans, perpassa de alguma forma às
outras mulheres (as negras, as cadeirantes, as orientais etc.), e também aos homens. Tomaz
Tadeu da Silva (2011), escreve:
Segundo Derrida, isso vale para a linguagem em geral. Ele chama essa característica,
essa repetibilidade da escrita e da linguagem, de "citacionalidade". Nesses termos, o
que distingue a linguagem (como uma extensão da escrita) é sua citacionalidade: ela
pode ser sempre retirada de um determinado contexto e inserida em um contexto
diferente. É exatamente essa "citacionalidade" da linguagem que se combina com seu
caráter performativo para fazê-la trabalhar no processo de produção da identidade.

Eis a construção de minha autocompreensão do “ser travesti”, uma de minhas
identidades de gênero. E não vista por sua invisibilidade através da história, por falta de
elementos em cena, mas que sempre estiveram no cotidiano. Michel de Certeau, que nomeia a
linha de “Cotidianos, redes educativas e processos culturais” no Programa ao qual esta
dissertação está ligada, apresenta uma vasta reflexão sobre as práticas ordinárias assistindo com
acuidade ímpar, os “modos de fazer” dos sujeitos comuns – os quais ele chama praticantes do
cotidiano - observando às variadas formas que estes fazem uso de regras, posicionam diante da
norma, das convenções impostas por uma ordem social e economicamente dominante. Pensar
com Certeau, obrigou-me, por vezes, a discutir meu posicionamento malcriado diante de
instâncias superiores. A observação da ação humana nos espaços foi seu campo de pesquisa,
seja na língua, nas crenças, nas relações etc. Em Certeau, pude conhecer coisas incríveis da
ação humana e também presenciei invenções cruéis, os (micro)fascismos, o sexismo e as
transfobia.
Pouco ou quase nada se sabe sobre a população trans e travesti fora dos padrões exóticos
de sub ou super-humano. Desde aspectos mais simples, como o nome – e Austin (1976) já nos
informava sobre o ato de nomear. Muitas de nós mal podem se apresentar com seus nomes
civilmente (re)designados, por há muitos anos estarem inseridos em suas trajetórias (NERY,
2015) ou por passar por situações de extremo desconforto (JESUS, 2016). Austin parte para a
análise de um ato performativo e o divide em três partes chamadas de locucionário,
ilocucionário e perlocucionário. Todas essas partes acontecem juntas e formam o ato de fala.
Como locucionário, seria a sentença em si, a locução com todos os sons e toda a gramática de
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uma língua, o enunciado; de ato ilocucionário, ele nomeia como sendo a ação que a sentença
opera e; de perlocucionário as suas consequências ou efeitos. Desse modo, ao dizer “olá, meu
nome é Sara”, várias sequências de interação são acionadas de modo a criar ambiente hóspito
ou inóspito, reativo, receptivo ou apático.
Ao apresentar narrativas trans/travestis em um texto trans, construímos nossas
epistemologias, adentramos com nossos discursos em possibilidades de inserção (via ocupação
– consensual ou não) de nossos saberes, histórias e vidas nas UNI(R)versidades. A mudança é
a possibilidade de entrada no espaço por meio do discurso válido, e não apenas validado.
Efetivamente, a pessoa que tem um nome que lhe causa desconforto tem de usá-lo até o fim de
sua vida, em obediência ao rigor da Lei (caput do art. 58, da Lei nº. 6.015/73 a lei permite
mudar o prenome em caso de constrangimento). É direito humano fazer uso de um nome
(inclusive social) com o qual se sinta bem, e isso não precede a apresentação da identidade
cível, seja ela qual for. Fez-se necessário admitir modificações, visando o direito à identidade
de cada pessoa, acrescentando que o Estado deve se abster de retirar a prerrogativa do indivíduo
de adequar o nome à identidade. Sobre identidade, Hall (2006, p. 25) diz:
na cultura hegemônica ocidental, a identidade é um documento; antes de ser um
conceito ou um preconceito acadêmico, é uma ferramenta estatal, é um pedaço de
papel que serve como um código de barra, uma imagem cristalizada, um nome
próprio, um conjunto de números, uma assinatura, uma filiação, uma origem, uma
naturalidade, uma sexualidade. Essa identidade, em primeira instância, remete ao
―humanismo renascentista‖, ao antropocentrismo e ao hedonismo do século XVI, que
colocaram as necessidades e os desejos humanos no centro das atenções, provocando
uma ruptura com o passado.

Essa é uma explicação que existe no meu cotidiano explicativo à trans, à travesti e, quem
sabe, à possibilidade que há em mim em reconhecer-me travesti heterossexual, lésbica,
bissexual, poliamorista, pansexual ou qualquer outra derivação amoral, imoral ou moral que
você deseje. Conseguinte e escancarando-me com prelúdios de foro íntimo (principalmente por
entender que o caráter pessoal, também é político), propriedade de cunho privado, banalizados
pela cultura cisheterogovernamental que pede para que eu me explique a cada linha e discussão,
criando assento no mundo das representações. Diz Butler (2014, p.69):
As representações possuem um papel de extrema importância no que diz respeito às
questões identitárias, haja vista, que muitos dos comportamentos reproduzidos em
sociedade talvez se tornem “fato” por meio de repetições midiáticas [...]. Se por um
lado nunca se está pleno com a identidade. Como se pode ser o que não se pode ver?

O caráter autobiográfico é meu ato político neste mundo das palavras, amparada por
Pocahy (2018):
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Minha narrativa é assumidamente autobiográfica, mas, como sugere Suely Rolnik
(2007), texto autobiográfico “desde que entendamos por ‘auto’, aqui, não a
individualidade de uma existência, a do autor, mas a singularidade do modo como
atravessam seu corpo as forças de um determinado contexto histórico (p.22). Afinal,
somos subjetivados em processos-fluxos encharcados de mundo, de imundices,
estamos sujos de mundo, saberes in-mundos, saberes do mundo que são também todos
os saberes – acadêmicos ou não

Este (i)mundo, segundo as linhas acima, de Pocahy, por vezes defenestrado da singela
alienação do caos ou ilusão de uma arte do viver. Como disse no início deste texto, eu cresci
acreditando, por meio de histórias, que todas as coisas estariam, ao final, prontas, bem
recortadas, aparadas e limpas. Que a norma exclui a bagunça do feito, por esta não ser parte do
que é belo enquanto visão única do estético, entregue ao pleno resultado final, “sou usada pela
norma precisamente na medida em que a uso” (BUTLER, 2015, p. 51).
Assim, durante o caminho, e talvez tardiamente, percebo que a bagunça, a parte que é
excluída de muitas contações, enfeia até a mais linda conquista, ao retirar dela suas
incongruências. Se num feitio de zorras (PRECIADO, 2016) arrematadas, sua beleza é lançada
pela exclusão dos erros, saiba que foram estes que me trouxeram sensações de possibilidade de
acertos, como jamais seriam pensados. Então, quando proponho a bagunça como parte de mim,
aceito como potência, dissidência e insurgência ético-epistemológicas este desconcerto e
escape, a bagunça que desarmoniza a normalidade, aquilo que des(a)fia (POCAHY, 2019) a
patologização, tutela e/ou controle da vida.
Afinal, se as identidades trans foram patologizadas e consideradas como transtorno de
identidade sexual na história da saúde mental mundial, até a 10ª edição na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, comumente chamada,
Classificação Internacional de Doenças – CID – CID 10 21, é porque algumas pessoas se viram
na posição privilegiada de marcar o/a outro como diferente, anormal, sob-tutela e colonizável.
Até 2018, a transexualidade era referenciada como “disforia de gênero” e, a partir da resolução
de 2018, passa a constar como “incongruência de gênero”. Em 20 de maio de 2019, a
transexualidade deixa de ser considerada um transtorno mental, quando em Genebra, a 72º
Assembleia Mundial da Saúde, que reuniu os países membros da Organização das Nações
Unidas (ONU), oficializou a adoção da 11º versão do, então recente, Código Internacional de
Doenças (CID).

21

CID é uma espécie de enciclopédia das causas de morte e tipos de doenças organizada pela OMS,
Organização Mundial da Saúde, seccionamento da ONU, que traz uma codificação padronizada de todas as
doenças, distúrbios, condições e causas de morte. Essa norma serve para que os países obtenham dados
estatísticos e epidemiológicos sobre sua situação sanitária e possam planejar programas de acordo com isso.
Cada país, no entanto, precisa se adaptar à nova CID, com prazo até 1º. de janeiro de 2022.
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A noção da transexualidade como um distúrbio mental é um forte instrumento de
controle social sobre os corpos de pessoas transexuais e travestis. Ao introjetar as normas
médicas como valores pessoais e sociais, os seres humanos passariam a compreender essas
mesmas normas como parte de seu mundo, um mundo implícito, contra o qual não se deve
resistir nem fazer oposição. Ou seja, Foucault identifica no biopoder a forma mais eficiente de
controle social: que produz o controle do indivíduo sobre si mesmo. Uma vez que, ao considerar
as identidades de gênero, que não se encaixam nas atribuições socioculturais que lhes foram
designadas pelas ciências médicas como doença, criam-se instrumentos para corrigir essas
diferenças (sexuais).
O ensaio “Tráfico de mulheres” de Gayle Rubin, narra que o “gênero é uma divisão dos
sexos imposta socialmente”. Em seu texto, Rubin conta como eram as trocas – de mulheres –
para a “manutenção da família”. Mulheres como moeda de troca nunca foi novidade, na minha
adolescência, eu assistia a alguns amigos gays usando corpos femininos como isca, já na pósgraduação a coisa ficou mais “discreta”, eles não comentam/curtem ou interagem em qualquer
assunto, mas, nas fotos no Facebook, sempre (inbox) perguntam, “quem é fulano que está com
você?”, a lição segue. É um produto das relações sociais de sexualidade, assim ela exemplifica
que os sistemas de parentesco se baseiam no casamento. Tornando sujeitos do sexo masculino
e do sexo feminino em “homens” e “mulheres”, onde cada um seria uma metade incompleta
com a função de se unirem. Homens e mulheres são naturalmente diferentes do ponto de vista
anatômico, principalmente ao excluírem os corpos Intersexos.
Para tanto, tratamentos cirúrgicos, terapias hormonais e acompanhamentos psicológicos
e psiquiátricos eram utilizados para que, somente assim, a validade dessas identidades pudesse
existir. Um dos questionamentos mais comuns sobre terapia hormonal e pessoas T jovens está
em torno do uso (visto como criminoso) de hormônios. A preocupação é aparentemente
protetiva, mas vem carregada de significados em torno daquilo que fomos ensinados a odiar
(seja pela política ou pela religião). A população jovem do Brasil já faz uso de terapia hormonal
desde o final da década de 1970 através métodos hormonais contraceptivos (oral via pílula,
injetáveis e implantes) sem grandes desaprovações dos pais ou por parte do governo. Ao seguir
essa noção médica (biologizante e patologizante), as experiências, particularidades e vivências
identitárias de cada indivíduo (JESUS, 2010) e sua sexualidade, seguem sob tutela.
Foucault, em 1976, investigou de que maneira as “verdades absolutas”, constituídas
através do controle social, ocasionariam práticas repressivas contra as manifestações e
discursos tidos como incoerentes, criminalizando-as. Uma vez que os sujeitos que fogem dos
tradicionais modelos disciplinares (FOUCAULT, 1985), que não seguem o que foi socialmente
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estabelecido, tornam-se infratores, que irão ter suas existências quase sempre negadas, sofrendo
duras represálias, reservando-lhes a um lugar inferior, muitas vezes não mencionado, dentro da
sociedade.
Faço esse movimento explicativo como quem chega para um grand finale e se vê
interpelada em muitos níveis de si, em um glimpse que concerne que estamos apenas à borda
desse lago profundo, em uma explicação para e sobre mim, sobre aquilo que atropela meu
cotidiano ao explicar a trans, a travesti e por vezes, a mulher que sou.

1.2.1 Por que políticas (afirmativas, públicas e/ou sociais) para pessoas trans?
Pessoas trans sofrem com as dificuldades diárias, que vão desde as menores coisas, em
níveis mínimos (micro-transfobias), como ser apontada ou parte de chacota ao sair de casa, até
às mais complexas – como acesso às políticas públicas nos contextos de acesso a previdência,
em função da readequação do registro civil ou cirurgias reparadoras através de um plano
privado de saúde. Em 2018, 424.682 pessoas fizeram operação de redução do estômago, o que
corresponde a 3,12% das pessoas que estão dentro do grupo de pacientes aptos e para quem há
indicação de cirurgia (13,6 milhões em todo o país) sob defesa que uma cirurgia desta natureza
estaria amparando a saúde física e mental dos sujeitos, entretanto, sob o mesmo critério, o plano
de saúde privado de uma mulher trans negou atendimento, alegando cunho exclusivamente
estético.
De acordo com Relatório da Associação Nacional de pessoas Trans e Travestis
(ANTRA) e Grupo Gay da Bahia (GGB), para os LGBTI+, as maiores dificuldades estão
interligadas à inserção no mercado de trabalho e na formação educacional, mas também ao
reconhecimento como sujeitos, cidadãs e/ou pessoas humanas em tantas outras esferas da vida
social.
Poderia apontar algum privilégio, por ser aluna de um programa de pós-graduação, mas
preciso dizer que, entre os fazeres deste trabalho, ser apontada, xingada ou ferida nas ruas, ainda
me é recorrente, em diferente e, possivelmente, menor grau que um corpo trans-negro, mas
risivelmente incomparável ao privilégio acessado por um corpo cisgênero (branco ou negro,
rico ou pobre, periférico ou imigrante, hetero ou não).
Viado! Como esquecer e seguir em frente, ouvindo a mesma palavra que (me) insulta e
humilha desde a infância e ainda hoje, quase 40 anos depois, ainda ser proferida? Deixo a outra
face para Jesus, o Cristo, e a ressignificação para Butler, a teórica estadunidense. Em mim,
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ainda dói, diariamente. Estes dados tencionam o percurso e evidenciam o descaso estatal ante
acordos e coalisões internacionais que tentam levantar o debate, ainda que formas de exclusão
inflem no interior das próprias lutas (ditas) das minorias e/ou identitária. As minorias são
classificadas tendo em vista como seu corpo social é representado e visto na sociedade, o que
não tem a ver com algo quantitativo, pois uma minoria representativa pode ser maioria
quantitativa em critérios de números. Sendo assim, levam-se em conta diversos critérios de
avaliação, privilégio, exclusão, inclusão etc. (DE ALMEIDA, 2017, p. 10), para que seja
chegado a essa conclusão, e um deles é o de como esse grupo social é representado e percebido
socialmente. Por conta disso, diversas etnias, como a preta, são vistas como minorias. Assim
como o grupo de mulheres, pessoas LGBTI+, PCDs e outros. De Almeida (2017) fala de
critérios de exclusão como verdades, que seria o dito que um grupo em específico é
marginalizado e excluído – e, por isso, faz parte de uma minoria - porque, de fato, quando é
feita uma análise, percebe-se que são grupos que estão em risco, ou que “representam risco”
para certo padrão social seguramente estabelecido. Faz-se primo lembrar que recusar o lugar de
minoria foi um ato político, mas também uma torção epistemológica, para que lançássemos
olhar a tais grupos. Esse é um ponto interessante e que merece ser debatido; no entanto, cabe
certo cuidado para que não se crie uma falsa idéia de que minorias não existem, porque existem.
Um caso que merece ser apontado para efetivação de um direito, não exatamente para
todos/as, ocorreu durante a tentativa de implantação da chamada “cura gay” (QUINTÃO,
2017), por parte de grupos conservadores, cristãos e punitivistas, desta vez em 2017. Durante
as discussões sobre a suposta cura gay, o discurso acionado por parte de um secto cis-gaybranco era que pessoas trans estavam na linha de frente e que deveríamos retirá-las do CID F64.
Uma vez que a discussão foi deixada de lado ou que a “cura gay” foi suplantada na agenda
sindical e legislativa, os corpos trans seguiram exatamente no mesmo lugar, como pessoas
doentes em suas constituições mentais. Isto é, não se tratava de cura, mas do privilégio de alguns
grupos dentro da sigla (LGBTI), apesar da saída da homossexualidade de cena, pessoas trans
seguiram sob condição médica. Diferentes pensadores notaram a constituição do desvio através
de processos de estigmatização e produção de identidade (FOUCAULT, 2010). Van Gogh
(1853-1890), em uma de suas obras, retrata o asilo em que viveu, onde acabou se suicidando,
ficou internado após amputar o lobo de uma orelha. Os diagnósticos cogitados na época foram
alcoolismo, psicose, epilepsia etc.
O lastro heterogêneo nos movimentos nos remete à sala de aula, onde o problema apenas
cresceu. Durante uma aula pública, eu e um ativista que se auto intitula ele/queer e defende que
travestis e QUEERs sofrem violências equiparadas, decidimos, coincidentemente, ir ao
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banheiro ao mesmo tempo. Na entrada do recinto, ele rapidamente entrou no banheiro
masculino e eu no feminino, cinco minutos depois, estávamos eu e ele do lado de fora do
banheiro, e eu sendo acusada, por algumas frequentadoras, de estar no banheiro errado. Então,
eu bradava que os banheiros eram espaços livres e para todOs(!), ele, confortavelmente,
terminava de ajeitar a calça, conversando com os rapazes que também saíam daquele espaço.
Percebia várias distâncias entre teorias e prática, ideal e real, nestes poucos minutos silenciados
pelo “deixa pra lá”.
Seguimos sendo invisibilizadas, diante de alguns sujeitos que na teoria discorrem sobre
identidade e orientação, enquanto, na prática, seguem acreditando que travestis são super-gays.
Sei que gays, sobretudo os negros e (ditos) afeminados, sofrem imensamente e a população
segue sem saber “o que é identidade” ou “o que é orientação”. Kaio Lemos (2019), homem
transmasculino, em sua dissertação de Mestrado em Antropologia Social, advoga que os poucos
avanços nos direitos voltados à população trans/travesti apenas têm resultado em algum grau
de êxito por força da lei, através de liminares. O status quo, que a todo tempo compara seus
entraves com questões que são, absurdamente, baratas em muitas discussões, não se intimida
diante de uma postagem da morta trans em dizer que “o Brasil está perigoso para todo mundo”.
Ora, frente à morte causal, passional, premeditada em 85% dos casos (ANTRA, 2020), temos
a deslegitimação compulsória que é sofrida apenas de modo intenso e adoecedor por alguns
grupos.
Diante da necessidade em se fazer um debate, com alguns pontos-chaves, sobre a
permanência de pessoas trans na educação, algumas pessoas trans têm se reunido em
assembleias para discussão das políticas afirmativas que lhes tocam. Para a população trans, as
problematizações vão de como a discriminação afeta à educação da população T a quanto às
suas/nossas escolhas acadêmicas, com a possibilidade de estarmos falando em/para/com um
pequeno recorte, que ainda inclua pessoas que decidam caminhar anônimas. E, com toda razão,
a passabilidade, condição de tornar-se invisível dentro do CIStema, não pode ser um castigo
em uma sociedade que mata a diferença de seus (des)assistidos pelas “relações entre vida e
morte, a política de crueldade e os símbolos do abuso” (MBEMBE, 2019, p. 30). A
passabilidade discutida por pessoas trans, vista enquanto um privilégio, mais atende aos
sexismos e colonialismos que propriamente nas regulamentações dos poucos direitos que
(tentam) atender tal grupo.
A partir do quadro que mostra o processo de retirada de trans da escola, a Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT – em 2013 e 2014,
afirmava que o grupo que mais sofre discriminação na escola é o de transexuais e travestis,
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estimando que a chamada evasão ou produção de fracasso escolar atingia aproximadamente
73% dessa população, já no ensino básico.
Em 2019, Diego Lanza Santos (NEPP-DH/UFRJ), em sua dissertação, apresentou dados
sobre a educação de pessoas trans e travestis na Comunidade da Rocinha – RJ. O autor faz uso
do termo “expulsão escolar”, naquilo que toca a educação trans e travesti, por entender que os
registros recorrentes de abusos sofridos no contexto escolar são adoecedores e os retiram do
espaço social e educacional com aparatos firmados na recorrência do “ato infrator” por parte
destas/es estudantes.
Representações em espaços sociais garantem mobilidades e evoluções, questionamentos
e novas proposições. Então, por não haver representações de/por pessoas trans/travestis, alguns
espaços delimitam seu jogo a partir de seus proponentes. Logo, suas proposições, suas
imposições e proibições fazem sentido, “tendo ‘efeitos de verdade’ que constituem parte
significativa das histórias pessoais” (LOURO, 1999, p. 21).
Outro dado que também deve ser mencionado é que, de acordo com organizações não
governamentais, a ANTRA, TGEU, OLA, SINVIOLENCIA e o GGB (2017, 2018), o Brasil é
o país que mais mata a população T em todo mundo e, diante da denuncia, nenhum quadro
propõe um levantamento formal por parte do governo até o presente momento. Para verificação
desses dados, a ANTRA, o Observatório Latino-Americano e o TGEU comparam seus números
absolutos segundo mapeamento das mortes violentas.
O Dossiê Mulher (2019), que omite a informação entre mulheres cis e trans, mostra que
negras e pardas são a maioria das vítimas no recorte de mulheres, evidenciando a maior
vulnerabilização deste grupo à violência, principalmente às suas expressões mais graves, como
homicídio doloso (59,1%), tentativa de homicídio (55,0%) e estupro (55,8%).
[...] nós estamos falando de processos de vulnerabilização e estas condições vão
definir o arranjo de certas políticas de identidades. Condições, estas, necessárias como
forma de “combater” uma ordem de violências institucionais – materiais e simbólicas.
(POCAHY; DORNELES, 2010)

Pocahy e Dorneles asseguram que o arranjo identitário é estratégico para sobrevivência
de alguns grupos da sigla LGBTI. Em 2018, em média, uma mulher foi morta quase todo dia
no estado do Rio de Janeiro, totalizando 350 vítimas e uma taxa de 3,9 vítimas para cada 100
mil mulheres. As mulheres negras são as principais vítimas de homicídio doloso: a cada 100
mil mulheres negras, 6,8 foram vítimas de homicídio doloso, mais do que o dobro constatado
para cada 100 mil mulheres brancas, que foi de 2,7 vítimas; tudo sem qualquer levantamento
específico relacionado ao público T, que mostra que nossos recortes seguem as políticas
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seccionistas e sob agrupadas (KILOMBA, 2019) das mulheres brancas estadunidenses, nos
anos 1970, sobre mulheres negras.
Enquanto ferramenta analítica, associada à construção de um campo de estudos
intimamente ligado às reflexões históricas do feminismo (DAVIS, 2019) e da diferença (LIMA,
2016), a interseccionalidade (CRENSHAW, 2002) passou a ser pensada como um recurso
analítico conceitual, que vai além da ideia da soma de opressões para explorar como diferenças
são hierarquizadas, à princípio, descrita por Kimberly Crenshaw (2002) para pensar as relações
de mulheres negras no feminismo (branco estadunidense), com base em categorias que se
cruzam (CRENSHAW, 2002, p.177) e fundem no tráfego de várias categorias. Na pósgraduação, as cotistas travestis/trans são geralmente selecionadas em fases que envolvem
análise de currículo, entrevista e prova. Assim, não adianta citar autoras negras e
metodologicamente aplicar categorias de análises brancas, cisheterosexuais e hegemônicas.
Gênero, se isolado, atende ao feminismo branco contra o patriarcado; a classe, se discutida
isoladamente, pressupõe a luta da esquerda ante ao capitalismo, assim a raça separada de ambas,
à luta contra o racismo. Se juntar tais interseccões mais a paralaxe trans e a prolepCIS, quando
penso em meus atropelos enquanto mulher - travesti, no quanto ainda sou descredenciada por
quem genitaliza ou não minha discussão, penso que pode se estabelecer alguma reflexão.
Quando penso sob aspecto mestiço e sou lembrada inclusive por brancos, da existência de
negros, como se estivéssemos em uma grande competição sobre quem (des) legitima quem,
nesse momento, alguns insistem em falar de pertencimento e periferia, enquanto, para muitas
travestis, os níveis profundos de exclusão não são recortes táteis da travesti periférica, mas da
travesti imigrante ou travestimigrante, um golpe só para o abismo.
A interseccionalidade “busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da
interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (CRENSHAW, 2002, p.177), gênero, raça,
sexualidade, nacionalidade, corporalidade, território, etc. O modo como tais diferenças são
articuladas indica como o poder está diferencialmente distribuído, sendo capaz de situar e
(re)produzir as/os sujeitas/os em posições desiguais de poder, que “passam por um ponto de
inflexão que vai de sua presente invisibilidade até a conscientização de atores diversos na
composição social”(CRENSHAW, 2012).
Há um sério problema de invisibilidade e algumas experiências específicas de alguns
sujeitos e, por falta de análise interseccional, tais experiências específicas, dentro dos subgrupos
de sujeitos são invisibilizadas. Crenshaw (2002) reitera o que os corpos pretos e, como análogos
a marca, os corpos travestis, comumente enfrentam a diminuição de seu valor discursivo,
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segundo uma abordagem interseccional, as situações discriminatórias são sentidas de
forma complexa (nem sempre) evitando distorções e invisibilidades no trato de casos
de transfobia, manifestos como superinclusão e subinclusão de situações
discriminatórias (CRENSHAW, 2002, p. 174-76).

Crenshaw (2002) apresenta ao menos dois problemas de subordinação interseccional
que não são adequadamente analisados: o problema de superinclusão e de subinclusão, quando
alguns sujeitos são invisibilizados em determinados discursos. Ao ler Crenshaw (2002),
percebo que as minhas histórias narradas ajudam a desmistificar a generalização
daquilo/naquilo que é feito dentro de um grupo de mulheres, sobretudo porque a categoria
trans/travesti, em algum grupo de mulheres, é sequer mencionada ou percebida como sendo do
grupo de mulheres – foi assim com as mulheres negras nos Estados Unidos dos anos 1970
(DAVIS, 2003) e é assim com alguns grupos de trans e travestis. Superinclusão é uma questão
social em que algum fenômeno é desproporcionalmente imposto a todos os subgrupos de
mulheres. Por exemplo, algum problema sendo definido como um problema de mulher quando
na verdade não atinge proporcionalmente a todas as mulheres, termina por invizibilizar algumas
outras.
O feminismo, no singular, a todo tempo fala em nome das mulheres, mas que mulheres,
se, em várias vezes, mulheres trans/travestis sequer são inseridas ou acionadas? A superinclusão
é ressaltada pelos corpos travestis, que as questões que atravessam o meu lugar de mulher trans
travesti diferencia. O problema na subinclusão é quando uma categoria de sujeitos em que
nenhuma subcategoria de sujeitos enfrenta determinado problema, mas não percebe que é em
função de uma categoria maior, como o caso dos banheiros para mulheres, usados por travestis.
Outro exemplo é um grupo que enfrenta problemas no trabalho, mas sendo uma empresa
LGBTIfriendly, não saber lidar ou treinar previamente sua equipe para lidar com as transfobias
cotidianas em menor escala, as microtransfobias, gera um probleminha ou outro que, a
princípio, não é relatado ou percebido como transfobia, mas apenas “um probleminha em razão
do jeito da pessoa”.
Não bastassem as mortes em 2018, de 163 pessoas e, em 2019, outras 123 notificações
de travestis ou transexuais mortxs, dados de Leal, Gama e Cunha (FIOCRUZ, 2014) revelam
que mulheres negras recebem menos anestesia nos hospitais públicos (PAIVA, 2011) em
contraponto às trans e travestis que ainda têm assistência e atendimento negados (REDAÇÃO,
2017). Um turbilhão de atravessamentos que soam como dados, mas que são muito presentes
no cotidiano de algumas pessoas, enquanto outras sequer percebem o aumento do ódio e
práticas punitivistas que enlaçam as discussões. Em síntese, uma única evidência: a cada 48
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horas uma pessoa trans é assassinada no país, segundo o Mapa dos Assassinatos de Travestis e
Transexuais no Brasil em 2017, 2018 e 2019 (ANTRA).
A interseccionalidade explora como o poder opera diversificando as experiências e
colocando parte das implicadas, em recorrência maior de exposição, às f(r)aturas sociais que
outras. Por exemplo, as mulheres negras, lésbicas e cis têm outra experiência no feminismo, e
na vida, que mulheres trans, negras e lésbicas, pois a desigualdade de identidade também se
intersecta com o racismo e a orientação sexual, ao passo que a marca da diferença na identidade
de gênero, se em prolepCIS diminuiria seus agravantes.
Para elas, a centralidade do gênero como forma de opressão que unificaria todas as
experiências em ser mulher também é problemática. As teorias feministas dos anos 1970/80 (e
as vertentes do feminismo negro, teoria Queer, Antropologia e teorias Pós-Coloniais)
questionaram a noção do gênero como construção social e deixou o sexo no corpo. Essas
teóricas pensaram o gênero separando-o do sexo, como parte da construção cultural e do campo
de poder. Seguindo o pensamento de Foucault, que elabora que o sexo se transformou no ponto
privilegiado, que desenvolveu toda uma complexa tecnologia de administração da vida
individual – logo privada - e coletiva (FOUCAULT, 1979) – e pública e midiática, ainda que
tais reflexões emergissem século passado, seu pré-constructo segue chancelando vidas.
O mapa das mortes T no Brasil, segundo os relatórios da ANTRA em conformidade
com GGB, apresenta o Rio de Janeiro, a Bahia, São Paulo, Ceará e Pará, como os piores estados
dentre os 27, incluindo o Distrito Federal. Outros dados a serem pensados de modo
interseccional é que 45% dos assassinatos de pessoas LGBT, em todo Brasil, são de pessoas
Trans, 80% dos números de casos são negras ou pardas e 97% pertencem ao gênero feminino
(Relatório ANTRA de 29/01/2019), dados repassados a ONG Transgender Europe (TGEU) que
mapeia a violência em 72 países.
Desde o início do mapeamento, os números mais tímidos denunciavam a não exposição
ou comprometimento por parte da mídia e muitas vezes da própria família. Em 2010, o número
de casos de assassinatos de pessoas trans e travestis foi de 99, em todo Brasil. As principais
organizações que fazem o levantamento no Brasil (ANTRA, IBTE e GGB) mostraram uma
pequena queda no crescente dos números desde 2010.
De acordo com a ONG TransRespect, entre os anos 2008 e 2014, houve 868
assassinatos. Estima-se que a média de vida de um cidadão brasileiro seja de 76 anos, segundo
o IBGE (BRASIL, 2019), enquanto a de uma pessoa trans brasileira é de 35 anos (BRASIL,
2020) - segundo a página oficial online do Senado.
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Diante de direitos inalcançáveis ou sistematicamente negados para determinados
grupos, outros grupos tendem a ser privilegiados, uma vez que não se trata de achar que pessoas
trans tenham posição inferior na sociedade por conta de sua incapacidade, mas pela condição
precária a que são relegadas, entretanto entendo que condições sociais estabelecidas
historicamente exigem políticas públicas para minha/nossa/esta superação.
Superação de que(m)? Em alguns momentos, durante as explicações dos
professores/as/xs, era recorrente que muitos colegas de classe me xingassem ou fizessem
“brincadeiras de mão”, enquanto o professor dava sua aula, isso é recorrente em narrativas
trans/travestis na escola. Muitas vezes, fui embora para casa sem compreender nada do que
estava sendo explicado porque era corriqueiro que os meninos e algumas meninas se
revezassem durante tais brincadeiras onde um único alvo existia: era a transfobia, disfarçada de
bullying, que outrora era lida pela escola (e grupo responsável por ela) como brincadeira. Em
forma de violência física e verbal, a prática era, e ainda hoje é, silenciada por professores e
gestores.
Ser alvo cotidiano era mais doloroso no campo da agressão psicológica dada sua
recorrência que as próprias agressões físicas, pois estas eram vistas. Ainda assim, mesmo diante
de várias cenas de violência física, muitas das quais trago marcas na alma e no corpo, ainda que
não houvesse a sombra de sua existência, as ações em meu favor não se faziam constantes,
todos esses fatos eram/foram banalizados, diminuídos e ignorados por todxs xs
professores/as/xs.
Ainda criança ouvia minha mãe, mulher “bela, recatada e do lar”, mas também sagaz
em negócios e comércios, falar coisas do tipo, - “aqueles maconheiros, aqueles viados,
aquelas putas, aqueles pretos, aqueles sujos, aqueles vagabundos, aquela gente”, Eu
sempre pensava, “Mãe, eu poderia ser um deles”, mas logo entendi de que lado eu
estava [...] Permanecer sendo polido era uma aventura, por vezes, complexa, pois a
melhor forma de ser introduzido como “viado”, nas rodas de conversas familiares, era
com os comentários das “tias”: “Vejam como esse menino é educado!” Ao ouvir, eu
sempre olhava para o rosto do homem ou dos homens presentes e via neles o olhar
sarcástico de abutres detentores de verdades absolutamente inquestionáveis que, aliás,
eu lia como “poder”, porque, ao permitir o abuso, tornava-me parte do interesse deles
e, então, qualquer acusação não poderia de ali advir, pois não eram mais acusadores,
tornavam-se cúmplices (GONÇALVES JÚNIOR, 2018.p.81).

Grada Kilomba, potencialidade a margem, o que está fora de cena no mesmo sentido
que Spivak e bell hooks, quando enxerga o que estava fora de cena – a margem – se antes visto
como espaço de exclusão, por elas aludido como como espaço de criação, abertura e
possibilidade, capaz de destruir fronteiras, derrubar muros e vencer limites impostos pela raça,
gênero, classe etc.
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Então, quando falo de “grupos que sofrem”, o faço para que pareça menos doloroso e
violento, entretanto é o que a todo tempo a memória diz ser parte de mim (KILOMBA, 2019).
As pessoas trans relatam a violência em maior grau, no momento em que estão nesse sistema
de autoafirmação, na fase da adolescência, momento em que justamente este sujeito encontrase – com sorte e resistência - próximo ao fim do seu Ensino Fundamental e a caminho do Ensino
Médio. O questionamento levantado pela autora Gayatri Spivak, sobre se “pode a subalterna
falar?” (SPIVAK, 2010), entra em consonância com sentido da negativa da resposta se diante
de uma estrutura opressiva de impedimento e silenciamento, como abertamente é apresentado
nesse percurso, em diferentes espaços sociais, dentre os quais a universidade.
Entretanto é neste mesmo espaço que temos buscado por soluções criativas e afetivas
para superação de cada marca. Kilomba (2019) realça distâncias entre aquilo que está ou não
em cena, percebo-a como parte das ditas boas escolas e seus currículos impecáveis, cujos
discentes sequer são descritos com gênero e qualquer diferença é negada ante sua
uniformização.
Em 2018, um grupo de estudantes de uma disciplina ministrada pelos professores Sérgio
Baptista e Anna Marina Barbará acende o desejo em discutirmos a possibilidade de entrada de
pessoas trans e travesti a partir do sistema de cotas naquele programa – NEPP-DH/UFRJ. Era
o início do 1° Seminário Shelida Ayana – Cotas Trans - que reuniu mulheres e homens trans e
travestis em torno do tema das cotas e políticas afirmativas na graduação e pós-graduação,
ocorrido na UFRJ. O texto convite, dizia:
Em tempos de escolhas complexas no campo das políticas de traços hegemônicos, o
Laboratório de Pesquisas, Estudos e Extensão em Gêneros, Sexualidades e Raça em
Educação e Direitos Humanos - GE-SER - com apoio do Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas - NEPP - da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vem
a público convidar a todxs, todas, todes e todos para a discussão junto aos membros
de uma demanda política emergente, as políticas afirmativas de inclusão na educação.
O I Seminário Shelida Ayana, traz como tema: "Cotas para pessoas travestis e trans,
na Graduação e Pós Graduação" em 2018. Esperamos receber principalmente a
Comunidade Travesti e Trans, para discussão junto a membros trans da Comunidade
Acadêmica e Movimentos Sociais nesta discussão que tanto se faz necessária em
tempos de complexidades sociais, na garantia de direitos básicos a uma classe
minoritária.
O dialogo parte das garantias de direitos e busca laços entre a Comunidade Científica,
Políticas e os Movimentos Sociais. Para composição do evento, pensamos em pessoas
ligadas ao A(r)tivismo, aos movimentos sociais, Acadêmicos que pesquisam o campo
das Sexualidades e dos Gêneros e principalmente, compositores de laços e afetos
nesse momento que muros limitadores da liberdade, têm sido levantados em todas as
instâncias. Convidadxs: Bruna G. Benevides (PreparaNem Niterói – ANTRA) Amiel
Vieira - Dr (in progress) Bioética PPGBIOS/UFRJ – LABEI, a filósofa Leila
Dumaresk e Leonardo Peçanha - Me. em Educação Física. Coordenação: Sara Wagner
York - (Mediação) IBTE- Rede de adolescentes LGBT - Mestranda em Educação
GENI/ProPEd.Sergio Baptista - Prof: Dr: UFRJ/PPDH Alexandre Nabor França - Me.
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Políticas Públicas em Direitos Humanos. Organização: Diego Lanza - Mestrando
PPDH/UFRJ e Bruno Nascimento - PreparaNem-RJ

Uma reflexão sobre o que apontam ou não os possíveis avanços e nossos ganhos e danos
ao pensarmos em políticas trans de acesso à pós-graduação, a permanência trans e as escolhas
feitas por quem ocupa estes espaços (recentemente ocupados por cotistas, como veremos a
seguir).
Figura 2 - I Seminário Shelida Ayana Política de Cotas para o acesso e permanência de pessoas
Trans na universidade (pós-graduação)

#pracegover Na imagem, pessoas dos movimentos sociais trans/travestis e LGBI e acadêmicos trans/ travestis
posam ao lado do banner convite seminário, que traz a imagem de Shelida Ayana, aluna preta do curso de
Pedagogia da UERJ, morta em decorrência dos silenciamentos do estado ante o corpo trans/travesti. Na imagem,
Maiara Fafini, Indianare Alves Siqueira, Bruna G. Benevides, Giowana Cambrone, Sara Wagner York, Wescla
Vasconcelos, Leila Dumaresq, Amiel Vieira, Jaqueline Gomes de Jesus, Sessiz Sarif, Leonardo Peçanha, Amiel
Vieira, Indianare Siqueira e Céu Cavalcanti entre tantxs outrxs. O evento produzido pelo GE-SER (Prof.Dr. Sérgio
Luis Baptista da Silva, Alexandre França Nabor, Diego do Santos e outros tantos pesquisadores
https://www.laboratoriogeser.org/
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2 A PRODUÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS NA/COM A DIFERENÇA
Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me
ouviu! E não sou eu uma mulher?
Sojourner Truth, 1851
Neste segundo capítulo, apresento “A PRODUÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
NA/COM A DIFERENÇA” articulada aos desafios da subjetivação trans enquanto pauta de
discussão, ações que vêm sendo produzidas para o enfrentamento das práticas de letalização
(POCAHY, 2017) e desumanização das pessoas trans/travestis, a partir de políticas afirmativas
na/ com a diferença (SILVA, 2002). É apresentada uma breve história das políticas afirmativas,
com olhar para seu início na Índia e como tal sistema cheio de complexidades passa a
implementar políticas de inserção para grupos específicos de relegados em muitos países.
2.1 As políticas afirmativas: um não à MONE(y)tização da vida
Provém da Índia um sistema de políticas sociais, chamadas afirmativas, onde foi
primeiramente implantado com a intenção de certificar que a casta (ou classe, que naquele país
segue instâncias fixas e culturalmente impostas) não fosse um empecilho no acesso ao sistema
socioeducativo de um grupo historicamente destituído de qualquer direito, os Dalits. Os líderes
dos chamados “intocáveis”, assim chamados por estarem sob a poeira dos pés dos deuses, que
propuseram à época, 1949, um prazo de dez anos para a reserva de vagas, com o propósito de
prevenir a oposição política e o conflito social (SHRI PRAKASH, 1997). Então chamadas
políticas afirmativas, essas foram desenvolvidas naquele país a fim de reverter tendências
históricas de desvantagem deste grupo social excluído, em áreas como a educação e o emprego
(CASTRO, 2019).
Não foram as pessoas trans e travestis e/ou Hijras ou Kinnars (CORREA, 2016),
enquanto grupos marginalizados e esquecidos, que causaram comoção, mas os Dálits, também
chamados de intocáveis, o que prova que a comoção atende, até mesmo, o recorte de classe, de
gênero e raça, mas segue excluindo instâncias identitárias quando no campo das
transgeneridades. Explica Vieira:
o processo de inclusão de dalits e adivasis no ensino superior é a reflexão feita sobre
o papel do Estado e, mais acertado seria dizer, são as reflexões sobre as ações do
Estado, seus limites e as diferentes possibilidades de ações afirmativas decorrentes.
Comparando os modelos americano e indiano, o autor aponta para o fato de que as
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ações afirmativas estão de alguma forma relacionadas ao nível de centralização e
controle do Estado sobre os programas e às possibilidades financeiras de sua
execução. Um quadro analítico aponta para os principais impactos (custos e
benefícios) objetivos e simbólicos resultantes dos esforços para a inclusão dos
de dalits e adivasis no ensino superior (VIEIRA, 2005).

Estudos nacionais e internacionais mostram como o equilíbrio de gêneros na política,
na educação e em (micro)singularidades da vida se tornaram importantes para a imagem de uma
nação. E, contrariamente, diante de desigualdades (classe, gênero, raça, no campo das
identidades trans e etc.), a discussão sobre o tema que envolve as cotas trans, em políticas
afirmativas e sociais emerge, numa tentativa de equiparação e(m) razão do que deveria ser
promoção de equidade histórica e social.
As cotas, a princípio, sociais, que seriam uma de outras tantas políticas afirmativas,
foram sendo introduzidas em muitos países como resposta imediata à disparidade ao que
estruturas

hegemônicas

cis-falo-racistas-colonizadoras-europeizadas-cristãs-classistas-

patriarcais estabeleceram por anos a fio. O pacote ocidentalizado abriga uma estrutura
multiversa que une capitalismo enquanto guia frontal para a governamentalidade cisgênera, que
cultua homens brancos portadores de falo como cerne alimentados por reuniões de classe, cujo
intuito é tomar boas iniciativas em nome do bem comum, em nome de “deus” segundo cristãos
(PASSARINHO, 2019).
Dados apresentados em estudos mundiais (DUFLO et al., 2009) demonstram a
diminuição das diferenças após introdução de políticas afirmativas sociais, como em vários
países da Europa Ocidental, EUA (1960), Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, Argentina,
Cuba, Índia, Afeganistão, Iraque, Argentina, Suécia, África do Sul, Bélgica (DAHLERUP,
2013). Sob aspectos do recorte de gênero, as cotas, abrangendo quase todas as principais regiões
do mundo, como, América Latina, África, mundo árabe, sul da Ásia, os Bálcãs, os países
nórdicos e Europa, Nova Zelândia e Austrália. Nas áreas políticas, e em 2003, a Ruanda (África)
ultrapassou inesperadamente a Suécia (Europa) como o país número um em igualdade de
gênero no mundo, em termos de representação parlamentar por mulheres (DAHLERUP, 2013)
através do sistema de cotas e às políticas afirmativas em espaços políticos - que tem sido uma
aposta de reentrância para erradicação dessa disparidade.
Na Índia colonial, o capitalismo impresso facilitou a ascensão de múltiplos públicos
vernaculares distintos. Tipicamente associada à urbanização e à formação de classe média, essa
nova esfera pública ganhou forma material através do consumo e da circulação da mídia
impressa, e caracterizou-se pelo vigoroso debate sobre a ideologia social e as práticas religiosas
e culturais. Estudos que examinam as raízes da mobilização nacionalista argumentam que esses

79

públicos coloniais politizavam o cotidiano, ao mesmo tempo em que endureciam as clivagens
ao longo das linhas culposas de gênero, casta e identidade religiosa. (RAO, 2009, tradução
nossa.).
Se, por um lado, em sua descrição, Rao apresenta tensionamentos que fogem do viés de
classe e acentua outras intersecções, Kauffman (2007), explica a partir do contexto
estadunidense e ocidentalizado seu desconforto sobre as cotas para povos negros e/ou
afrodescendentes:
As ações afirmativas como atualmente conhecemos somente surgiram no cenário
norte-americano já nos anos finais da década de 60 e início de 70. Nesse período, os
conflitos raciais nos Estados Unidos tornavam-se, a cada dia, mais intensos. A
separação entre brancos e negros era tamanha que uma Comissão constituída por
Johnson com o objetivo de identificar as raízes do problema racial no país concluiu:
“nossa nação está se movendo na direção de duas sociedades, uma negra e uma branca,
separadas e desiguais” (KAUFMANN, 2007)

Kauffman não apenas evidencia o desconforto ante tal discussão de raça nos assentos
privilegiados, como também apresenta notas de uma preocupação por parte do hegemônico,
que acreditava que tal ruptura seria prévia de catástrofe. Quando narra que a nação caminha
para duas sociedades separadas e desiguais, é perceptível que a desigualdade já experienciada
pela então “sociedade negra” tampouco era questionada ou problematizada. Crenshaw explica,
à luz da vivência, o quanto o recorte interseccional torna-se necessário durante a abordagem do
tema das cotas. Ela diz,
As mulheres racializadas e outros grupos marcados por múltiplas opressões,
posicionados nessas intersecções em virtude de suas identidades específicas, devem
negociar o tráfego que flui através dos cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante
perigosa quando o fluxo vem simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos
são causados quando o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de
outro fluxo contrário; em outras situações os danos resultam de colisões simultâneas.
Esses são os contextos em que os danos interseccionais ocorrem, as desvantagens
interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão diferente do
desemponderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177).

De mesmo modo, outros entrecruzamentos são potencializados no caminho de alguns
corpos, mas todos componentes do Sul global, alimentados pelo pensamento colonizado, por
vezes descolonizante, mas todos marcados do colonizado. A colonização – inclusive do
pensamento – tinha espaço célebre.
O colonialismo, enquanto movimento do processo de acumulação capitalista e
enquanto expressão histórica do imperialismo, é abalado por qualquer vitória de
colônias contra suas metrópoles. Ou seja, a descolonização é uma luta contra o
capitalismo e, portanto, contra uma de suas expressões políticas, que é o fascismo. No
entanto, a vitória das lideranças de oposição ao fascismo português não significa a
derrocada do imperialismo, porque pode haver outras expressões (não fascistas) da
acumulação capitalista e, portanto, do imperialismo. (ROMÂO; GADOTTI, 2012).
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Momentos que, no futuro, serão narrados como passado, mas que, dada sua insistência
junto ao status quo, seguem se retroalimentando. Na Índia formada em seus processos históricos
milenares por estruturas de castas, tal estrutura não permitia que pessoas nascidas em diferentes
castas pudessem transitar por outros grupos de casta em condições reais de socialização e
igualdade, entretanto constituídas trans estão automaticamente excluídas dos processos que
assegurem acesso a qualquer seguridade (EK AASHA, 2019). O processo governamental
cisgênero e branco (e a leitura de branquitude que pode ser vista em diversas culturas) ganha
corpo em várias instâncias, desde 1949, quando indianos possuíam vagas tanto nas
universidades, quanto em cargos públicos. A branquitude é uma das formas sistêmicas
desenvolvida pelo cis-governo-branco em que as desigualdades silenciam-se ao passo que
mantém seu grupo protegido das avaliações e análises.
Como nos casos que envolvem as discussões sobre pessoas TRANS, eles – os
mantenedores do hegemônico neste recorte (muitas vezes “nós”) -

reconhecem as

desigualdades raciais e trans, só que não associam essas desigualdades raciais e de gênero à
discriminação e isto, no recorte racial, é um dos primeiros sintomas da branquitude. Piza (2002)
e Martins (2019) nos informam que a branquidade e branquitude têm diferentes conceituações.
O termo branquidade foi muito utilizado nas décadas de 20 e 30 pela Frente Negra Brasileira e
associado à negridade. O termo branquitude aponta o ideário branco de a sua existência partir
da concepção do privilégio por parte das pessoas brancas (mas talvez visto como oposição de
negritude. Positivando o termo negritude e criando identidades tanto para negritude quanto para
branquitude) (MARTINS, 2019).
Retornando ao histórico das políticas afirmativas, é preciso acrescer que para atuar na
administração pública foi delimitado que os principais contemplados seriam os Bengalis. Por
serem do Paquistão Oriental, lugar dominado pela miséria e nunca representados no governo,
no comércio, profissões e nas forças armadas, por exemplo, por não comporem a administração
que sempre estava a cargo dos paquistaneses ocidentais (HOROWITZ, 1985), tal processo
resultou em uma grande elevação de postos de trabalho para os Dalits (KADAM, 1991). Sendo
intocáveis, muitas vezes, as pessoas recusam empregos e serviços que eles/elas executavam,
como a limpeza da cidade, por exemplo. Eles e elas faziam parte da classe mais miserável que
a Índia possuía. Em 1950, a população de Dalits (CARVALHO, 2005), era de aproximadamente
17% da população e somente 1% da população daqueles que ocupavam os postos mais
elevados. Com a implantação das cotas, houve elevação, e dados que mostram 12% da ocupação
dos postos mais elevados.
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Pode-se, então, afirmar que o princípio da igualdade não funciona, em tese, como
limitador à adoção de programas afirmativos, entretanto, a constitucionalidade ou não
de programas positivos não pode ser diagnosticada em abstrato, deve ser analisada no
caso concreto, a partir de cada medida específica. Em princípio, sabe-se que é próprio
das normas estabelecerem critérios diferenciadores entre as pessoas, desde que a
eleição de tais critérios seja justificável (KAUFMANN, 2007, p. 268).

No continente Europeu, as primeiras orientações que apontavam nessa direção foram
elaboradas em 1976, com o uso do termo discriminação positiva (TRINDADE; FERNANDO)
em "A constitucionalidade da discriminação positiva”. Em 1982, a então discriminação
positiva, elaborada desde 1976, foi inserida no primeiro Programa de Ação para a Igualdade de
Oportunidades da Comunidade Econômica Européia (CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS
E ASSESSORIA, 1995, ESTUDOS FEMINISTAS, 1996). Logo, as políticas afirmativas foram
implantadas em outros países e, a partir delas e de sua divisão, foram chamadas de cotas, ou
seja, uma parte de tais políticas afirmativas seria dividida entre outros grupos que, também, a
partir de sua luta contra opressões históricas, pudessem ter alguma forma de reparação histórica.
Por reparação histórica, Domingues explica como sendo a reparação às “injustiças e atrocidades
causadas no passado” (DOMINGUES, 2005).
2.2 A produção de cotas no Brasil: um sim à MONAtização da educação
O termo conhecido, até então, como ação afirmativa chega ao Brasil carregado de
múltiplos sentidos, o que corrobora em grande parte para a ampliação das discussões sobre
vulnerabilidade que, com este nome, maquia o processo de vulnerabilização dos sujeitos, por
tornar grupos tidos como minoritários expostos à mazela social e governamental. O Grupo de
Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa (GEMAA) é um núcleo de pesquisa alocado na
UERJ, cujo intuito é a produção de dados sobre ação afirmativa. Segundo o GEMAA, ação
afirmativa ou ações afirmativas são:
[...] políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a
grupos discriminados e vitimados pela exclusão sócio-econômica no passado ou no
presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações
étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de
minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais,
redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural.[...]No debate público e
acadêmico, a ação afirmativa com frequência assume um significado mais restrito,
sendo entendida como uma política cujo objetivo é assegurar o acesso a posições
sociais importantes a membros de grupos que, na ausência dessa medida,
permaneceriam excluídos. Nesse sentido, seu principal objetivo seria combater
desigualdades e dessegregar as elites, tornando sua composição mais representativa
do perfil demográfico da sociedade. (GEMAA, 2018)

Estando em outras culturas e no que precede sua implantação, as ações afirmativas
assumem outros nomes, como “ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma estratégia
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mista; programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir de decisões jurídicas
ou agências de fomento e regulação” (MOEHLECKE, 2002). De acordo com o público-alvo,
esta variação foi nomeada de diferentes formas de acordo com a emergência de especificidade;
abarcou minorias étnicas, raciais e mulheres naquele primeiro momento. As políticas de
igualdade contemplaram o sistema de educação, sobretudo no nível superior, qualificação de
mão de obra e busca por equiparação salarial, além de constante enfretamento político. Uma
destas vertentes é o sistema de cotas.
Apesar dos números de estudos que apontem para que as cotas trouxessem reparação e
equiparação para parte dos grupos abarcados, principalmente mulheres e negros, alguns
pesquisadores e youtubers acadêmicos e negros (AD Junior, Murilo Araújo, Ana Claudino etc.)
têm apontado que as cotas no Brasil haviam sido usadas anteriormente por homens brancos
cisgêneros, o que mostra que seu uso atendia quem a política visibilizava enquanto necessitado
e não propriamente povos ou grupos necessitados.
AD Junior, homem gay cisgênero e negro, mostra que os Primeiros Cotistas do Brasil,
foram imigrantes italianos, que chegaram no “Brasil em 1870, devido ao grande estímulo do
governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e
os europeus substituíram a mão-de-obra escrava (FADANELLI, 2015)." Logo, é possível
perceber que a oferta de vagas demanda o olhar de quem as oferece. Naquele momento os
negros e negras escravizados estavam no Brasil e “agora libertos e livres para prosseguir”,
foram relegados a própria sorte em detrimento da inclusão de imigrantes em seus “postos” após
13 de Maio. AD Junior ainda se refere as tais políticas afirmativas de assistência como políticas
eugênicas.
Como estamos falando dos primeiros beneficiários de tais políticas, é preciso colocar
em destaque que estamos falando que os primeiros sujeitos a acionarem as cotas foram homens
brancos Cis heteros que pertenciam à base da pirâmide de classe, ou seja, são homens, os
trabalhadores e outros sujeitos que por não possuirem grandes bens, vieram “fugidos” de seus
países de origem. Logo, não estamos falando de homens com acesso a qualquer forma mais
específica de educação em seus países.
As políticas eugênicas do século XIX (JESUS, 2017), não só corroboravam para o
clareamento da pele, através da miscigenação, mas também já afirmavam que a masculinidade
nos novos postos de trabalho no Brasil eram agrestes e sem instrução. Então, os produtores de
masculinidades nacionais eram homens chefes de famílias, cujos aspectos aproximam de um
homem “rudimentar” e/ou agressivo (CONNELL, 1995). AD Junior afere que, para a legislação
brasileira, o que caracterizava um passageiro como imigrante era a sua vinda com passagens de
2ª ou 3ª classe pagas pelo governo (RMIVOP,1908, Bases Regulamentares do Serviço de
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Povoamento, art. 42:114), que denota uma certa vinculação menos apurada aos aspectos
intelectuais.
Em 1911, o Brasil intensificou a política de clareamento da raça. Outros países
implantaram políticas semelhantes, cujo elemento central seria o extermínio da herança negra
(HASENBALG, 1979), inclusive explicitando em documentos oficiais a prática supostamente
benéfica ao país. Aos imigrantes Italianos, mas também aos Alemães, Poloneses, Suícos e
outros europeus, era dispensada ajuda, que incluía: a) passagens eram pagas com subsídios do
Estado, uma epopeia descrita em “Os Lusiadas de Camões, contrapondo o tratamento
dispensado aos negros (REBELO et al., 2011), então “livres”; b) distribuição de lotes, uma vez
que, não tendo dinheiro para passagens marítimas, não poderiam pagar por suas novas terras.
A norma estabelecida pelo Governo do Estado de São Paulo concedia passagens gratuitas
apenas às famílias que viessem na segunda e terceira classes. Sem recursos para custear a
própria passagem, a maioria dos imigrantes tinha a sua passagem paga pelo Estado, enquanto
os povos africanos ou de origem africana eram deixados de lado.
Lei n. 229 de 4 deste mês, serão distribuidas a cada colono casado, bem como a casa
colono solteiro que se casar após a chegada a esta província e, finalmente, a cada viúva
com família, 100 000 braças quadradas de terra na colônia Santa Cruz [...] As terras
foram previamente medidas, avalidadas e mapeadas às custas do governo. [...] A todos
os que receberam terras (e aos jovens acima dos 16 anos) serão distribuídos, como
presente do governo, ferramentas e instrumentos até o valor de 32 mil-réis e 800 réis"
- Imigração alemã para o Sul autor Ferdinand Schöeder (TMN, 2018).

Além disso, aqueles que vieram com a tarefa de substituir da mão de obra escravizada
negra, assim que recebiam compensações, investiam em pequenas propriedades, pequenos
negócios e outras formas de melhoria. E c) escolas públicas, os primeiros cotistas estudaram
nas escolas públicas e religiosas, atendendo ao propósito de clareamento da raça. As escolas
públicas e religiosas, em grande parte, tornaram-se particulares ao final de sua missão: educar
os imigrantes brancos europeus.
Se, em dado momento, a eugenia estabeleceu seu papel em concentrar esforços para
inclusão de práticas, recursos, técnicas e reforço com intuito de alcançar os novos cidadãos
nacionais, os imigrantes europeus, de mesmo modo o distanciamento da população negra
escravizada ocorreu nesta escola pública. As novas histórias desses povos foram ganhando
espaço, enquanto conceitos eugênicos guiavam o ensino público naquele momento.
Eram as políticas de cotas, elegendo os merecedores de sua atenção (SELLES, 2007).
Em 1968, o Presidente da República em exercício, Ditador Costa e Silva, estabeleceu que “os
filhos de fazendeiros tenham direito a cotas nas universidades até 1985 com a 'Lei do Boi'”
(POLÍTICA, 2017) Essa, de 1968, reserva vagas em universidades públicas federais, a filhos
de agricultores em cursos de Agronomia ou Veterinária, independentemente de os pais serem
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ou não donos de terras. Histórias de transexuais ou travestis não aparecem nos dados até então,
o que mostra o apagamento histórico dessas pessoas naquele momento. O apagamento da
história ancestral negra inicia junto à história da formação da classe média nacional que, mesmo
depois de tanto tempo, ainda clama por cotas (STF, 2020). Mesmo sendo pobres e
desempregados, como negros, à época, receberam passagens, terras e educação.
Como o processo de redemocratização no Brasil é muito recente e tal diálogo sobre sua
existência para os próximos anos tem sido palco de discussões intensas, por suas várias lacunas
não resolvidas, frente ao que é esperado para este novo ciclo, de velhas jornadas, o movimento
homossexual brasileiro surgiu com muita força nos anos 70 e 80, num contexto de
redemocratização, de saída da ditadura, de crítica e de resistência em um momento de
contestação (GREEN, 2012). Esta fase mais política do movimento homossexual no país nasceu
articulada à esquerda universitária e dialogando também com as iniciativas do feminismo e do
movimento negro. Foram intelectuais de esquerda, especialmente alguns homossexuais, que
colocaram estas discussões no seio da própria esquerda, que começou a fazer questionamentos
acerca de noções herdadas e nunca antes questionadas, relativas aos papéis de gênero na
sociedade, noções essas que discriminavam e castigavam pessoas que assumiam outra
orientação sexual (aula aberta com Horácio Sivori – IMS/UERJ, 2019).
Alguns ganhos obtidos durante o que chamo aqui de governo dos trabalhadores ou do
Partido dos Trabalhadores (PT) enfrentam a permanência de condições que consideraria
imutáveis e inerentes a um indivíduo, como etnia, identidade, gênero e sexo, a influir na
definição das oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, progressão na carreira,
desempenho educacional, acesso ao ensino superior e participação na vida política
(MOHELECKE, 2002).
Como dito anteriormente, o sistema de cotas foi ganhando outros sentidos para aqueles
que defendem seu uso. A partir da redemocratização do Brasil, passa a ser pensado como sendo
parte de determinados programas ou áreas, com um número ou percentual mínimo que seja
destinado a ser ocupado por indivíduos de grupos historicamente esquecidos, ignorados,
vulneráveis ou vulnerabilizados.
A Lei de Cotas, que obriga as universidades, institutos e centros federais a reservar 50%
de suas vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, legislação que vigora desde 29 de
agosto de 2012, quando foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (Partido dos
Trabalhadores):
Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art.
1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao
total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a
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instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016) Parágrafo único. No
caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos
no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Apesar da existência de diferentes tipos de cotas em uso, desde cotas de candidatos a
sistemas de assentos reservados, e que lança mão sobre o processo de implementação mais
legitimados, como a pensão de filhas de militares ou não pagamento de impostos pelas igrejas,
quanto às cotas de gênero, que levam ao aumento real do número de mulheres ao parlamento,
por exemplo, poucos são, de fato, usufruídos pela população lida como minoritária. Apesar de
o Brasil ser um país, em um entendimento binário majoritariamente feminino (IBGE, 2017), a
estimativa mostra que a maior parte da população nacional é composta por mulheres. Logo,
busco observar uma fatia ainda invisibilizada: as mulheres trans e homens trans e travestis e
não-bináries, a população T do Brasil, como trarei mais à frente.
Dados sobre discriminação e preconceito são estampados em jornais e o que antes era
inadmissível, em 2018, com as eleições e seu eleito, o Brasil passa a contar com matéria
cotidiana e chancelada pelo próprio Presidente da República, eleito em outubro, em suas curtas
falas, carregadas de “lições de moral”, nacionalismos, apelo à classe média (SOUZA, 2018) e
maldade explícita sobre a população LGBTI. Se, em seu processo histórico, concursos públicos
foram criados para atender a classe média, é preciso lembrar que a classe média é herdeira direta
das políticas afirmativas que atendia uma população cisgênera, branca, europeia e agora
bilíngue, atendida pela meritocracia e suas vertentes amparadas pelo governo federal.
Em suma, se a intenção da ação afirmativa é planejar e atuar, no sentido de promover a
representação de certos tipos de pessoas pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou
excluídos em determinados empregos ou escolas, faz-se necessária a inserção de sujeitas
relegadas como travestis e população T. Cota é uma ação afirmativa entre várias, cota racial
e/ou indígena, é um exemplo de políticas afirmativas ou cotas raciais, ou ações afirmativas e
cotas raciais.
As cotas trans estão categorizadas dentro das políticas afirmativas destinadas à
população trans/travesti/não-binárie. Tal inserção pode ocorrer de maneira proporcional ou
parcial, e de forma mais aberta (por exemplo, todos os indígenas) ou menos flexível (pessoas
trans e travestis, excedendo não-bináries, por exemplo). Existem ainda as taxas e metas, que
seriam basicamente um parâmetro estabelecido para a mensuração de progressos obtidos em
relação aos objetivos propostos, e os cronogramas como etapas a serem observadas em um
planejamento à médio prazo. Estabelecidos esses pontos iniciais, podemos tratar das definições
propriamente ditas do que seria a ação afirmativa.
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É uma companhia de seguros tomando decisões para romper com sua tradição de
promover a posições executivas unicamente homens brancos. É a comissão de
admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando elevar o número de
negros nas classes iniciais [...]. Ações Afirmativas podem ser um programa formal e
escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele encarregados,
ou pode ser a atividade de um empresário que consultou sua consciência e decidiu
fazer as coisas de uma maneira diferente. (1996, p.8) (MOEHLECKE, 2002).

Uma vez compreendida a necessidade de entendimento e formação das cotas, mesmo
de forma breve, para que sigamos, as “interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas” (BUTLER, 2003, p. 20),
percebo com forma pessoal este “primeiro modo de dar significado, às relações de poder”
(SCOTT, 1995, p.14). Retomo Joan Scott (1995), para que a relação de gênero nos recortes das
cotas, sejam frisadas:
O termo "gênero", além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado
para sugerir que qualquer informação sobre mulheres é necessariamente informação
sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Essa utilização enfatiza o fato de
que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e
por esse mundo masculino. Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia de
esferas separadas e sustenta que estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o
mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver
com o outro sexo (SCOTT, 1995, p.75).

Um exemplo da urgência nas políticas de cotas está exposto em anos de luta contra
narrativas controversas e frases que nutrem o pânico moral (COHEN, 1972; CARRARA, 2016;
GONÇALVES Jr, 2019), que foram indiferentes ao vermos a maior instância da República, o
Presidente, dizer que “gostar de homossexual ninguém gosta, a gente suporta” (BOLSONARO,
2018). Uma frase trazida por um homem branco, supostamente cristão, de raízes europeias,
descendente direto de italianos, que alimenta o imaginário infanto-juvenil em idade escolar,
fomentando os jogos de verdade, o poder e as subjetividades (FOUCAULT, 2010). De fato, o
sujeito histórico homossexual aparece em 1869. Entretanto sujeito e prática pertencem às outras
categorias explícitas em textos conceituais, como os sodomitas, na Bíblia. A própria ausência
feminina em tais textos evidencia que a prática homoerótica, homoafetiva ou homossexual
sequer concebe discussão sobre mulheres, evidenciando a não localidade enquanto sujeito
homossexual.
Neste contexto de ódio, expresso pelas palavras de incentivo do então presidente eleito,
Jair Bolsonaro, tive meu carro depredado na porta da escola e sem que nenhum registro fosse
prontamente feito ou sugerido por parte da direção escolar (VIANA, 2018). Se décadas de
histórias não conseguiram levar informação ao então deputado federal, que políticas afirmativas
seriam efetivas em fomentar o processo de luta pela anti-desigualdade no país?
O dispositivo impetrado pela então presidenta Dilma Rousseff assegura que metade das
vagas seja reservada para estudantes cujas famílias tenham renda igual ou inferior a 1,5 do
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salário mínimo por pessoa (R$ 1.497 mil, no momento 2020). As cotas raciais nas universidades
também entram nesse critério e são proporcionais à população de pretos, pardos e indígenas de
cada unidade da federação, conforme censo do IBGE.
Apesar de seu percurso, as políticas afirmativas no Brasil estão em constante ataque, e
apresentarei um caso mais adiante. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão,
foi um dos últimos do mundo e também é o que exportou mais escravos em toda história
humana, dados que nos permitem enxergar a resistência nacional em coibir, ante as fakenews
(LAZER et al., 2018), os backlashs, ou retrocessos. É neste sentido, apontando a resistência,
que apresentarei as cotas T e o modo como foram implementadas em 14 programas de 14
universidades em todo Brasil.
Apesar das políticas afirmativas terem sido implementadas no Brasil em 2012, e
garantindo 50% de vagas as/aos cotistas oriundas/os de escola pública, algumas universidades
anteciparam a legislação com relação às cotas para negros, quilombolas e índios. A
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foi a primeira universidade do país a criar
um sistema de cotas em vestibulares (RAMOS, 2004) para cursos de graduação por meio de
uma lei estadual que estabelecia 50% das vagas do processo seletivo para alunos egressos de
escolas públicas cariocas (2000).
O site oficial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro diz que,
a Lei nº 3.524/2000, que introduziu modificações nos critérios de acesso às
universidades estaduais fluminenses e reservou 50% das vagas para estudantes
egressos de escolas públicas. Em 2001, a Alerj aprovou a Lei nº 3.708/2001, que
destinava 40% de vagas para candidatos autodeclarados negros e pardos. Já no ano de
2003, essas leis foram modificadas e substituídas pela Lei nº 4.151/2003. A legislação
para a reserva de vagas compreende ainda as leis nº 5.074/2007 e nº 5.346/2008
(UERJ, 2018).

A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e institutos federais de educação. A lei estabelece a reserva de 50% das vagas nessas
instituições para alunos que tenham estudado integralmente em redes públicas no ensino
fundamental (para os institutos federais) e no ensino médio (para as universidades federais).
A lei também determina que as vagas reservadas sejam preenchidas por estudantes que
se autodeclararem pretos, pardos, indígenas e/ou deficientes físicos, de acordo com a proporção
dessas populações no censo do IBGE. Além disso, metade dessas vagas reservadas deve ser
ocupada necessariamente por estudantes que possuam renda familiar igual ou inferior a 1,5
salário mínimo per capita. Isso significa que não é qualquer estudante negro que tem acesso às
vagas reservadas pela Lei de Cotas. A atual Lei de Cotas possui caráter racial e social, tendo
por objetivo reparar desigualdades educacionais que determinados estudantes carregam desde
o início da sua trajetória escolar.
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Desde o advento da Lei de Cotas, os números são surpreendentes quanto ao acesso de
negros, pobres e estudantes oriundos da rede pública em universidades federais. Segundo o
Inep, entre 2012 e 2015, o número de estudantes oriundos das redes públicas subiu de 28.835
para 78.350, o número de discentes provenientes de famílias pobres cresceu de 1.706 para
36.420. Em dez anos, o número de alunos negros nas universidades federais triplicou. Em
levantamento da Andifes, há três anos, os pretos e pardos já constituem 47,5% do total de alunos
das universidades federais brasileiras. Esses são apenas alguns números desse avanço.
A Lei nº 8.121, de 27 de setembro de 2012, é apresentada na página oficial on-line da
UERJ e traz prerrogativas sobre a prorrogação das reservas,
por mais 10 anos, para as universidades públicas estaduais, com a inclusão de
quilombolas e estabelece os percentuais em 20% das vagas reservadas a negros,
indígenas e alunos oriundos de comunidades quilombolas, 20% das vagas reservadas
a alunos oriundos de ensino médio da rede pública, seja municipal, estadual ou federal
e 5% das vagas reservadas a estudantes com deficiência, e filhos de policiais civis e
militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração
penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de serviço.

Depois da UERJ, a Universidade de Brasília (UnB) implantou uma política de ações
afirmativas para negros em seu vestibular de 2004. Outras universidades aderiram
posteriormente: Universidade Federal do Tocantins (UFT), em 2004, e sendo a primeira com
cotas para indígenas; a Universidade Federal da Bahia (UFBA), também no mesmo ano; a
Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2009. A maior universidade do Brasil, UFRJ, entra
no rol em 2011, até que, em 2012, a lei torna-se federal e outras universidades começam a
implementação.
A USP aderiu, apenas em 2018, em alguns de seus programas, enfrentamento a intensa
disputa em torno das cotas - uma vez que elas estão seguidamente sendo questionadas,
sobretudo em seus resultados, não importando tamanho do sucesso que alcancem. Apesar dos
bons rendimentos e a ampliação de aspectos éticos, estéticos e políticos-epistemológicos e de
produção de conhecimento, difusão dos saberes em vários níveis (etc), que estas políticas vêm
permitindo, ainda são vistas com estranheza, justamente por aqueles que sempre tiveram
acessos facilitados.
2.3 Mapeando a produção de cotas para pessoas trans nas IES brasileiras
Nesta seção, detalho o caminho feito para que políticas afirmativas nos processos
educacionais, dentro das IES, fossem implantadas/implementadas: o que são as tais políticas, o
que e quem abarcam, e como, sempre pensando o grupo de pessoas travestis e trans. A
delimitação e construção de um objeto de investigação ou problema de pesquisa será trazido
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para fundamentalmente cercar este texto de elementos que nos levem a compreender como algo
se colocou como uma questão/desafio para o campo educacional (para aquilo que estava
instituído no campo educacional: escolarizar certos corpos apenas - os ditos sujeitos inteligíveis/
"humanos").
Para além de trazer dados quantitativos e qualitativos (TOZONI; REIS, 2010) de acesso
das pessoas trans ao ensino superior e dos desafios da permanência enfrentados, trago nesta
seção os dados das universidades que têm aderido aos programas de políticas afirmativas e os
rumos que estes programas têm trazido de retorno (seja para o sistema ou para seu usuário). É
importante notar que a inserção de pessoas travestis e trans no mundo acadêmico passou a ser
registrada a partir da segunda metade desta década - antes, apenas números raros ou não
passíveis de perceptividade em função da adequação cisgênera dos corpos higienizados.
Ao acessar o Programa de Pós-graduação em Educação, da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu acesso um de dois dos programas com pontuação
QUALIS 7, de excelência. Não obstante, não possuindo cotas trans, abriga em seu corpo
discente, três alunxs, reconhecidamente transativistas em suas caminhadas.
Apesar da padronização dos instrumentos de avaliação, será que um PPG nota 5, 6 ou 7
em uma dada área de avaliação é comparável com outro PPG nota 5, 6 ou 7 em outra área de
avaliação? Esta pergunta não tem, evidentemente, uma resposta simples. A tendência do
sistema de avaliação da pós-graduação tem sido a de adotar o princípio do “ranqueamento” em
vez do princípio essencialista. Entretanto, implementação de bolsas, cortes nas verbas para
manutenção e incentivo à pesquisa, foram mantidas, graças à pontuação que as instituições
melhor pontuadas alcançavam (BARRADAS, 2016).
Nunca havia cogitado, mesmo com tantos atravessamentos, a possibilidade de acesso
por cotas em qualquer situação, de tal sorte, que apenas no final de 2019, faço o pedido formal
para ingresso no Programa de Pós-Graduação Latu Sensu de Especialização em Gênero e
Sexualidade (EGeS), através deste poderoso instrumento. O EGeS é um curso de Pós-graduação
Lato Sensu no formato de Especialização em Gênero e Sexualidade, em modalidade
semipresencial e sua carga horária é de 436 horas. O programa de formação on-line do Centro
Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CLAM/IMS/UERJ), o e-Clam tem como objetivo
oferecer cursos nas temáticas de gênero, sexualidade e Direitos Humanos à profissionais das
áreas da saúde, educação e ciências humanas e sociais. (E-CLAM, 2016). O valor do curso em
2019/2020, era aproximadamente pouco menos de US$100 (Cem dólares estadunidenses), o
que revela, de certo modo, a complexidade no acesso por parte do público mais tocado nas
questões de gênero, as pessoas trans/transnegras/travestis. Finalmente, tornei-me cotista, não
por ser trans/travesti, mas por ser oriunda do ensino público e de baixa renda. Não recebi
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atenção especial e não me foi oferecida qualquer outra ajuda (por ser monocular, dislexa,
desempregada naquele momento, baixa visão, travesti, moradora do interior fluminense – o que
pressupõe que para aquela prova presencial, eu acordava às 3 da manhã etc). Era uma espécie
de “ok, você já ganhou o curso, agora é só estudar e tirar seus dez!”.
A aderência à norma está tão intrinsicamente atravessada e fluida nos corpos que,
mesmo em amplo sentido, estando imersa na discussão transgênero, por vezes não me percebia
como parte. Sujeitxs que fazem uso da prolepCIS podem camuflar muitos dados sobre pessoas
transgêneras que ocupam os espaços, homens e mulheres trans que não mencionam ser trans
fora da cena que lhes interesse ou seja confortável na questão acadêmica-política. Uma
pesquisa, encabeçada pela ANDIFES - Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições
Federais De Ensino Superior de 2017, com 424 mil estudantes matriculados em
universidades federais, mostrou que apenas 0,01% dos declarantes se consideram homem trans
e 0,01% mulher trans.
Foram levantados dados de 14 universidades que, entre 2016 e 2018, incluíram, em seus
programas de graduação e/ou pós-graduação, as políticas afirmativas para população trans e
travesti. São essas universidades que encabeçam, com seus núcleos, grupos ou programas, a
inserção trans/travesti na universidade. O GEMMA – UERJ traz, em janeiro de 2018, os dados
mais recentes sobre os programas de ações afirmativas latu sensu, entretanto, desde os
primeiros movimentos deste direito, oportunamente realizei os levantamentos abaixo no campo
strictu sensu e ampliado à graduação, com recorte específico às pessoas trans e travestis. São
elas:
Quadro 1 - Lista de universidades com políticas afirmativas para população trans e travesti
UEA
UFSB
UnEB
UFRB
UFBA
UFCA
UEMS
UFMT
UFPE
UFPR
UFF
UFRJ
UFRGS
UNIFESP

Universidade do Estado do Amazonas (AM)
Universidade Federal do Sul da Bahia (BA)
Universidade do Estado da Bahia (BA)
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (BA)
Universidade Federal da Bahia (BA)
Universidade Federal do Cariri (CE)
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (MS)
Universidade Federal do Mato Grosso (MT)
Universidade Federal de Pernambuco (PE)
Universidade Federal do Paraná (PR)
Universidade Federal Fluminense (RJ)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS)
Universidade Federal de São Paulo (SP)

Não foram em todos os seus programas, tampouco em todas as linhas, mas fez-se a
política de alianças na derrubada deste muro, que divide cis e trans, no enfretamento em que
grande maioria das proposições encabeçadas pelo que chamamos cis-aliados, passaram a
constar nos editais de seus programas. Muitos programas aderiram ao chamado de uma ação
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conjunta (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão,
Ministério da Educação - SECADI/MEC, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério
da Justiça e da Cidadania), iniciada 24 de novembro de 2016, o “Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos”. Seu objetivo
era, além da implementação das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
(Resolução CNE/CP n º 1, de 30 de maio de 2012), a superação da violência, preconceito e
discriminação no ambiente universitário, por meio do desenvolvimento de atividades
educacionais e de proteção e promoção dos direitos humanos nas IES.
O pacto em ação conjunta reuniu a articulação política que vinha sendo desenvolvida
pelo Governo Dilma Rouseff (PT) por meio do Ministério da Educação e do (extinto) Ministério
da Justiça e Cidadania, para a promoção da educação em direitos humanos no ensino superior,
cujo público-alvo era 2.368 Instituições de Educação Superior. Na imagem abaixo, as propostas
para UFBA até 2022 e, nela, a ampliação das cotas trans.
Quadro 2 - Metas de Cotas

METAS ESPECÍFICAS - 2022
Atingir o escore 4 no IQGRAD (escore médio das avaliações do ENADE).
Ampliar o máximo possível a ação “Ateliê Didático” para os docentes da Universidade, especialmente os
ingressantes.
100% dos cursos de Graduação com projetos político-pedagógicos atualizados.
Ampliar em 200% a oferta de bolsas para os estudantes participantes do programa de monitoria.
Realizar estudos e debates que gerem proposta de atualização da arquitetura acadêmica da Universidade para
avaliação pelo CONSUNI
Ampliar para 4,2 o escore médio das notas dos Programas de PG da Universidade.
Ampliar em 30% os Programas de Pós-Graduação completos, com Mestrado e Doutorado.
Atingir pelo menos 70% do seu corpo docente com Doutorado e produção que atendam critérios próprios de
credenciamento e permitam sua inserção em Programas de PG.
Ampliar em 50% a oferta de cursos de mestrados profissionais.
Atingir 60% dos alunos da PG matriculados em cursos de Doutorado (EXPPG3 - Índice de Expansão da PG).
Ampliar em 30% o número de bolsas de pesquisa e inovação para alunos da Graduação (IPEG - taxa de
inserção da pesquisa no ensino de Graduação)
Garantir que 100% dos PPGs adotem as cotas para pretos, pardos, quilombolas, indígenas, pessoas com
deficiência e pessoas trans na Pós-Graduação
Reduzir a evasão nos cursos de Graduação em, pelo menos, 20% e ampliar a taxa de conclusão em 20%.
Assegurar a permanência nos cursos de Graduação em patamar não inferior a 70% do número de alunos
ingressantes.
100% dos cursos de Graduação e PG com processos de orientação acadêmica implantados.
Aumentar, até o patamar mínimo de 85%, o aproveitamento das vagas ofertadas em todos os cursos de
Graduação, nos turnos diurno e noturno.
Ampliar em 100% a oferta de cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação a distância.
Apoiar os cursos presenciais da Universidade na ampliação da presença do ensino a distância nos seus
curriculos.
100% dos cursos de Graduação e PG com processos de autoavaliação implantados, gerando insumos para seu
planejamento e gestão
Alcançar nota máxima no item biblioteca referente à avaliação dos cursos da UFBA pelo MEC/INEP, com
aumento do percentual de atendimento das demandas em ações implementadas e concluídas.
Ampliar em 100% a oferta de cursos de Extensão e Especialização a distância voltados, especificamente, para
os docentes da Educação básica.
Fonte: UFBA (2017, p. 81)
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Para participar, a IES deveria elaborar um Plano de Trabalho em que se comprometeria
com pelo menos um dos eixos. O que, por si, já colaboraria para implementações e ampliações
das políticas afirmativas quando o assunto são as ditas cotas trans. As atividades foram
articuladas de modo a respeitar o perfil de cada instituição e propunha cinco eixos: 1) de Ensino;
2) Pesquisa; 3) Extensão; 4) Gestão e; 5) Convivência, de acordo com a identidade e
possibilidade de cada IES signatária.
O site ficou disponível desde a sua criação, em 24 de novembro de 2016, até a
publicação da Instrução Normativa 01/2018 (atendendo ao pedido da comissão de transição do
então recém-eleito presidente da república Jair Messias Bolsonaro), em 31 de outubro de 2018.
Durante este período, ocorreu a adesão de muitas Instituições de Educação Superior (IES) e de
Entidades Apoiadoras (EAs), com objetivo de superar a violência, o preconceito e a
discriminação, e promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos
nas IES.
A participação das Instituições de Educação Superior ocorre por livre adesão. A
primeira questão que surge durante o acompanhamento do Pacto, portanto, diz
respeito ao alcance da iniciativa: quantas, e quais IES já aderiram? Até a data de 19
de junho, o Pacto Universitário registra a adesão de 240 Instituições de Educação
Superior. Dentre as IES signatárias, 52 são públicas (29 federais, 20 estaduais e 3
municipais), ao passo que 168 são privadas. Um outro aspecto importante relacionado
ao Pacto Universitário pela Educação em Direitos Humanos diz respeito à abrangência
geográfica. Até 19 de junho, o Pacto já contava com adesão de Instituições de
Educação Superior de todas as cinco regiões brasileiras. O sudeste contava com a
adesão de 99 IES, seguido pelo sul (61), nordeste (37), centro-oeste (35) e norte (8).
São Paulo (57), Paraná (43) e Minas Gerais (26) são três estados com maior número
de adesões (EDUCAÇÃO, 2020).

Nove universidades federais mantêm vagas reservadas para transgêneros em ao menos
um de seus programas de pós-graduação strictu sensu - mestrado e doutorado. Nas
universidades federais do ABC (que entra para o time em 2019), da Bahia e do Sul da Bahia,
as políticas afirmativas com inserção para as cotas trans/travestis, estenderam-se aos cursos de
graduação. A seleção de cotistas trans/travestis ocorre através do Edital que traz em seus
processos seletivos itens como quantidade percentual (%) de vagas, documentos verificadores
e áreas/cursos/linhas disponíveis. Tal seleção pode ser promovida pelas próprias instituições ou
por meio do Sisu – Sistema de Seleção Unificado - que utiliza notas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
A morte como lição aos que ousam confrontar o CIStema ocorre cedo. Notadamente,
em 2019, Médely Razard (R7, 2019), menina trans não imigrante, não expulsa de casa e
estudante assídua, que estava nas redes sociais e comunicava se com nossos grupos, foi
assassinada aos 15 anos. Idade em que muitos/as jovens não-trans e não-travestis, estão
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caminhando para acessar os programas de acesso às universidades através do Sistema de
Avaliação Unificada (SiSU).
Para acessar o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), o/a estudante precisa realizar
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, alcançando a pontuação mínima, chamada de
nota de corte, passa a concorrer, através do SiSU, às mais de 237 mil vagas, em 128 instituições
de ensino superior, cujo grau de concorrência é igualmente imenso para apropriação de cada
uma destas vagas.
Finalizando, apresento o resumo dos pontos de inclusão trans nos editais dessas
primeiras instituições, mais a Universidade Federal do ABC – SP, que, atenta, articulava suas
ações para conformidade à ampliação dos direitos diante destes processos históricos. Cada qual
guiando outras tantas ações para construção plural e menos desigual representada na
democracia, ainda que em moldes acadêmicos nacionais, a saber, meritocráticos.
Dentre alguns processos, confirmo alguns levantamentos, por exemplo, como quando,
no primeiro semestre de 2020, a UNEB ofertou 963 (novecentas e sessenta e três) vagas para
políticas afirmativas, além de 420 (quatrocentas e vinte) sobrevagas, distribuídas em 84 (oitenta
e quatro) cursos de graduação, na modalidade de ensino presencial. A Universidade Federal do
Sul da Bahia (UFSB) apresentou 18 vagas para pessoas trans e a Fundação Universidade
Federal do ABC (UFABC), 40 vagas (das 1.988 ofertadas). Na UFABC houve duas
peculiaridades: a oferta para pessoas transgêneros, independentemente de renda familiar, e
também vagas para pessoas transgêneros em situação de Vulnerabilidade Econômica.
Entende-se como sobrevaga o quantitativo de vagas resultante da aplicação do
percentual de cota destinada aos indígenas; quilombolas; ciganos(as); pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista ou altas habilidades; transexuais, travestis ou transgêneros sobre
o número de vagas oferecido por turma/curso. A cota de sobrevaga será contabilizada
separadamente para cada um dos grupos das populações a qual se destina (UNEB, 2020).
Segundo levantamento do site QUEROBOLSA (BLOG, 2020), foram oferecidas em
2020, 142 vagas para pessoas trans em cursos de graduação em todo Brasil. Vale ressaltar que
na UERJ, não existe políticas de cotas para pessoas trans e travestis em seus programas de pósgraduação, ainda. A política de cotas da UERJ tem como base dados feitos em recorte
sócioeconômico (na graduação e em outros cursos latu sensu), isto é, o primeiro corte é sobre
a carência socioeconômica (até um salário e meio, per capita – familiar). Se o sujeito não
comprovar que é “carente”, ele estará fora da segunda fase de corte, que é através da “escolha”
em quatro modalidades: 1) étnico-racial (com indígenas, negros e pardos); 2) pessoas com
deficiência (e com laudo médico); 3) oriundos da escola/universidade pública e, por fim; 4)
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filhos de policiais mortos em serviço (uma pergunta pertinente é: por que não filhos de qualquer
trabalhador morto em serviço?). No canal “Opinião do Aragão” ancorado no Youtube, Aragão
explica que, para acessar as cotas na UERJ em 2019, além de “carente” e ter um dos quatro
pontos expostos no texto, o sujeito terá que levantar, em pouquíssimo tempo, cerca de 70
documentos (COMO, 2020) e pessoas TRANS/TRAVESTIS não estão inseridas.
Desde a chegada dos CIStemas de cotas no Brasil, até a sua implantação em algumas
IES públicas, a questão central que defere ser o acesso à educação e ensino de qualidade ainda
segue distanciando-se de muitxs de nós. Por um lado, uma vida online, inclusive na educação,
que nos propõe uma autonomia e gerenciamento de si, que eu, particularmente apenas
compreendi na pós-graduação, exige um offline da circulação para acessá-la. Os números de
bolsas ofertadas nas instituições privadas (via EAD) devem ser ocupados por quem sequer se
sentia incluído numa sala formal de ensino médio? Quem deve mudar é o indivíduo? E o
CIStema que mantém a universidade, ainda preservada ao direito dos que a podem acessar (que
tem dinheiro para a passagens, horários livres para cursar as várias disciplinas, etc.)? E,
encerrando este capítulo, apresento um ponto-chave para a problematização nas/das questões
que seguirão. Carrara (2016) explica:
A expressão cidadanização foi originalmente trabalhada por Duarte et tal (1993) em
artigo que aborda as ações que, nos anos 1980, organizações não governamentais
desenvolviam em bairros populares do Rio de Janeiro. Tratando-se de um amplo
projeto de incorporação social e política de certas categorias sociais marginalizadas
que se apoia sobre o triplo processo de individualização, racionalização e
responsabilização, parece-me que o conceito pode também ser aplicado ao que vem
acontecendo desde os anos 1960, em diferentes países ocidentais, com as chamadas
sexualidades e expressões de gênero não normativas.

Em suma, Carrara traz que o Estado criava forma de atender o sujeito compreendendo
suas especificidades e, a despeito, Alexandre França apresenta em sua Dissertação de Mestrado
em Políticas Públicas:
O processo de cidadanidade visa valorizar a interação entre movimentos sociais, as
conferências de políticas públicas, Conselho de direitos e Programas governamentais
para a construção do processo de reconhecimento da cidadania, ou seja, o
envolvimento recíproco entre a expertise dos movimentos sociais LGBT [...]O
histórico da cidadanidade da população LGBT envolve a interação entre governo e
sociedade civil por meio da politização e negociação, por se sentarem juntos na
elaboração de políticas públicas, que se fortaleceram após as investidas das
conferências, da criação dos conselhos de direitos e programas reparativos e
afirmativos de erradicação da LGBTfobia (FRANÇA, 2018).

França (2018), ampliando o conceito de Duarte (1993) e Carrara (2016), valora para
compreensão de que não basta o Estado assistir e aplicar suas políticas salvacionistas se, por
outro lado, a própria salvação ou auto-salvação não é disponibilizada a partir dos aportes que
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trazem seguridade de inserção enquanto cidadão consciente e capaz de, em reconhecendo-se
como tal, exigir a legitimidade e amplo acesso aos seus direitos. Aliás, a própria noção de sujeito
e identidade, enquanto pessoa T, compromete o mapeamento dessa população. Ao evitar a
fixação da identidade trans, recorro a Deborah Britzman (1996, p. 3):
A dificuldade de qualquer tentativa de se isolar um único momento de uma
determinada identidade do frenesi e da confusão de momentos que faz com que a
identidade seja um espaço social tão interessante, tão interessado e talvez tão saturado
toma-se um pouco mais aparente quando se tenta teorizar também o "sexo", mas não
como um acréscimo àquilo que Kobena Mercer (1991) chamou de "mantra da raça,
da classe e do gênero

Britzman (1996) aponta que o que faz uma identidade ser tão interessante é o “frenesi e
a confusão de momentos”, mas também “saturado” quando se torna mais aparente. Seu excerto
mostra identidade como possibilidades fluidas, e de fato devem ser, quando não se tem um
sistema que a todo tempo rememora quem você é. Estes processos na educação se estruturam
de modo, quase sempre, recorrente, uma vez que alguns sujeitos podem conviver com a marca
por toda vida.
Logo, faz se necessário dizer que uma das maiores complexidades no mapeamento de

questões para/da/na comunidade T (homens trans, mulheres trans e travestis) é o mapeamento
das pessoas T (homens trans, mulheres trans e travestis). O motivo e o desejo ainda para não
menção em público ou em documentos, por grande parte, é necessidade de adequação à
cisnorma para autoproteção. Esta adequação, que pode ser curta ou durante toda vida, está como
parte fundante sobre o que chamo neste trabalho de prolepCIS, através das práticas ou táticas
de passabilidade. Diz Daniela Andrade:
Não existe esse mundo de sonhos, esse mundo mágico em que você alcança a
passabilidade e sua vida fica perfeita. Pelo contrário, não há para onde correr, se você
não sofre violência sendo lida como trans ou travesti, sofrerá sendo lida como mulher.
E eu digo sendo lida como trans ou travesti pois a sociedade não lê da mesma forma
a trans ou travesti sem passabilidade e a trans ou travesti com passabilidade. A
(travesti/trans) com passabilidade a sociedade lê apenas como mulher, a menos que
ela diga que é trans ou travesti, ou alguém assim lhe aponte, mas sem passabilidade a
sociedade sabe identificar muito bem: você viu o traveco que está ali? Dizem,
apontando para você. Para a sociedade, a leitura de trans ou travesti não se confunde
com a de mulher. Mas tanto a pessoa sendo lida como trans ou travesti, como a lida
como mulher: seja trans passável ou não, sofrerão violência. Estamos todas no fundo
do poço, acima de nós estão os homens (cisgêneros), que detêm o poder do mundo
inteiro e hierarquizam quem deve ser considerada mais perto do humano, ainda que
nenhuma mulher, cis ou trans, tenha humanidade o suficiente para o patriarcado, que
o tempo todo tem privilegiado todos eles (ANDRADE, 2015)

Daniela não apenas realça a materialidade dos corpos quando demonstra que se trata de
algo socialmente produzido, logo figura, assim como o capitalismo, onde o material aparece
como o corpo, aviltando os padrões naturalizantes tão criticados também em instâncias
marxistas sobre o capitalismo. O jogo entre negar o gênero e a transexualidade se faz análogo
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quando

o

proletário

nega

o

capitalismo.

Discussões

sobre

capitalismo

e

trans/homonacionalismo (PUAR, 2016) nos ajudam a compreender a ideia de cooptação dos
sujeitos e discussões LGBTI pelo CIStema capitalista. O uso da imagem, da identidade e do
nome, a estética e as cores, tudo que é cooptável pela dinâmica neoliberalista, tais ideais têm
sido pensadas por algumas feministas lésbicas e, apesar de extremamente necessárias, aponto
para pensarmos a inserção dos sujeitos trans, iniciando por seus nomes.
No Brasil e nos países que permitem em suas legislações fazer as devidas retificações
de nome (civil ou social), a grande maioria da população trans, torna-se invisível em processos
protocolares e instâncias de luta e mapeamento. Um caso clássico, que é apresentado neste
trabalho no próximo capítulo, é o fato de termos mapeado 137 professoras trans/travestis em
sala de aula no Brasil e não podermos divulgar abertamente, por medo de represálias; temos
também o desconforto em não divulgar como dado.
A Universidade Federal do Amapá foi pioneira na adoção do nome social para seus
alunos. Em Minas Gerais, Amazonas, Piauí, Pará, Goiás e Paraná, existem projetos em
votação, e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, existem legislações específicas para o
uso. O MEC adotou seu uso em 2014, para o Exame Nacional do Ensino Médio, apesar de ser
o Sistema Único de Saúde (SUS) a primeira instituição a utilizá-lo, por meio do ininterrupto
pedido das comissões LGBT na saúde. Em Pernambuco, as legislações estaduais e municipais
do país trazem leis que estabelecem várias penalidades aos infratores das políticas de atenção
àqueles/as cujo gênero é autodeclarado diverso da norma 22.
Diante disso e antes de passar a uma “metodologia” propriamente dita, e se é possível
condensá-la de modo conecto, lembro que o objeto da presente pesquisa é a própria história dos

22

Marco Legal da Cidade do Recife, Lei nº 16.325/1997 que estabelece penalidades aos estabelecimentos que
praticarem atos de discriminação. Lei nº 16.730/2001 que reestrutura o Sistema Previdenciário da Prefeitura
do Recife garantindo aos companheiros homossexuais dos funcionários(as) municipais os mesmos direitos
previdenciários dos casais heterossexuais. Lei nº 16.780/2002 que proíbe qualquer forma de discriminação
em razão da orientação sexual nos órgãos públicos e estabelecimentos privados, aplicando multa e/ou
cassação. Lei nº 17.025/2004, que pune nos termos desta lei qualquer ato discriminatório ao homossexual,
bissexual ou transexual no Recife. Já em Pernambuco, as leis estaduais abarcam sobre LGBTI a Lei nº
12.876/2005 que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra homossexuais no estado.
O Decreto nº 35.051/2010, da Secretaria de Administração Pública de Pernambuco que dispõe sobre a
inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais nos registros estaduais relativos a serviços públicos
prestados no âmbito da administração pública estadual direta, autarquia e fundacional e dá outras
providências. O Decreto nº 40.189/2013 que institui o Conselho Estadual dos Direitos da População de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. A Portaria nº 144/2013 que dispõe sobre a implantação
da divisão de apoio às testemunhas e vítimas de intolerância, criado pela Polícia Civil de Pernambuco e
ampliada para atender de forma mais humanizada às vítimas de intolerância, entre elas, as de homofobia. A
Portaria normativa nº 1, de 20 de fevereiro de 2015, da UFPE Regulamenta o uso do nome social de travestis
e transexuais nos registros acadêmicos da UFPE. A Portaria nº 60, de março de 2015, que institui a política
estadual de saúde integrada da população LGBT. A Portaria nº 023/2017, do Grande Recife que determina
que estudantes maiores de 18 anos que se reconhecem como orientação de gênero diversa tenham o direito de
requisitar o nome social na carteira estudantil. A Resolução nº 21/2015 que dispõe sobre a inclusão do nome
social de transgêneros nos registros acadêmicos e funcionais da UFRPE.
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corpos trans que vão em busca de escolarização e muitos, tão tardiamente, acessam as cotas
trans nas universidades.
Desde seu surgimento na Índia, nos processos em como se alastra pelo mundo e como
chega ao Brasil, afetando as identidades em uma perspectiva de positividade., cotas, como disse
o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowsky, que, em seu voto enquanto relator no
julgamento da ADPF 186, classifica a aplicação como “discriminação positiva”. Ele relata que:
Ora, tal como os constituintes de 1988 qualificaram de inafiançável o crime de
racismo, com o escopo de impedir a discriminação negativa de determinados grupos
de pessoas, partindo do conceito de raça, não como fato biológico, mas enquanto
categoria histórico-social, assim também é possível empregar essa mesma lógica para
autorizar a utilização, pelo Estado, da discriminação positiva com vistas a estimular a
inclusão social de grupos tradicionalmente excluídos (BRASIL, 2020).

Diante das reflexões apresentadas desde o início deste texto e considerando-se as muitas
histórias de exclusão e tentativa de acesso a uma vida digna contidas nos vários momentos e
que cercam minha existência, proponho discutir o acesso e a permanência educacional de
pessoas trans na pós-graduação, visto que direitos básicos apenas muito recentemente foram
possíveis,
Quadro 3 - Alguns marcos históricos para pessoas trans e travestis no Brasil
1592
1931
1959

1971

1977

1978
a
1981
1980

23
24
25

Morte de Xica Manicongo no Brasil.
Em 1922, Hirschfeld “castrou” Dora Richter, uma das funcionárias do instituto que mais tarde
completou sua mudança de sexo em 1931 com novas cirurgias no instituto 23.
1ª Cirurgia redesignação sexual no Brasil foi de um Homem Trans/Intersexo, ocorreu em Itajaí
no de 1959: um homem trans procurou o médico e foi constatado uma variação intersexo 24.
Primeira Redesignação Sexual (Mulher Trans) pelo Dr. Roberto Farina
A cirurgia foi realizada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, por Roberto Farina. Naquele
momento, um dos mais importantes cirurgiões plásticos do país. Antes disso, Waldirene foi
acompanhada durante dois anos por uma equipe interdisciplinar do Hospital das Clínicas.
“Monstro, prostituta, bichinha”: como a Justiça condenou a 1ª cirurgia de mudança de sexo do
Brasil 25.
Claudia Celeste estreia como a 1ª Travesti a atuar em uma novela brasileira.
Carioca, de Irajá, Cláudia começou uma carreira nos anos 1970, depois de trabalhar como
cabeleireira em Copacabana, Zona Sul da cidade. Seu primeiro grande espetáculo foi “O mundo
é das bonecas”, em 1973, no Teatro Rival, na Cinelândia. Produzido por Américo Leal, o
programa de travestis foi o primeiro a obter uma licença do governo, depois que foram banidos
pela ditadura militar em 1969.
Jornal Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina foi um jornal homossexual brasileiro que
circulou durante os anos de 1978 e 1981. Nasceu dentro do contexto de imprensa alternativa na
época da abertura política de 1970, durante o abrandamento de anos de censura promovida pela
ditadura militar brasileira.
Lançamento do primeiro livro escrito por uma pessoa trans, Rudi Pinho.

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/a-history-of-transgender-health-care/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/08/26/A-hist%C3%B3ria-de-M%C3%A1rio-da-Silva-umtrans-na-d%C3%A9cada-de-50
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43561187
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Quadro 3 - Alguns marcos históricos para pessoas trans e travestis no Brasil
1981
a
1987
1982
1984
1987

1995

1995
1997
2000
1997
2000
2015

2015

2015

2016
2017
2017

Jornal Chana com Chana. O “Chana com Chana” produzido pelo Grupo de Ação LésbicoFeminista (GALF) circulou de 1981 a 1987 e discutia as principais questões das mulheres lésbicas.
Esse boletim teve a venda proibida no Ferro´s Bar, tradicional bar de lésbicas de São Paulo 26.
1º caso de HIV Brasil História da AIDS — 1982 27
Primeiro livro escrito por um homem trans – João W. Nery.
Operação Tarântula (CAVALCANTE, 2018).
1ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Brasil. A primeira Parada do Orgulho LGBTI no Brasil,
aconteceu no dia 25 de junho de 1995, no Rio de Janeiro. A manifestação foi organizada pelo
Grupo Arco-Íris, juntamente com o Grupo Atobá, 28 de Junho, Caras e Coroas, Movimento
DELLAS, Grupo Unido Astral, Grupo Triangulo Rosa, NOSS, entre outros. Acontecia a época,
entre 18 a 25 de junho daquele ano, no antigo Hotel Rio Palace, no Posto 6 da Praia de
Copacabana, a 17ª Conferência Mundial da ILGA — Associação Internacional de LGBTI+. Nesta
conferência participavam 1800 representantes de 40 países. Ao fim dessa conferência, foi
realizada a Primeira Parada do Brasil, inclusive com a participação de ativistas internacionais e
de brasileiros de vários estados que se somaram aos cariocas, reunindo 3 mil pessoas.
Fundação e organização da RENATA/RENTRAL que posteriormente viria a se tornar a ANTRA
— 1ª Rede Nacional de Travestis e Transexuais no Brasil.
Cirurgias de redesignação sexual passam a ser realizadas pelo SUS, em caráter experimental.
Movimento organizado de Travestis e Transexuais aprova moção de repúdio a Luiz Mott como
persona non grata ao movimento trans.
1º Encontro Nacional de Homens Trans. O evento aconteceu em Fevereiro de 2015, na USP, em
São Paulo, capital.
Ação no STF sobre o uso de banheiros. A ação começou a ser julgada em 2015 e, depois de Luiz
Roberto Barroso e Edson Fachin votarem a favor, o ministro Luiz Fux pediu vista e o julgamento
encontra-se parado. O processo chegou à Suprema Corte pelas mãos de Ama Santos Fialho, uma
mulher transexual que, em 2008, foi retirada à força pelos seguranças do banheiro feminino de
um shopping em Florianópolis. Ama procurou outro banheiro dentro de lojas, mas não encontrou.
Sem alternativa, não conseguiu segurar e fez suas necessidades na roupa. Teve que ir embora de
transporte público, suja.
Lançamento do Transcidadania.
O Programa promove a reintegração social e o resgate da cidadania para travestis, mulheres
transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade. Utilizando o desenvolvimento da
educação como principal ferramenta, as beneficiárias e os beneficiários recebem a oportunidade
de concluir o ensino fundamental e médio, ganham qualificação profissional e desenvolvem a
prática da cidadania. Outro diferencial do programa, que já virou destaque mundial por ser
inovador, é a transferência de renda, que possibilita a disponibilidade das beneficiárias em
concluírem a carga obrigatória de atividades, além de contarem com acompanhamento
psicológico, jurídico, social e pedagógico durante os dois anos de permanência no programa.
Publicado o Decreto nº8727/2016, da Presidência da República sobre o direito ao nome social e
o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans na esfera pública federal.
Movimento inicia processo de inclusão das pessoas Intersexo e muitas instituições passam a
utilizar a sigla LGBTI+.
ABGLT elege sua 1ª Presidenta Travesti, Sym.

Fonte: Levantamento de Sara Wagner York, Josy Souza e Bruna Benevides, iniciado em 2018.

Quadro 4 – Datas de conquista de direitos para pessoas trans e travestis
1997

Conselho Federal de Medicina (CFM), nº 1.482, sobre a questão que autoriza 28, a título
experimental, a realização de cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia,

26 http://acervobajuba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/chanacomchana_3.pdf
27 http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/historia-da-aids-1982
28
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm
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Quadro 4 – Datas de conquista de direitos para pessoas trans e travestis
2008
2010
2011
2014
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018

29
30
31
32
33

34

35

36
37

38
39
40

neofaloplastia e ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais
secundários como tratamento dos casos de “transexualismo”.
Implantação do processo transexualizador no Brasil 29.
Dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo (com viés ainda patologizante) sob vários critérios e
diante de laudos, idade superior a 21 anos e laudos de profissionais de diversas áreas.
Carteira Nacional do SUS com Nome Social. Resolução nº 12 do CNCD/LGBT formulou,
dentre outras orientações, a de que seja “garantido o uso de banheiros, vestiários e demais
espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada
sujeito” no ambiente escolar 30.
Nome Social assegurado como direito na prova do ENEM 31.
Assinatura do Decreto do Nome Social e reconhece a Identidade de gênero das pessoas Trans,
na administração pública federal 32.
Lei Maria da Penha pessoas Trans (Jurisprudência) 33.
Primeira atleta trans a jogar oficial e profissionalmente no Brasil.
Nome Social adicionado no CPF 34.
Universidade Federal do Cariri, no Ceará, torna-se a primeira universidade a adotar as cotas para
pessoas trans e travestis em suas políticas afirmativas 35.
Nome Social no Título eleitoral 36.
Nome Social no alistamento militar 37.
Nome social no ensino básico (MEC) 38.
Identidade Social, inicialmente no estado do Rio de Janeiro, com a inclusão do Nome Social 39.
Resolução 01/2018 do Conselho Federal de Psicologia que estabelece normas de atuação para
as/os psicólogas/gos em relação às travestis e transexuais, que diz em seu Art. 3º que “as
psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e nem se omitirão
perante a discriminação de pessoas transexuais e travestis” 40.

https://www.saude.gov.br/atencao-especializada-e-hospitalar/especialidades/processo-transexualizador-nosus
http://www.blog.saude.gov.br/570-perguntas-e-respostas/34540-ministerio-da-saude-orienta-sobre-opreenchimento-do-nome-social-no-cartao-sus.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-05/travestis-e-transexuais-poderao-usar-nome-socialno-enem
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8727.htm
Apesar da jurisprudência em 2016, em 2017 o Senado Federal abre consulta para apoio favorável ou
contrário sobre a inclusão de pessoas trans em seu texto. (encurtador.com.br/oxAGL), ainda no texto é
possível ver que a identidade de gênero é tratada como opção (encurtador.com.br/nosN8), Dra. em Psicologia
Social e Pós Doc no Direito, a professora Artenira Silva (PPGDIR-UFMA), mulher trans, ministra
cursos/consultorias para juízes e magistrados sobre a aplicabilidade da lei maria da penha, nesse vídeo a
pesquisadora explica parte da legislação <. https://www.youtube.com/watch?v=QSgMT00zv6A>
Em Cuiabá-MT, mulheres trans do sistema prisional puderam adicionar seus nome aos registros de controle
de impostos, o CPF. <http://www.mt.gov.br/-/11992260-carteiras-de-identidade-com-nome-social-saoentregues-para-reeducandas-de-cuiaba> Pelo mundo corpos trans ainda seguem sem o mesmo direito <
encurtador.com.br/bHS01>.
A pioneira na implantação de cotas trans é uma universidade nordestina.
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/universidade-federal-do-cariri-quer-criar-cotas-para-transexuais-etransgeneros.ghtml
Orientações sobre inclusão do nome social ao título eleitoral. http://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2018/Abril/tse-publica-portaria-que-regulamenta-a-inclusao-do-nome-social-no-cadastro-de-eleitores
Discussão sobre os corpos trans/travesti no âmbito militar federal.
https://jus.com.br/artigos/66889/transgenero-militar/1 e https://jus.com.br/artigos/66889/transgeneromilitar/2
Lei que garante o uso do nome e registro junto aos registros escolares. http://portal.mec.gov.br/publicacoespara-professores/30000-uncategorised/61941-nome-social
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-03/travestis-e-transexuais-ja-podem-pediridentidade-social-no-detran
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf
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Quadro 4 – Datas de conquista de direitos para pessoas trans e travestis
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

Primeiras mulheres trans/travestis a serem eleitas para o legislativo estadual 41;
ADI nº 4275 01/03/2018 Garante a retificação do Registro Civil sem Necessidade de Cirurgia,
por autodeterminação e diretamente nos cartórios 42;
Primeiro Concurso de Miss Universo a permitir uma mulher trans 43;
CID-11, que substitui a CID-10, a condição trans passa a integrar um novo capítulo intitulado
"condições relacionadas à saúde sexual" e é classificada como "incongruência de gênero". Na
edição anterior do catálogo, o termo Transexualismo, travestismo, estavam no capítulo sobre
"transtornos de personalidade e comportamento", em um subcapítulo chamado "transtornos de
identidade de gênero" 44.
CNJ (SENADO FEDERAL) Criminaliza a homofobia 45.
STF criminaliza a LGBTfobia 46.
RESOLUÇÃO Nº 2.265, DE 20 DE SETEMBRO, que revoga a Resolução anterior do CFM nº
1.955/2010, que, finalmente, atualiza a medicina brasileira que quanto a luta contra a
despatologização das identidades trans/travesti em mais de duas décadas, após sua implantação
na rede pública 47.

A educação básica (ensino infantil e ensino fundamental) não é parte deste estudo
enquanto análise direta, mas é permeada durante toda a construção, por entender que o acesso
ao ensino superior, via cotas, torna-se uma tentativa de equiparação escolar através de uma
possível, promoção de equidade social. Portanto, o apanhado acima nos ajuda a pensar
conquistas tão múltiplas, recentes e tão tardias. Ainda no imaginário coletivo persiste que
processos de adequação, como cirurgias e tratamentos hormonais, sejam critérios para se
reivindicar trans ou travesti, mas o fato que desagua neste campo é a certeza que nada é, mas
tudo está, e isso inclui instâncias do desejo, das percepções e do todo que abraça quem vive o
cotidiano.
Quando, em 2020, semelhanças entre corpos ditos femininos ou masculinos aparecem,
os usos de agentes externos passam a ser considerados. Mesmo em 2020, enquanto a luta em
favor da decisão favorável por parte do superior Tribunal Federal (STF) ainda analisa o uso dos
banheiros por pessoas trans.
Algumas iniciativas, em políticas afirmativas, seguem subvertendo a (cis)norma, a partir
de desenhos curriculares mais assertivos e propostas lançadas em que a escola permita outras
possibilidades de ser (SOARES, 2012), seja em função das resistências sobreviventes que, de

41
42
43
44
45
46
47

https://www.uol.com.br/universa/noticias/azmina/2019/01/29/primeiras-deputadas-trans-do-brasil-falamsobre-seus-mandatos.htm
https://www.conjur.com.br/dl/voto-celso-mello-adi-4275-stf-autoriza.pdf
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/angela-ponce-primeira-candidata-trans-domiss-universo-faz-historia
https://nacoesunidas.org/oms-retira-a-transexualidade-da-lista-de-doencas-mentais/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/criminalizacao-da-lgbtfobia-umaproblematizacao-necessaria/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47206924
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2.265-de-20-de-setembro-de-2019-237203294
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algum modo, sobreviveram antes do alívio (adoecedor) das redes sociais.O arredondamento
(dos corpos travestis) ou enquadramento das formas corporais, outrora compreendidas binárias,
em corpos trans/travestis, é acessado, cada vez mais, através de tecnologias hormonais contidas,
muitas vezes, nos anticoncepcionais que mulheres cis fazem uso, em nossas casas, nos pós
1970. As “transformações profundas das tecnologias de produção da subjetividade”
(PRECIADO, 2008, p. 65), que jamais pensamos ser para determinado uso, estava presente nos
relatos de muitas mulheres que frequentavam meu salão de beleza. Diziam estar inchadas ou
“gordas” em função dos contraceptivos. Como o mundo acha que os hormônios foram
descobertos pelos corpos trans? As senhoras que condenavam tatuagens nos corpos no século
passado são as mesmas que usavam sobrancelhas definitivas, no melhor afeito-tatuagem,
atualmente. Logo, o que, em um corpo hormonizado, é, de fato, esteticamente apontável como
sendo categoricamente homem ou mulher? Essa discussão se alonga no Texto Junki, de Paul
Preaciado, que discute as tecnologias de gênero, das subjetividades, farmacopornografia,
tecnossexualidade, tecnogênero, farmacopoder, pornopoder (etc) e são alguns dos tópicos
apresentados que merecem ser mencionados neste trabalho.
Portanto, estando travesti durante toda minha jornada e sempre enredada pela sala de
aula, penso nos vários direitos que, por estar sob uma norma inóspita, nos foram retirados
enquanto a vida passava frente àqueles que, quem sabe, nunca refletiram sobre os valores de
uma vida tão breve e tão sem garantias. Não à MONEtização da educação e sim, à
MONAtização da educação!
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3 TRAÇOS DE UMA POLÍTICA DE (TRANS)ALIANÇAS
Sim, eles nos despedaçarão, porque não sabem que, uma vez aos
pedaços, nós nos espalharemos.
Mombaça, 2017
A partir das crises de legitimidade administrativa da democracia (FRASER, 2014), bem
como da restrição das dimensões públicas da política (BROWN, 2019), muitas instituições em
nível transnacional passam a ser questionadas quanto a sua legitimidade. A universidade é uma
delas. Assim, o propósito desse capítulo reside em acompanhar as tensões e os desafios que
atravessaram as primeiras experiências de proposição, ouvir atores implicados neste percurso e
apresentar o lado trans/travesti na política de implementação de cotas para as pessoas trans nas
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas.
Diante de contextualizações hegemônicas, o sujeito comum percebe-se, muitas vezes,
como ovelha, mas, quando está diante de um corpo travesti, sente-se o grande pastor. O que
temos acompanhado nas mídias, a partir do levante atual ultraconservador e ultrarreacionário,
é uma nova caça às bruxas. É nessa esteira que o acesso e a permanência de pessoas trans no
ensino superior podem modificar radicalmente a educação, especialmente a educação básica,
que deveria sofrer uma transformação mais diretamente. Fernando Penna (2018) e outros tantos
autores discutem as instâncias ultrarreacionárias que evocam um arcabouço de fatos (que vão
desde a religião – como demonstrado por Rogério Junqueira (2016) em seus escritos sobre o
avanço fascista pelo mundo e por Sonia Corrêa (2019) na América Latina e Caribe) para
descredibilização de professores que atendiam compromissos com as lutas por equidade de
gênero, raça, classe, territorialidade etc. Um dos agentes do acionamento público gerador de
pânico moral como estratégia de deslegitimização destes professores foi o projeto de Miguel
Nagib, escola sem partido (AÇÃO, 2016).
Conforme assinalado por Bourdieu (1999), a escola é um dos instrumentos de ratificação
da ordem social instituída. Contudo, vale mencionar algumas situações bastante aviltantes às
pessoas trans, como, a título de exemplificação: deixar de beber água para não precisar ir ao
banheiro; conseguir atestado médico para fugir das aulas de Educação Física; não se “perceber”
nos livros de História, Literatura ou até mesmo Biologia; por fim, sofrer achaques na hora do
recreio, ser a piada e fruto de olhares entre os “normais” e quase nunca ser chamada/o/e para
ocupar espaços sociais com os seus, como igrejas, festas etc. Tais situações compõem o
cotidiano escolar da população trans, segmento social brasileiro mais sujeito à expulsão escolar
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(SANTOS, 2019), segundo a Associação Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros ANTRA.
Ademais, mesmo uma situação banal para a maioria dos/as estudantes: como responder
à chamada com o nome consignado no registro civil? Em linhas gerais, o enfrentamento do
racismo e da homo/lesbo/bi/transfobia, frequentemente silenciados ao serem chamados de
bullying contra adolescentes trans, ressalta o quanto ainda precisaremos caminhar.
Nesse sentido, analisando as escolas e universidades onde transitam pessoas trans, é
possível observar como os indivíduos, seus corpos e suas sexualidades foram capturados nas
teias do saber/poder. Logo, o biopoder (poder sobre a vida) tornou-se um modelo
contemporâneo de produção e controle de subjetividades, razão pela qual Michel Foucault
(2008c) o compreende como aquele domínio da vida sobre o qual o poder tomou o absoluto
controle.
Como mencionado anteriormente, biopoder é uma expressão originalmente cunhada
pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), citado ao longo deste escrito por ser uma
chave fundante na/da legitimização deste e outros tantos registros. A expressão “bio” refere-se
à dimensão do corpo e da vida, alvo privilegiado das normas e das técnicas de intervenção
provenientes da medicina, por isso alguns corpos, dentre eles o corpo trans e intersexo,
encontram grandes dificuldades em serem vistos como legítimos em vários níveis de existência.
Biopoder refere-se, assim, a um conjunto de práticas realizadas em nome da autoridade do(s)
estado(s) moderno(s) e da organização da vida pública. As práticas que envolvem o biopoder
chamam a atenção pela ação sofisticada e potente que tem em vista a regulação da vida daqueles
que estariam sob a jurisdição de uma autoridade estatal (FURTADO; CAMILLO, 2016).
Assim, o biopoder, como instrumento regulador do CISgoverno, gera uma forma de exercício
do poder, por intermédio do controle dos corpos e suas condutas, promovendo o controle social.
Tal controle, em tempos de ódio e tecnologia, ganha vértices de controle por meio dos aparatos
digitais e das redes, como tenho percebido em minhas aulas (presenciais ou virtuais).
Trata-se de uma forma de o Estado chancelar ou não existências, entretanto alguns
sujeitos que estariam inseridos como válidos nesse Estado ousam quebrar os limites entre
autorizados e não autorizados, entre recomendados, por serem mantenedores da norma, um
movimento extensivo para comprimir as fronteiras do comportamento sexual aceitável
(RUBIN, 2003, p.5) e não recomendados à sociedade.
Muitos destes sujeitos que operam dentro da norma cis-hetero-governamental (o que
inclui gays, lésbicas, bissexuais e até travestis/trans lidas/os como pessoas heterossexuais - em
prolepCIS) estreitam as barreiras e limites ao trazerem, para o centro da ação, sujeitos
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excluídos, abjetos ou dissidentes por serem transgressores da norma sexual e reguladora dos
gêneros. Por vezes, a própria leitura do mundo sobre estes sujeitos não os remete a recortes de
gênero ou sexualidade, tamanha sua fluência no trato aceito pelas cisheteronormatividades
(VERGUEIRO, 2015, p.58).
Os/as parceiros/as cisgêneros operadores (ou não) da norma e que tensionam regras da
adequação ou da regulação, inserindo outras práticas sociais em parceria com sujeitos que não
operam na cis-hetero-norma, são as/os cis-aliados/as. Mesmo aqueles corpos trans marcados
podem, ainda que destransicionem, isto é, refaçam o caminho transgressor da norma sexogênero, sentir em sua trajetória o distanciamento da segurança que a adequação à regra abraça.
Overall, 8% reported that they were out to all of the people in their lives, across all
groups of people, 48% were out to most, 43% were out to some, and only 2% were
out to none of the people in their lives. Nearly two-thirds (62%) were out to all or
most of the immediate family that they grew up with, and 38% were out to all or most
of their extended Family (JAMES et al., 2016).

Como se pode observar no parágrafo acima, nem todos os corpos trans são
representativos, assim como nem todo corpo CIS-destransicionado pode estar livre de marcas
e amarras em seus percursos. No Relatório de Pesquisa de Transgêneros dos Estados Unidos de
2015, mencionado nesta citação, 28 mil pessoas trans foram entrevistadas: 8% das pessoas
relataram alguma forma de arrependimento em relação à transição de gênero; em contrapartida,
62% das pessoas que relataram experiências de destransição ou arrependimento afirmam que
destransicionaram apenas temporariamente e que a causa mais comum de suas destransições
era em função da pressão de algum familiar. Apenas 0,4% disseram que destransionaram
porque perceberam que a transição não era adequada para si mesmas.
Cumpre mencionar que o diálogo sobre o tema gênero atinge a todos socialmente, mas
desqualifica aqueles que lutam para inserir as pautas e discussões que afetam mais amplamente
a vida de quem é pautado por seu gênero e sua sexualidade. Assim, a luta tenciona mais
pesadamente quem é trans do que quem não é trans, mas ultrapassa esses limites, abarcando
ainda quem é lido como trans e quem não é lido, mas se envolve na discussão.
Há um esforço significativo de várias instituições e ONGs em realizar um levantamento
estatístico de corpos trans em vários espaços, apesar de o Governo Federal ignorar
completamente a vulnerabilidade a qual este grupo sempre esteve inserido e, portanto, sem
esforço para qualquer busca de levantamento estatístico que o recorte. Em 2018, a ANTRA
pede formalmente, através da DPU (em RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DRDH-RJ/GTLGBTI N° 01/2018 PAJ n.º 2018/016-03748): “a DPU pede que o IBGE tome as medidas
necessárias para que, nos resultados finais do censo, seja possível identificar o quantitativo
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populacional de pessoas trans, bem como sua escolaridade média, faixa salarial, situação
familiar e estimativa de vida” (ANTRA, 2018).
A Rede Estadual de Ensino de Pernambuco – um dos estados com maior ativismo social
LGBTI do Brasil – demonstra que o número de usuários/as do nome social na rede pública de
ensino eram:
Quadro 5 - Número de usuários/as do nome social na rede pública de ensino em Pernambuco
2017 78 casos.
2018 O número subiu para 96 casos.
Os registros foram de 151 pedidos para adequação/inserção de nome junto às secretarias
2019
das escolas do Estado.
Quadro 6 - Número de usuários/as do nome social na rede pública de ensino em Pernambuco
2017 32%
2018 35%
2019 33%
Quadro 7 - Número de usuários/as do nome social na rede pública de ensino em Pernambuco
2017 68%
2018 65%
2019 67%
Em todos os registros da rede pública de educação, a Secretaria oferece dados do recorte
do uso do nome social de acordo com a idade.
Quadro 8 - Solicitações de registros realizados por pessoas maiores de idade
2017 82%
2018 71%
2019 70%
Vê-se um decréscimo por parte dos pedidos feitos por alunxs maiores de idade, mas o
aumento considerável de 18% para 30% no ímpeto e acesso ao direito de uso de nome por parte
de alunos menores de idade que, em 2017, era apenas de 18%, segundo a Secretaria Estadual
de Educação de Pernambuco. De 2018, da aprovação da lei de retificação de nome social, até
30 de abril, no Estado do Rio de Janeiro, eram 523 pessoas com o nome retificado no estado.
Apenas um estado e alguns dados que preenchem um grande apanhado nunca feito.
A partir da questão inicial que conduz a presente pesquisa, qual seja: “Tia você é
homem?”, reflito sobre as várias questões que se abrem nessa indagação. Tal pergunta, que me
conduziu à pós-graduação e explica minha (possível) permanência nela, revelou vários pontos
de incertezas em minha busca nesse espaço. Muitas destas incertezas e desconfortos apenas
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foram sendo sanados ou menos dolorosos ao discutir com meus parceirxs sobre tais
problematizações.
Nesse sentido, chego com muitas certezas, parto com milhões de dúvidas e registros
para que possam ser acessados algum dia por quem, assim como eu, sentiu-se infinitamente
destituído do direito à vida e às possibilidades plenas que algumas pessoas podem gozar.
Ademais, tive o prazer em sentir a minha infância e foi ela o passo fundante para minha
progressão, enquanto muitos de meus alunos/as seguiram sem nunca o saber, razão pela qual
são muito importantes esses registros. “Nossa ‘incoerência’ define o modo como somos
constituídos na relacionalidade: implicados, obrigados, derivados, sustentados por um mundo
social além de nós e anterior a nós” (BUTLER, 2015, p. 87).
Assim, buscando tais registros, lanço, no bloco de entrevistas, instrumentos que utilizo
como princípio a partir das counterstories ou counterstorytelling (GONÇALVES Jr.;
HARRISON, 2020), que consistem em uma forma na qual as pessoas, aqui chamadas
colaboradoras (SANTOS, 2019), passam a ser vistas enquanto protagonistas de suas realidades,
com o objetivo de atribuir sentidos às suas vivências (LAVILLE; DIONNE 1999, p. 158) ou,
ainda, de modo mais agudo, às suas escrevivências (EVARISTO, 2006) ou cosmovivências
(NOGUERA, 2019).
Cumpre destacar que outro ponto importante na composição destas cosmovivências
travestis reside no modo componente de sua agência ou protagonismo. O agenciamento, o agir
ou agência em Foucault (1977) que pode ser compreendido como dispositivo,
[...] O que eu chamo de dispositivo é um caso muito mais geral do que a episteme. Ou
melhor, que a episteme é um dispositivo especialmente discursivo, ao contrário do
dispositivo que é, discursivo e não discursivo (DITS ET ECRITS, 1988, 299; tradução
nossa).

Assim, tomo as cosmovivências travestis para pensar as políticas e entradas de
problematizações entre o discursivo e o não discursivo e os nossos transdispositivos.
Tais movimentos sacodem as práticas sociais, educacionais e culturais, enquanto
diferentes sujeitos que emergem, interseccionando raça, geração, classe, território e espaço,
gênero, capacitismo, diaticidade, sexualidade, dentre outros marcadores. A ausência ou a
invisibilidade de algumas experiências específicas de alguns sujeitos ocorre por falta de análise
interseccional, isto é, as experiências de subgrupos de sujeitos são invisibilizadas ou “há uma
subordinação interseccional, o que explica a superinclusão ou subinclusão”(CRENSHAW,
2002), de alguns sujeitos e sujeitas, muitas vezes compondo a legitimação dos estudos,
pesquisas e produção da experiência do conhecimento (POCAHY, 2018).
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Para Salin, em seu livro “Judith Butler e a Teoria Queer”, de 2012, a frase de Simone
de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se”, remete diretamente a uma questão de mesmo teor
no campo identitário, sua alusão na frase “não se nasce mulher/travesti/negra, mas torna-se!”.
A alusão estende-se às identidades trans e travestis, uma vez que a palavra "sexo" for substituída
na frase com a qual “Butler caracteriza Bodies that Matter como ‘uma reescrita pósestruturalista da performatividade discursiva’ pela palavra (trans/raça/sexo/gênero...), na
medida em que ela atua na materialização do sexo”? (BTM, p. 12)” (SALIN, 2012).
Neste ponto, as apostas estão em torno da validação dos sujeitos e a ética que dialoga
com a problemática que veio sendo apresentada. Relembro que conversas nos recortes trazidos
e apresentados como entrevistas com pessoas trans e cis-aliadas são espaços de produção de
entradas para as problematizações, na implicação do sujeito trans/travesti.
O agenciamento trans para alcançar a pós-graduação e lá se manter e a
existência/assistência cis, ainda requerida, no campo de batalha para apoio e favorecimento na
implementação das cotas e as travestis implicadas que assumem ou não suas estadas na pósgraduação a partir das cotas traçam caminhos que penso serem eficazes na verificação de
minhas hipóteses já apresentadas no Capítulo 2.
A ética relaciona-se aos processos de ação, novamente o agenciamento – enquanto
forma de agir e que sempre pressupõe um outro, uma segunda relação – a teoria da ação. Não
se tratando de algo pronto, mas algo a ser negociado – um exemplo é o acionamento de corpos
trans para rever possíveis perdas de direitos que atendiam cis-gays (PUTTI, 2020) e comumente
confundidos com pautas trans/travestis, em função da linha abissal inicial traçada pelo corpo
marcado trans. A tentativa de se adequar à norma é tão recorrente para algumas pessoas trans,
que muitas se escondem em corpos estereotipados de/na ação cis ou, simplesmente, por
autoproteção, recorrem à prática de assumir uma pseudo-orientação sexual, que camufla a
identidade que o sujeito (conscientemente ou não) insiste em muitas vezes negar. Algumas
pessoas trans podem passar uma vida sob a tutela da norma, por exemplo, apresentando
insistentemente corpos musculosos e lidos como homens cis hetero, enquanto o abuso
proposital do corpo insistente é a própria prerrogativa de defesa da mulher rejeitada que ali está
(KOGUT, 2006).
Está para luta a ação travesti, assim como a regulação, que obedece a uma ética da
disciplina e que alguns corpos deslizam/escapam no fluxo e outros coagem a regulamentação e
a produção das instituições e governamentalidade.
Sobre o uso das alianças – termo conhecido da Antropologia – torna-se imprescindível
explicar a noção de precariedade em Butler (2015). Arendt (2012) e Butler (2018) assinalam,
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com seus conceitos de políticas de convivência, que os sujeitos não entram em contrato de
convivência de maneira deliberada e voluntária com o outro. Conviver seria uma necessidade
humana – e muitas vezes idealizada, mas, não escolhida –, desde o modo de se relacionar com
o outro, tornando-se condição sine qua non de nossa existência, e que perpassa a ética da
convivência, o que supõem estar junto mesmo não gostando versus uma ética da
responsabilidade, que implicaria no convívio com aquele que, mesmo não gostando, é sabido
que o reconhecerá como igual.
Nessa esteira, é importante destacar os atos, vistos e sentidos, dos movimentos #elenão 48
e #mulherescontrabolsonaro 49. Em tais atos, pessoas que víamos como amigas foram colocadas
de lado, dada sua aproximação com instâncias fascistas, ultraconservadoras e ultrarreacionárias.
Enquanto outras, que guardávamos certa distância, passaram a operar nas proximidades em
razão de seu posicionamento público alinhado às frentes progressistas e coadunantes às políticas
de amparo e inclusão no campo dos direitos humanos.
Uma vez que é a partir da convivência que, primeiramente, ouve-se o outro com
conivência e verdade antes de julgá-lo, que se gera a política do convívio, da ação conjunta e
da(s) aliança(s). Assim, tem sido diante das estratégias políticas de coabitação que a exclusão
e hierarquização ganham aspectos sob a necropolítica (MBEMBE, 2018). Enquanto política da
morte, a necropolítica assegura que seja possível habitar (con)juntamente, estando em políticas
diversas ou até mesmo divergentes, diante da emergência neoliberal.
David Harvey (2005) assevera que “o neoliberalismo é, em primeira instância, uma
teoria de práticas políticas e econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais
bem avançado, garantindo-se as liberdades individuais e as competências empresariais dentro
de um quadro institucional caracterizado – e, portanto, criado, caso não seja – por fortes direitos
de propriedades privada, livre mercado e do livre comércio – adequado às práticas. As
intervenções do Estado no mercado devem ser mantidas a um mínimo, porque, de acordo com
a teoria, o Estado não pode possuir informações suficientes para adivinhar os sinais de mercado
(preços) e porque poderosos grupos de interesse vão, inevitavelmente, distorcer e enviesar as
intervenções estatais (principalmente nas democracias) em seu próprio benefício. Tais atos
48

49

Durante os eventos do #Elenão – a maior reivindicação por parte de movimentos feministas, dos direitos
humanos e ditos de esquerda no cenário nacional – reivindicava-se que os tratados de ódio contra minorias
fossem contidos nas frentes ultraconservadoras e declaradamente cristãs em todo pais.
O movimento de mulheres contra Bolsonaro exigia a execução judicial diante das falas abertamente
machistas, transfóbicas e xenófobas, proferidas pelo então candidato em ascensão à presidência da república,
Jair Messias Bolsonaro. Naquele momento os fletes com o fascismo já eram sentidos e apontavam para
práticas abertamente fascistas que viriam no futuro, como, de fato, houve quando da nomeação do ministro
da cultura, não por ser fascista, mas por abertamente expor-se como seguidor, admirador e mantenedor do
discurso nazista dos meandros de Adolf Hitler.
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foram mais difundidos nos quadros nacionais brasileiros e em alguns países do leste europeu
após as eleições de 2018, quando o então ministro Paulo Guedes instaura as políticas do
desmonte do Estado com a venda de setores tidos como lucrativos e abertura para a privatização
das universidades públicas, mas não sem antes entregar a educação de nível superior de
qualidade, laica, pública e gratuita às instituições privadas, cuja presidente é sua irmã e,
portanto, agente pernicioso que age contra o interesse público.
Dito isso, apresento, a seguir, discussão de pontos a partir de meus pares com perguntas
que corroboram para reflexão acerca de: 1) o que a presença de pessoas trans vem produzindo
na educação superior – ensino, pesquisa e extensão?; 2) quais os efeitos ético-epistemológicos
e políticos dessa movimentação na universidade?; 3) que paradigmas estéticos (GUATTARI,
1992) vêm sendo produzidos a partir da ocupação trans do espaço acadêmico?
O recorte acima demostra que nem todos os corpos trans são representativos, assim
como nem todo corpo CIS-destransicionado pode estar livre de marcas e amarras em seus
percursos.
Existe um levante sobre o levantamento estatístico de corpos trans em várias escolas,
apesar de o governo federal ignorar a vulnerabilidade a qual este grupo sempre esteve inserido
e, portanto, sem esforço para qualquer busca de levantamento estatístico que recorte.
Eu reflito sobre as várias questões que se abrem a partir da pergunta inicial na pesquisa
“Tia você é homem?”, a pergunta que me conduz à pós-graduação e explica minha (possível)
permanência nela, revendo vários pontos de incertezas em minha busca neste espaço. Muitas
destas incertezas e desconfortos apenas foram sendo sanados ou menos dolorosos ao discutir
com meus parceirxs sobre tais problematizações. Assim, tomo as cosmovivências travestis para
pensar as políticas e entradas de problematizações entre o discursivo e o não discursivo.
3.1 Transpolíticas do/no cotidiano: A política de acesso à pós-graduação
“Traços de uma Política de (Trans)Alianças” é um capítulo onde movimento-me em
convites nos grupos de WhatsApp, perguntando “Se haveria a possibilidade de alguém colaborar
com uma pesquisa sobre ‘Cotas Trans’?” Do convite feito, apenas oito responderam
positivamente (dentre as mais de 150 integrantes do grupo) e outras duas pessoas chegaram por
indicação de outras pessoas cisgêneras. Sobre os/as professores/as, enviei a mesma mensagem,
pelo mesmo aplicativo, aos professores membros de comitês de diversidade nas universidades
citadas como implementadoras das cotas trans e obtive oito respostas via WhatsApp. Foram
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realizadas conversas com 10 interlocutoras/es trans e oito pessoas cis aliadas na/da universidade
via WhatsApp, entre agosto de 2018 e novembro de 2019.
É sensato pensar que, se uma história de vida, analisada por alguém, tem validade, por
que não seria considerada como produção de conhecimento válido, quando é refletida, falada e
pensada pelo próprio sujeito? Sobretudo um sujeito tão pensado por outros e outras como
sempre foram as sujeitas, sujeites e sujeitos trans? Assim, ao narrar, também se tem a chance
de teorizar, mesmo compreendendo que nem sempre uma narrativa é produzida de modo aberto,
ao processo da sistematização teórica.
Independentemente da designação que se adote, os analistas procuram padrões na
linguagem associados a determinado tópico ou atividade; isto é, procuram famílias de
termos específicos e significados com eles relacionados. Por exemplo, um estudo pode
focalizar-se na linguagem associada a uma ocupação particular, como, por exemplo,
a enfermagem ou a psicologia, ou a um determinado tema como o racismo (POTTER
& WETHERELL, 1992). Interessa aos analistas identificar os padrões na linguagem
que se encontram associados. Esta abordagem chama atenção para novos termos que
permitem às pessoas falar de coisas novas. Esta abordagem entende a linguagem como
situada dentro de um contexto social e cultural, e não apenas nas interações
(NOGUEIRA, 2008).

Com este excerto, busco apresentar ao leitor a experiência da integração entre práticas
ativistas e construção de escopo acadêmico, bem como práticas acadêmicas para inserção de
novas sujeitas e sujeitos. A união de narrativas de si para composição no campo epistemológico
da produção do conhecimento ainda tem sido vista como um processo de pouca qualificação ou
não importante no meio acadêmico-científico. Entretanto, partimos de uma experiência
multirreferenciada e marcada ao longo da vida por práticas insistentes, constantes e profundas
de exclusão e letalidade, como apresentado nas primeiras páginas. Quem poderia (d)escrever
sobre tantos modos de letalização do sujeito senão seu autor? Guiada pela cooperação de outras
experiências de ativistas trans/travestis, várias histórias apresentavam contraste para (auto)
compreensão de minha narração (!), mostrando-nos que a trajetória identitária do gênero, bem
como a racial, até e além (d)a inserção universitária no Brasil é, radicalmente, heterogênea
(TEIXEIRA, 2003).
Foucault assinala, no início de sua obra, História da Sexualidade I, em 1978 que:
tratava-se, em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que se fustiga
ruidosamente por sua hipocrisia, fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se
em detalhar o que não diz, denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das
leis que a fazem funcionar (FOUCAULT, 1978, p.16).

Assim, Foucault expõe, visceralmente, com sua incessante agonia acadêmica, a vida
daqueles que muito ornavam o que tão pouco viviam. Nesse sentido, 1) Como se dá o cotidiano
da formação de docentes de ensino superior e pesquisadoras/es trans?; 2) O que dizem pessoas
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trans que acessaram os programas de pós-graduação?; 3) E quais são os limites de
inteligibilidade no jogo da identificação de pessoa trans e o impacto interseccional no acesso,
considerando-se que nem todas as pessoas trans têm percursos e condições de vida similares,
muitas delas mais precarizadas que outras, em razão de suas intersecções próprias?
Nesse sentido, as entrevistas contidas nessa secção são parte de um arquivo de afetos e
cuidados que tem sido nutrido entre a população Trans reunida, em grupos de WhatsApp, desde
o início e criação dos grupos “Políticas Trans BR” (em 2017) e “Teoria Queer e Judith Butler”
(em 2016). Este arquivo passa a dar força histórica e política aos acontecimentos que deixam
como rastro um acervo de produções muito significativas e não mencionados neste trabalho.
O primeiro grupo é composto, majoritariamente, por pessoas trans (transgêneros,
transexuais, travestis, homens trans, transmasculinos e mulheres trans – redesignadas ou não)
que estão no campo educacional e no TRANSativismo no Brasil e exterior. No segundo,
participa pessoas trans e cis, imersas nas discussões sobre gênero e sexualidade. Nos referidos
grupos, muitas conversas e inúmeras dúvidas emergiram e se ampliavam em outras redes sociais
(WhatsApp, Twitter, Instagram e Facebook). Tais dois grupos são, essencialmente, alicerces
para as ‘entradas de problematização’ que proporcionaram muitas prévias destes diálogos.
A questão que dispara os trechos transcritos abaixo se resume em: “Como alguém, cujo
grupo identitário é marcado pela exclusão social, conseguiu ir tão longe na educação?”. Para
formular a referida indagação, de modo direto e aberto, fiz uma pequena Introdução sobre as
cotas trans e políticas instauradas no governo Petista (2003 – 2016), durante a redemocratização
social, isto é, quando a Constituição Federal de 1988 passa a ser mais efetivamente exercida
neste país.
Em tais narrativas sobre a pós-graduação, na medida em que fui desvendando
sociabilidades, resistências e assujeitamentos à ordem normativa, de minhas/meus
interlocutoras/es, ficava mais nítido o modo como as alianças faziam-se presentes para inclusão
e permanência em seus cursos, mas, também, em seus programas. Logo, as
problematizatizações foram sendo construídas a partir de nossas próprias narrativas, como já
sinalizava a professora Luma Andrade (2015, p.22):
[...] a principal contribuição desta tese é alargar o campo de pesquisa e pensar as
travestilidades no centro das instituições, em vez de se limitar à marginalidade e à
prostituição, percebendo como essas jovens/estudantes/travestis se assujeitam e/ou
resistem à ordem normativa, como elas burlam a disciplina e o controle para construir
linhas de fuga.
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Tais linhas de fuga que podem ser expressas nos registros que seguem e que se
autovalidam quando Djamila Ribeiro (2016, p. 208), por sua vez, em seu “lugar de fala”, assim
como eu enquanto mulher, eu latina/não-branca e ela negra, explica que:
[...] as experiências individuais não são um lugar solitário, mas de um conjunto
pertencente a grupos identitários comuns. Pontos de compartilhamento de privilégios,
ou pontos de compartilhamento de dores e pertences.

Se linhas ascendestes de outrora nos constituíam enquanto sujeitas mergulhadas em
dores, pobreza e prostituição (enquanto destino) e à estigmatização que nos colocava sem apelo
na base da hierarquia social nacional, foram as multifacetas trans/travestis na construção
identitária assentada em vivências clandestinas e marginais. Há, também, narrativas outras de
superação, resistência e corporificadas no além sexo-gênero que resulta em novos enunciados
discursivos que produzem dentro/fora outras noções deste grupo fechado. Não apenas
assentadas em apagamentos históricos ou confrontos institucionais.
Se, por um lado, parte desse grupo de pessoas trans/travestis reconhece perante si
mesmo a situação de vulnerabilização social (e não mais vulnerabilidade social por entender
que estar vulnerável seria uma condição dada pelo agente/contexto externo e não por si); por
outro, tem construído dispositivos coletivos de resistência e proteção. Algumas lições podem
ser constatadas nas políticas de (migração) alianças trans e que pude observar ao longo da vida
é que a ascensão trans ocorre pela emergência das narrativas singularizadas reiteradas dos/nos
movimentos sociais e postulam conceitos acadêmicos.
Os movimentos sociais, que incluíam profissionais do sexo travestis/trans, já nos
mostravam as alianças que, em alguns momentos, são danosas, mas foram salvação de muitas
de nós nos anos passados, a partir de uma ponte entre trans/travestis. Eram essas que viviam ou
vivem com travestis/trans; viajam com outras trans/travestis; são recebidas em qualquer país
por outras travestis/trans; festejam épocas especiais com outras travestis/travestis; financiam
viagens por meio das ajudas de outras travestis/trans; são recebidas nas ruas por outras
travestis/trans; aprendem a prostituir-se com outras travestis/trans; e, também, (infelizmente,
ainda) competem com outras travestis por espaço, sempre fomentado por comentários de
pessoas cisnormativas (aliadas ou não).
Afetos trans/travestis com pessoas trans/travestis são estratégias de sobrevivência e
resistência à política de extermínio propagada nos últimos anos por grupos cisgêneros
conservadores e (muitas vezes) religiosos, que insistem em colonizar nossos desejos, nossos
corpos, nossos sonhos e nossas vidas. Ademais, a intolerância religiosa tem uma parcela grande
de contribuição no aumento das violências que assolam transgêneros, transexuais, travestis,
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homens trans, transmasculinos e mulheres trans – redesignadas ou não, pois os intolerantes
religiosos apontam a população trans como algo que, em seu entendimento, é eivado de “pecado
contra as leis de Deus” e, portanto, deve ser expurgado do convívio social. Todos esses fatores
são bastante nocivos à saúde mental de mulheres e homens trans. Aproveitar-se, por exemplo,
da fragilidade de algumas pessoas e sugerir a “cura” para algo que não é doença é, também, de
uma crueldade sem tamanho.
A colonização dos desejos (ROLNIK, 2018) e da vida embala os sujeitos nos cinco
mecanismos, apontados por Kilomba (2019), para que brancos ouçam e deem legitimidade ao
que um negro fala. Nesse sentido, peço a Grada Kilomba um empréstimo de sua análise para
realizar uma auto-composição e, a partir dos seus cinco passos, compreender os mecanismos
que pessoas CISgêneras passam para ouvir e dar legitimidade ao corpo trans/travesti. Vejamos:
De acordo com Kilomba (2019), o primeiro passo é a negação: “eu não sou
transfóbicx”!. O segundo passo é a culpa: “eu sinto muito!”. O terceiro, a vergonha: “se as
pessoas souberem”. Trata-se do medo do ridículo para o mundo cis, evidenciando, assim, o
cunho piadístico trans. O quarto passo é o reconhecimento: “sei que errei e compreendo que
não sabia!”. E o quinto é a reparação: “como posso me retratar, de modo a ampliar a visibilidade
da discussão”?
O grande medo – alerta-nos Grada Kilomba (2019), aqui traduzida à minha luta – é que
o CISjeito seja confrontado com as verdades desconfortáveis do outro, tendo este CISjeito pavor
em se reconhecer como causador dessa ação e dessa dor (KILOMBA, 2018), podendo,
inclusive, o CISjeito ser trans, um corpo trans aderido a cisgeneridade compulsória, ao CISplay
(em alusão ao cosplay – abreviação para costume play, ou caracterização a partir de um
personagem

ficcional)

ou

outros

modos

de

fazer-se

invisível

no

campo

da

cisgovernamentalidade.
Então, ao entrar nas políticas de alianças, aponto algumas ações, como a mudança nas
instituições, a partir do confronto pelos mesmos pressupostos e mecanismos que as legitimam
e constroem. Invertendo a lógica da censura (FOUCAULT, 1978) em suas três formas: 1)
afirmar que é permitido; 2) corroborar para que se fale sobre ou ratificar que existem (pessoas
e) relações aliadas e aliançadas entre pares que, ao se estabelecerem, confrontam com a sua
própria desconstrução; 3) instituições e normas que também são compelidas a mudar pelo
dinamismo social.
Se o grande temor da minha geração, cujos adolescentes trans tinham medo da morte
oriunda das mãos de policiais, a geração presente teme não ser ouvida em sua reinvindicação
junto às políticas de Estado. Os discursos trans/travestis, como no discurso cisgênero, oscilam
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dentro/fora da cisgovernabilidade e, algumas vezes, são compelidos a aderir por inúmeras
razões. Situando-se fora das instituições, sendo delas excluídas ou oscilando entre o fora e o
dentro, adquirem visibilidade enquanto travestis, como agentes de produção da diferença, junto
(ou não) à família, sociedade e instituições em tempos de emergência neoliberalista.
O neoliberalismo produziu uma concepção de um indivíduo que acredita escolher com
quem irá conviver, referendando os contratos políticos desta convivência ante pessoas que não
se reconhecem como semelhantes. Por tanto e, portanto, tomo como não neutro e não universal
o conhecimento aludido por aqueles que nunca trilharam o caminho de miséria, por mim
percorrido, por estarem no dorso da cisgovernança, ao passo que chamo nossas as produções
enviesadas travestis, miseráveis e não brancas que ignoram a “aquendação do conhecimento”,
o “close na sentada”, a “encruzilhada de Esu”(e veja que estou ateia), o “tiça no ocó” e atender
a cantiga acadêmica “pra num leva coió” no levante do “Ori”.
Além disso, reflito, ainda, sobre a potência de uma – impossível – conversa na
intersecção na dor da (auto)exclusão. Como igual, desde meus tenros 12 anos, conforto-me no
viado aidético, que aqui precede o europeu rico em muitas ações e na sapatão feminista preta –
Foucault x Lorde, para preencher algumas incompletudes. Penso nisso como conversas
mendigas, um lugar onde estive, cujas lições nunca estiveram nos livros, mas é lá que me
sobram afetos, amores e saberes necessários para uma quase tranquilidade no caminho da
escrita acadêmica. Nesse trecho do trabalho, é possível perceber que “as ferramentas do
opressor não vão derrubar a casa-grande” (LORDE, 1984; 2013), mas faço delas uma arte
sensível na entrega de minha história às mãos de meus ascendentes.
Uma vez demonstradas as marcas de vulnerabilização e vulnerabilidade social, em razão
da condição das sujeitas e sujeitos T (trans/travestis), expostos à letalidade do Estado
(POCAHY, 2018), que assume risco de morte e violência, apresento uma discussão com
parceiras e parceiros trans/travestis que me ajudam a pensar interseccionalidades, agenciamento
e outras entradas de problematizações neste excerto cotidiano.
Assim, é fatídico pensar que durante o retorno da ameaça “cura gay”, em 2018/2019,
grupos LGBTI, de modo recorrente, mencionavam os corpos trans/travestis por meio do
acionamento político quando necessário (MARTINELLI, 2016). Durante este momento,
inclusive, alguns grupos cis gays recorriam às pessoas trans/travestis para justificar uma “não
doença”. O agenciamento LGB para implementação de políticas públicas era percebido ao
utilizarem o argumento de vulnerabilidade de pessoas trans/travestis em seus recortes para
algum tipo de benefício ou aliança.
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O que na prática seria o uso de um determinado grupo como argumento para um
posicionamento que privilegia outra frente; esse uso foi demonstrado anteriormente, quando
falo que, nas reuniões de pais ou conselhos escolares, não sou exemplo de professora, mas,
diante de profissionais do sexo, sou rapidamente mencionada. Isso pode ser bem exemplificado
quando uma pessoa trans/travesti é apresentada como parte do mundo gay, para barrar a “cura
gay” e, em seguida, quando a discussão se perde ou é deixada de lado, aquele mesmo grupo
trans é relegado. Esse mesmo modo de agir pode ser visto nas Paradas do Orgulho LGBTI, na
qual a foto do evento é quase sempre composta por cis gays brancos (em Drag Queens) e sempre
jovens.
Para seguirmos, perceba que critérios raciais, de classe, territoriais, familiares, dentre
outros, vão sendo estruturantes para continuidade das falas e discussões que seguirão. Alguns
pontos evidenciam dados que foram apresentados e alinhados às falas de minhas parcerias:
Quadro 9 - Dados que foram apresentados e alinhados às falas das parceiras
1. Apoio familiar;
2. Apoio familiar a partir de redes outras (militância ou de afetos);
3. Apoio em rede a partir da Internet;
4. A transição antes, durante ou depois da trajetória escolar/acadêmica e suas vicissitudes
(prolepcis e paralaxes trans);
5. A identidade T como epistemologia política na universidade;
6. As cotas como apoio, reparação e além, como promoção de equidade, assim tocando
diretamente toda sociedade (relacionando-se, também, com o ponto anterior);
7. As cotas como possibilidades para ocupar os espaços – e discutindo suporte para além da
cota, na condição de continuidade.
A partir do acionamento das interlocuções empíricas-teóricas (as falas dxs sujeitxs,
sejam elas pessoas trans ou cis-aliados) e das interlocuções teóricas, recorro a tais interlocuções
e narrativas enquanto aportes de teorizações mais amplas sobre politicas de subjetivação,
governamentalidade, subjetividade, crítica social e outras linhas abissais que dali emergem.
Ademais, faço constar ainda que questões diversas, pouco trazidas ou apenas
mencionadas, também produzem este momento, no qual muitas entradas ou saídas não pude
observar, por falta de lentes e instrumentos que permitissem meus poucos momentos em
prolepcis, acessá-los. No início deste texto, trago o conceito de passabilidade, que apesar de
não me empenhar em discuti-lo, por ser uma forma de reforço ao padrão hegemônico, uma vez
que discute quem se aproxima do padrão e não seu contrário, penso este como necessário para
que se entenda que, se uma pessoa trans passa por qualquer espaço e não é vista, nenhuma
pessoa trans ou travestis passou por aquele espaço. É justamente o fato de que o corpo destoante
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está inserido, que esse ou essa sujeita tensiona as práticas padronizadoras aqui expostas ao
longo do texto, não sua adequação ou aderência.
Durante meu convite as/aos parceiras/os/es/xs trans, alguns foram convidadas/os/es/xs
por telefone, outras/os/es/xs por mensagem no WhatsApp, a grande maioria expressou,
primeiramente, em suas mensagens, que recebiam tal convite com admiração e carinho, o que
revela outro lado, diferente do sempre muito atribuído às pessoas trans, enquanto competitivas
ou em situação de disputa por mesmos espaços:
[...] quero deixar registrado aqui a minha admiração por ti e por toda sua
trajetória. Eu já te conhecia de nome, mas só recentemente eu fui te ter nas redes,
lá no Facebook e tudo mais, mas eu já te conhecia de nomes. [...] A minha trajetória,
é uma trajetória muito peculiar eu digo que apesar das subalternizações que foram
me aparecendo e que eu estive incondicionada, ainda assim eu tive uma trajetória um
tanto diferente [...] e, ao mesmo tempo, que elas tomam uma universalidade por conta
do exercício da prostituição e tudo mais, elas também têm na sua singularidade,
né?! (M. Zanela entrevista concedida dez/2018)

Outro ponto que apresento, ao longo do texto, atravessa a possibilidade de
subjetividades trans, que não se pautam pela violência, pela doença ou patologia, mas pelo
afeto, carinho e empatia. São questões complexas que se cruzam o tempo todo, vivências,
movimentos sociais e academia. Tudo junto? Ou tudo em caixinhas? Assim, é nítido que poder
estar nesse lugar e falar de questões muito pragmáticas é de suma relevância:
[...] um exemplo: Céu pode estar hoje no doutorado, porque em algum momento da
minha vida, minha família não me expulsou de casa, eu consegui terminar uma
graduação tendo onde morar e tendo o que comer. Se naquela época eu tivesse sido
expulsa de casa, tenho certeza que minha trajetória e meu destino teria sido muito
diferente, sabe então tem algumas questões pragmáticas que a gente precisa levar
em conta também. (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Este reconhecimento dialoga com a enunciação a seguir, da “trajetória peculiar”, durante
muitos anos, por não termos representantes reais e humanos na mídia, acreditávamos ser únicas
e com histórias grotescas também de posicionamento singular. Ao mesmo tempo, as trajetórias
mostram que travestis e transexuais não são grupos homogêneos, isto é, são grupos de vivências
bastante heterogêneas, não uníssonas, plurais em experiências e trajetórias de vidas,
peculiarmente diversas, o que evidencia a necessidade de políticas públicas específicas e
acompanhamento socioeducacional, com olhar diferenciado. M. Zanela apresenta questões que
formarão um profundo alicerce para sua continuidade:
Eu me assumi travesti com 14 anos de idade [...] logo que eu me assumi eu tive o
apoio da minha mãe e isso da minha trajetória foi fundamental, para que eu pudesse
acessar a graduação e permanecer depois da graduação. Eu lembro que quando
eu me assumi travesti foi uma troca entre eu e minha mãe. Porque a minha mãe exerce
a prostituição desde os 18 anos, então a minha mãe também tem uma identidade que
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é subalternizada, uma identidade cheia de estigmas e tudo mais, então foi uma troca
porque quando eu falei para ela que eu iria mudar o meu corpo, que eu iria mudar o
meu comportamento, que a partir daquele momento eu seria a Maria, ela também teve
algo a me contar, né?! (M. Zanela, entrevista concedida em dez/2018).

Apesar de não uníssonos e plurais, alguns escritos acadêmicos tangenciam a análise
sobre a discussão levantada durante a exposição do Queer Museu, que apresentou uma imagem
“Criança Viada” (MENDONÇA, 2017). Como o gênero não é um movimento isolado, mas
constitutivo de múltiplas lateralidades, um desses momentos pode também ser visto quando
M.Zanela diz:
[...] eu fui uma criança trans, então desde 7 ou 8 anos de idade, eu expressava muita
feminilidade e eu sofri muita violência na escola por conta disso [...] Eu sempre tive
cabelo longo desde criança sempre tive o cabelo batendo na bunda e o cabelo, você
sabe que é uma representação de gênero muito forte, né?! Eu era lida o tempo todo
como menina e era muito violentada quando descobriam que eu não era uma menina
[...] eu era muito jovem e lidando com essas violências, mas, é o que eu sempre
digo, eu era violentada na rua, mas quando eu chegava em casa eu tinha um colo, eu
tinha um apoio e isso fez total diferença na minha trajetória. (M. Zanela, entrevista
concedida em dez/2018).

O apoio familiar como estruturante na possibilidade de inserção, as experiências de
subalternizações podem criar laços de identificação, o que no desenvolvimento dessa escrita –
e até na percepção de mim mesma para com meu grupo tão diverso – foram fundamentais para
o que se aponta como sendo a progressão de minha pesquisa.
Assim, ao descrever as experiências escolares violentas, que atacam a subjetividade de
quem diverge de um CIStema heteronormativo, experiências compreendidas por mim como
singulares e únicas passam a ser compositoras de um amplo arcabouço. As consequências
dessas vivências violentas são arrasadoras, mas, para algumas pessoas – e aqui novamente me
incluo – podem trazer estratégias de sobrevivência e a descoberta de grande resiliência. E a
resposta para essa resiliência, reside no encontro de ponto de apoio, em algum lugar, nesse caso
na família. M. Zanela segue:
[...] quando eu entrei na universidade, eu tive alguns problemas de sociabilidade, que
era algo totalmente novo para mim, fiz a graduação e na metade da graduação eu
comecei a sentir que aquele lugar não era tão meu, sabe e comecei a sentir as
violências também na universidade. Eu não acredito que a trajetória da minha mãe
tenha influenciado na minha imersão na prostituição. Eu não acredito nisso até porque
a prostituição surge num segundo momento, e é dado às necessidades financeiras, às
necessidades de mudar o corpo, né!? De tudo, silicone, a gente manter o cabelo [...]
então assim surge uma outra necessidade e também porque as portas do mercado
formal de trabalho, se fecham para a gente, né?! (M. Zanela, entrevista concedida em
dez/2018).

Causas que parecem ações, mas que são reações a um CIStema que a todo tempo articula
contra o processo de autonomia e empoderamento, que ele mesmo exige,
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Esse foi o primeiro passo, a não aceitação social foi o primeiro passo, para o meu
ingresso na prostituição [...] exercer a prostituição, e isso foi me trazendo algumas
autonomias, em relação ao corpo, em relação à sexualidade, em relação a me sentir
acolhida, porque eu acredito que a pista é o primeiro espaço que também produz
alguns sentidos, significado e simbolismo em relação ao nossos corpos, as nossas
corporalidades, e isso foi me dando autonomia, para me colocar, me posicionar dentro
da sociedade, de uma forma mais corajosa, de uma forma mais autônoma. Isso tudo
foi fazendo parte da minha trajetória e depois dentro da universidade, por trazer muito
da linguagem da rua, eu fui tentar estender essa graduação para uma pós-graduação.
(M. Zanela, entrevista concedida em dez/2018).

Ora, várias situações de vivências subjetivadas por meio da/s marca/s de violências e
exclusões, por vezes simbólicas, mas na grande maioria ainda simbólicas e do campo
naturalizado e passível de “desculpas” em função da cultura, do sistema, na criação [...] dos
sujeitos. Assim como F. Mello:
Desta forma, o essencial era tentar de algum modo “sobreviver” ao cárcere
hegemônico que nossos corpos são submetidos [...] viver e ser uma prostituta durante
quase 20 anos, me ensinou muito sobre como é ser marginalizada e desprezada pela
sociedade, e isso foi essencial para a construção e fortalecimento do meu ser (F.
Mello entrevista concedida mar/2019).

F. Mello apresenta a possibilidade que algumas pessoas têm em conseguir construir
resiliência num universo que corrói subjetividades. São empoderamentos constitutivos a partir
de frases como: “apesar de...”, estou aqui!
Outro ponto são os efeitos práticos da transfobia na vida das pessoas trans e travestis
que, em seus relatos, lembramo-nos de uma estudante de doutorado, que poderiam ocorrer em
outro campo, ou em menor escala. Quando Zanela fala “por trazer muito da linguagem da rua”
para estender sua jornada acadêmica, revela o aspecto da pista, que também promove
emancipação.
[...] já decidida a fazer mestrado na antropologia, eu tive alguns problemas com
algumas professoras, algumas pesquisadoras da área da antropologia e eu acabei me
sentindo muito explorada, dentro daquele ambiente. Porque nós pessoas trans e
travestis, nós somos usadas o tempo todo como objetos de estudo e eu percebia que
eu tinha os meus conhecimentos e os meus saberes [...] eu rompi esses laços e acabei
indo por conta do ativismo, para as discussões sobre o trabalho sexual, sobre
putafeminismo e tudo mais e eu fiz um projeto para o serviço social, alinhado a uma
perspectiva da prostituição como trabalho, enfim, consegui passar (M. Zanela,
entrevista concedida em dez/2018).

Esse trecho ilustra a epistemologia que cala os subalternos, pela construção de saber e
daquilo que é tido como o próprio conhecimento, mas que ampara o sucesso de muitos/as
doutores/as na/da academia. Foram anos de “descrição de índio”, até que, uma hora, o “índio”
traria sua história,
[...] no mestrado também encontrei muitas dificuldades em minha trajetória [...] então
eu comecei a traçar outros planos para o doutorado, tanto é que a minha formação ela
é toda interdisciplinar, eu tenho graduação numa área, o mestrado em outra e agora
o doutorado numa terceira área, que a educação. [...] continuo nesse processo de
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resistência, porque o ambiente acadêmico é muito tóxico, ele é muito tóxico! (M.
Zanela, entrevista concedida em dez/2018).

Preceitos por anos negados, como diálogos marxistas, firmados nos recortes de classes
e que muito são contrapostos ao evidenciarmos as vidas trans “capacitadas” e com alto grau de
(re)conhecimento que são banalizadas pela indústria do emprego formal (que emprega o sujeito
capaz, desde que ele seja jovem, cis, hetero e branco).
Quando eu entrei no mestrado eu era muito tolhida, eu era muito é vista como uma
sujeita errada, por que o serviço social, tem tradição marxista, ele não compactua
com os estudos de gênero, não compactua com os feminismos, para o serviço social
essas temáticas elas são pós-modernas, sendo uma detratação do Marxismo, das
tradições [...] Enfim, então encontrei muitas dificuldades, por levar uma linguagem
das políticas da rua, as políticas da corporalidade travesti, porque é só o fato de ter em
cima a corporalidade travesti, isso já implica em inúmeros processos de exclusão
[...] a leitura do nosso corpo, é uma leitura agressiva, uma leitura que provoca
estranhamento, incômodo e, por vezes, esses incômodos são motivados por fatores
religiosos e conservadorismo (M. Zanela, entrevista concedida em dez/2018).

Assim como na literatura que aborda as estratégias de existência das travestis e
transexuais na escola, aqui uma estratégia de sobrevivência na academia foi a formação
interdisciplinar.
Até o doutorado, foi uma trajetória de muita resistência, de muito enfrentamento, de
muito conflito e no meio do caminho tive a sorte de encontrar professoras-doutoraspesquisadoras empáticas e sensíveis. Eu me aproximei de pesquisadoras que também
tinham uma trajetória de enfrentamento. Elas foram me orientando, elas foram me
ajudando, foram me lapidando, foram acreditando nas minhas potencialidades em
um momento que a Universidade Federal de Santa Catarina não tinha políticas de
cotas (M.Zanela, entrevista concedida em dez/2018).

Após a entrada de Zanela no último estágio do stricto sensu, dois programas de PósGraduação aprovaram cotas para trans e travestis, ambos aprovaram em 2018 e implementaram
em 2019: o Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e o Programa
de Pós-graduação em Educação. Programa, o qual, a participante desta entrevista integra.
Zanela finaliza dizendo:
[...] estar aqui é muito exaustivo, é cansativo, às vezes eu me pego perguntando, o que
eu estou fazendo dentro desse espaço? [...] a gente adoece, a gente se auto sabota,
a gente fica em conflito o tempo todo e isso deixa a gente angustiada, deixa a gente
por vezes desanimada, então eu já me peguei várias vezes fazendo essas reflexões, o
que é que eu faço dentro do espaço acadêmico? (M. Zanela, entrevista concedida em
dez/2018).

Nas interações de G. Silva, que não acessa por intermédio das cotas, mas como Zanela,
tornou-se um importante marco para implementação em outros programas, questões próprias
de recorte geracional emergem, ao passo da a importância em marcar os mais de 30 anos de
docência.
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Quando Fanon (2008) começa seu capítulo sobre linguagem, ele nos remete a discussão
sobre o quanto nossas assimilações estão imersas e são providas por uma determinada cultura.
Logo, quando o sujeito faz uso da linguagem, ele agencia toda carga cultural sobre si, uma vez
que além de “entregar” a mensagem, é a linguagem e sua fluência ou fluidez, bem como
complexidade ou facilidade no acesso à informação nela contida, que assevera seu lugar de
poder/saber social. G. Silva conta que:
[...] por ter uma trajetória de 30 anos como professora [...] eu acredito que tem que
constar nesse teu trabalho, que tu estás falando depois da redemocratização do país,
né?! Então as políticas afirmativas, as cotas surgem com esse caráter também de um
de um estado mais democrático, do estado mais liberal e estado mais diverso, onde
a diversidade ela toma um sentido mais plural (...mas,) era ainda um gueto classista,
muito de homens e muito de sujeitos que dominavam esse campo do saber e eles não
tinham nenhuma pretensão de abrir espaço para sujeitos que não fossem produtivos
na visão racionalista, classista, burguesa, branca, hétero (G. Silva, entrevista
concedida em jan/2019).

E o poder do encontro com os movimentos sociais,
Eu vou perceber que essa necessidade de eu estar articulando o mestrado e o
doutorado, a partir da minha inserção em 2004 no movimento de travestis e
transexuais, e à partir desse momento que eu começo então a perceber que eu tenho
que é me apropriar de alguns campos de saberes e de alguns espaços. [...] Até
então, era simplesmente uma professora que sabia dos preconceitos e discriminação
(G. Silva, entrevista concedida em jan/2019).

O fato de estar imersa na linguagem do colonizador não permitiu que G. Silva, acessasse
qualquer forma que não apenas interpelasse o código, mas que desimpulsionasse sua ação sobre
outros corpos. Seu relato permite-nos observar que é a partir de seu empoderamento político
com seus pares em 2004 que emerge essa identidade que se reconhece como travesti e que luta
para produzir diferença. O pretenso ato de transformar a realidade para que seus pares pudessem
encontrar um suporte de reconhecimento, representação e representatividade.
Então tudo isso é importante na minha trajetória, então quando eu entro no
movimento, eu vou também sendo de alguma forma, constituída por esse caráter de
libertação e de emancipação. (G. Silva, entrevista concedida em jan/2019).

Pertencer ao grupo, como “active citizen”, como uma ativista, promove essa
emancipação da consciência de si e ajuda a construir um novo sentido de vida, que passa a
poder dar suporte na angústia diante do “o que estou fazendo aqui?”, como encerrado por M.
Zanela.
[...] me reconheço como um agente político e a vitória nessas práxis, nessa reflexão
de meu ser, do mesmo do meu compromisso ético, moral e social, para um mundo
diferente. (M. Zanela, entrevista concedida em dez/2018).
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Outro ponto interessante consiste em entender essa aproximação de travestis e
transexuais da área da educação – pois aqui reside, a meu ver, uma chave para o entendimento
da abjeção social das pessoas trans/travestis: a educação nos exclui e impede que seja construído
um mundo plural de respeito às diferenças, isso é um fato. Ao mesmo tempo que o impedimento
da diversidade na escola é o problema, é, também, sua solução, uma vez que a presença de
travestis e transexuais na escola e no território escolar é um detonador da lógica que nega essas
existências no mundo e permite que se abram rachaduras na racionalidade central da
desumanização.
[...] antes também não tinha ninguém aqui no mestrado, que discutisse gênero e
sexualidade, então quando eu conheci a professora XXXX eu me senti com mais
liberdade de fazer uma estrada, até porque anteriormente, eu não acredito que tinha
uma discussão que poderia estar pensando a escola, enquanto o lugar não marcado
pelas questões de sexualidade e gênero e identidade de gênero (G. Silva, entrevista
concedida em jan/2019).

Por outro viés, no stricto sensu, a formação parece alcançar seu melhor nível de
percepção,
[...] me tornei um sujeito e uma pessoa pedagogicamente, uma professora, mas não
uma pesquisadora que pode falar de educação [...] foi através da universidade, do
mestrado e doutorado que eu fui então me tornando essa pessoa que pode se constituir
nessa identidade, também de pesquisadora (com) atravessamentos de classe, de
orientação sexual, identidade de gênero, de travesti, de professora, mas também
agora de pesquisadora (G. Silva, entrevista concedida em jan/2019).

Como

atentar

e

(d)escrever

tantas

marcações

e

diferenças,

explicitando

interseccionalmente tais opressões? Seria possível, em um texto, descrever tantas
encruzilhadas? Volto a dizer que estamos desenvolvendo, inclusive, vocabulário para tantas
marcas, olhares e caminhos.
Lembro que eu vi uma frase da Lohana Berkins que diz: “quando uma travesti entra
na universidade, ela muda a vida dela, mas quando várias travestis entram na
universidade, a sociedade é que é modificada.” Então, acho que eu acredito mais nesse
segundo movimento sabe, quando várias e várias e várias de nós, vários também
homens trans e pessoas trans masculinas, puderem estar nesse lugar. Quando a gente
puder tomar de volta toda a narrativa que nos roubaram há mais de 100 anos, é que a
gente consegue de fato produzir alguma coisa, daí eu tenho deixado de acreditar tanto
em vozes aliadas, que vão falar sobre nós. Sabe, é importante, mas também é
importante que a gente esteja, que a gente entenda encarnando e sentindo de dentro o
que é o sustentar nossos corpos (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Busco em Fanon (2008) a possível relação entre as primeiras professoras brancas que
sustentaram a orientação de pessoas negras na pós-graduação para, de modo sintético e análogo,
tangenciar o apoio e acolhimento, como forma fundante para continuidade, como veremos nos
textos dxs CIS-aliadxs. Então G. Silva assevera sobre o stricto sensu que,
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Ela já me conhecia do ativismo e outras pessoas na universidade que também foram
superimportantes, eu sei que a orientadora minha e a linha de pesquisa, elas fizeram
algumas perguntas para algumas pessoas que me conheciam, se eu tinha essa
capacidade tanto teórica como prática, para estar dentro do doutorado. No doutorado,
a gente vai construindo outras ferramentas e outros dispositivos políticos como
a gente constrói o núcleo de pesquisas e Estudos de travestilidades,
transexualidade e transgeneridade. É mais ou menos, esse caráter inovador que o
Brasil vai ter, na questão da redemocratização do Brasil, até porque na ditadura, eu
acredito que as pesquisas eram pesquisas que estavam muito restritas a alguns centros,
até porque a pós-graduação no Brasil, começa em 1960, é muito recente também.
Com isso a gente tem também, a possibilidade de já em 2019, abrir cotas para travestis
e transexuais, já no edital do próximo ano (G. Silva, entrevista concedida em
jan/2019).

Ao passo que C. Cavalcanti amplia;
[...] estar neste lugar, fala de um jogo de complexidade, no jogo de memórias e
questões anteriores que eu não consigo nunca negar ou não pensar sobre elas, pelo
contrário [...] estar no doutorado, sendo trans e sustentando esse corpo trans,
afirmando esse corpo trans, não apagando que essa identidade, não tenho como
não entender que isso é um movimento pessoal e singular, mas é também um
movimento coletivo e que é uma possibilidade que vem muito antes de mim (C.
Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

O reconhecimento do corpo que não caminha só, e se sozinho se faz, alerta para uma
relação com quem ficou,
Essa ambiguidade vem de uma geração, que a gente viveu, uma geração nos últimos
pouquinhos anos, que a gente tem conseguido furar o cerco e conseguido ocupar
alguns lugares de destaque, alguns lugares que 10 anos atrás seria impensável.
Quando a gente ocupa esses lugares, se tem uma certa glamourização, do mito
de ser a primeira, e aí, eu digo: “eu tenho ranço tão grande desse “ser a
primeira”! (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

O que torna um lugar nosso? As sensações de pertencimento, como mostro em minha
própria trajetória enquanto criança trans, sozinha e imigrante. Encontrar pontos de
pertencimento pode corroborar tanto nas aquisições de autonomia, quanto no empoderamento
reforçado pelas informações do mundo sobre um corpo trans – paralaxe trans.
Nesse sentido, as cotas surgem num período de redemocratização, num Brasil ainda
engatinhando na tentativa de construir uma justiça social que abranja a todas/os/es/xs, como
dito no capítulo 3. Entretanto, os processos neoliberalistas endividadores que chegam ao Brasil
nos anos 1990 – durante os Governos Collor e FHC – e que se encorpam e naturalizam a
mercantilização da educação, ocorrem de fato no Governo Bolsonarista e neofascista. Logo,
faz-se necessário construir estratégias criativas de resistência, com iniciativas institucionais e,
também, promovendo maior conhecimento, maior compartilhamento de saberes entre a
população trans,
[...] seria isso a gente manter a crítica interseccional, a gente percebe essas brechas e
formas que não podem, pela urgência e pelo contexto que se apresentam, não podem
esperar que as iniciativas venham de financiamento institucional, federal, estadual ou
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em muitos casos municipal. Vai partir muito, da nossa autogestão, nossa autonomia e
capacidade de formar redes, críticas diante dessa questão em particular, no contexto
internacional, com esse conservadorismo novo, ele convive com o mérito nos últimos
anos (V. Vergueiro em entrevista concedida out/2018).

Quando falo sobre violência ou violação colonial e privação de originalidade, e V.
Vergueiro fala sobre autogestão significa que os múltiplos sentidos, apegos a um complexo de
inferioridade, diante da língua do colonizador e os aspectos de sua cultura naturalizaram de
forma quase divina da gestão de si e do outro.
Atravessados/as por prolepCIS, alguns corpos aderiram a linguagem do colonizador e
conseguiram, com algum êxito, ao se sentar ao seu lado, afogando muitas vezes a própria
identidade, seja em paralaxe trans para acessar oportunidade, seja em prolepCIS para lá
continuar. A transição “tardia” é uma violência autoimpingida ou autoimposta, mas também é
uma estratégia (sempre dolorosa) de vida.
Durante a produção das análises, passo a considerar que as cotas (talvez) permitam que
esse comportamento, de se esconder, não seja a saída mais escolhida, mas uma saída possível.
É como um simbólico acolhimento, diante de tantas verdades que evitamos:
Minha resposta vai por dois caminhos, o primeiro deles tem a ver com armário, mais
relacionado a minha trajetória pessoal e o segundo seriam os privilégios
interseccionais que estão relacionados com a minha trajetória. Outras questões para
além da entidade de gênero, que também formam meu lugar social e pessoal no
mundo. Sobre a minha trajetória, em relação ao armário, eu acho que é um pouco
disso, eu acessei pós-graduação, acessei o mestrado interdisciplinar tá se tornando a
partir do silenciamento sobre minha existência, enquanto pessoa trans. A minha
transição foi em torno de 28 anos, eu me formei em 2006, com 22 anos de idade
(V. Vergueiro em entrevista concedida out/2018).

V. Vergueiro apresenta um enredo em prolepcis, quando revela:
Minhas possibilidades na instituição educacional, desde a escola, desde o ensino
médio até a graduação e até minha primeira experiência de trabalho, que teve uns
cinco anos, foram elas atravessados a partir da premissa de que eu era um homem cishetero, e heteronormativo em algum grau. Então eu nunca tive essas histórias de
violências, de chacota, de ridicularização que muitas pessoas trans [...] muitas
vezes foram expulsas do sistema educacional. Eu atribuo a isso fundamentalmente e
na pós, o privilégio também de ter tido esses acessos à algumas leituras, meu acesso
à produção, enquanto a pessoa que nasce amparada [...] com uma possibilidade de
análise crítica sobre a patologização, entre outras questões e isso me fortaleceu
também. Esse armário que me permitiu tempo e o silêncio, a trajetória normativa
(V. Vergueiro em entrevista concedida out/2018).

É Fanon (2008) quem nos conta a história do homem negro que, diante da cultura e do
povo branco, acessa em si o seu ser e, estando em contraste, percebe a si e aos outros e,
retornando para contar sua história aos seus, percebe-se como parte poderosa de um todo que
lhe constituía.
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Tem uma certa academia aliada que começa a entender que a gente pode sim chegar
na graduação, mas boa parte dessa mesma academia aliada ainda não sabe muito bem
lidar. Quando a gente passa a ser par. Quando a gente passa a ocupar os espaços de
avaliação, entre pares, quando a gente passa a também produzir teoria como igual
e avaliar teoria (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Ao entrar em contato com a cultura e epistemologias trans, percebo o alienígena negado
em mim, mas, ao sair dela, diante de algumas divergências, percebi que já não era mais parte
do colonizador que um dia fui. Não estou livre dele, mas, a cada dia, distancio-me mais das
amarras que insistiam em me categorizar pelo que me constitui, a diferença.
Exatamente como disse no corpo do texto ao falar que corpos trans podem salvar a
escola F. Mello, que acessou a universidade por meio das políticas de inserção, revela:
Tenho 40 anos e hoje estou cursando XXXXXX em Psicologia. Bem, as histórias de
pessoas transexuais e travestis são muito parecidas, mas temos que reconhecer que
mesmo dentro desta população temos que compreender que algumas delas possuem
privilégios entre si (F. Mello, entrevista concedida em mar/2019).

Há hierarquias dentro dos grupos minoritários! Então, é importante compreender essa
discussão e construir um argumento que elucide esse ponto? E fazendo-o, estaria eu, atendendo
a compreensão trans ou ainda discutindo a lógica do colonizador e hegemônico CISdadão?
Existem privilégios, como a passabilidade cis (que encerra em si discussões sobre a
passabilidade ser uma forma de opressão, como o armário); entretanto, sigo refletindo sobre um
devir mulher e o modo como alguns experienciam suas masculinidades, lida socialmente como
livres.
Ser consciente deste fato, é saber que a transfobia perpassa pelas vivencias de modos
diferentes. Atualmente me questiono? Como cheguei a superar tanto preconceito e
manter o mais importante que é a minha saúde mental. Uma difícil resposta! Gosto
muito de refletir sobre a minha vivência e como encarei e encaro todo o processo de
exclusão do cis-tema. Simples, a minha identidade de ser uma travesti era o fator que
me fez atropelar a intolerância e todo este movimento perverso de terrorismo de
gênero que a cisgeneridade realizar sobre os corpos e identidades das pessoas
transexuais e das travestis. (F. Mello, entrevista concedida em mar/2019).

Identidade aqui surge como uma estratégia de construção de uma epistemologia que é
ético-política, partindo da afirmação e o empoderamento de assumir-se no poder de dizer e
assumir-se quem se é, corroborando com o movimento que tento produzir no primeiro capítulo
desta dissertação.
Algumas pessoas trans têm toda minha trajetória acadêmica construída antes da minha
transição (B. Rapchel), evidenciando um ponto a atentar-se para as diferenças desses processos
subjetivos de uma pessoa que realiza uma transição antes/durante da trajetória acadêmica de
uma pessoa que o faz após. B. Rapchel assinala:
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[...] comecei minha transição no final do mestrado, em 2015, eu tenho graduação em
serviço social e tenho graduação em publicidade e propaganda, sou especialista em
gestão pública Municipal, e Mestra em Direitos Humanos. Toda essa trajetória ela
foi construída antes da transição e a transição foi importante para mim como
uma libertação. Libertação de algo que estava aprisionado que me trazia sofrimento.
Transitar não foi fácil, quando a gente começou a conversar, eu era a professora do
curso de serviço social de uma faculdade privada em Rondônia, eu coordenava o curso
(B. Rapchel em entrevista concedida em out/2018).

Os deslizes de uma pessoa dissidente sempre têm mais destaque e peso, seja qual for a
falha, esta pode ser uma deixa para a destituição dessa pessoa do lugar/espaço/situação que ela
ocupe. Dito de outro modo, mesmo na conquista, tendo acesso ou acessado um espaço, a
vigilância é constante.
Uma das minhas participantes traz a chave para várias questões, uma vez que seus textos
são amplamente lidos, discutidos e citados, mas seu caminho na pós-graduação não tenha sido
finalizado.
L. Dumaresq lembra-me de alguns personagens da academia que, por exemplo, sendo
professorxs do Direito de graduação e pós-graduação, insistem em não ter uma carteira sindical
(neste caso, da Ordem dos Advogados) ou a coordenadora do “PreParaNem” de Niteroi,
programa que insere jovens e adultos trans/travestis nas IES do Brasil. Bruna Benevides que ao
não acessar algumas partes do CIStema, possibilitam outros diálogos e fragilizam a norma, “a
natureza” e a ordem hegemônica, pois produzem, através de si, conteúdos autorizados e
recomendados. L. Dumaresq:
[...] eu fui vista como um homem cis-hetero, antes da transição. Eu fiz a transição, e
realmente descartei meu armário porque ele não servia para mim. Ele servia para o
resto da sociedade, mas não servia para mim [...] tava me estragando, né?! De dentro,
por dentro, eu era socialmente lida como um homem cis hetero, independente do
comportamento. Era lida por que as pessoas ao meu redor, não me importunavam, não
lançavam desconfiança e tal, não ficavam me questionando a respeito disso, então foi
bom suficiente, é bom no sentido mal, né?! Foi “eficiente o suficiente”, essa é a
palavra melhor (L. Dumaresq em entrevista concedida em nov/2018).

Uma passabilidade nociva – uma vida em prolepCIS - pode ser vista onde, se por um
lado, serve para não ser importunada, por outro, confina a pessoa numa leitura e atenção sobre
os tais roteiros de gênero (HEILBORN, 1998) que não condizem com sua identidade,
autoimagem e circunscrições pormenorizadoras de si. Ela segue:
Até os 33 anos, 34 (assim...), eu vivi um papel de gênero. A minha expressão de
gênero era essa, cisgênera, masculina, não afeminada, embora minha identidade de
gênero fosse é a mesma que eu tenho hoje. Usando esses termos fica fácil de entender
e era justamente essa incompatibilidade, que eu vivia, que fazia eu sofrer muito, e eu
sofria sozinha, foi uma questão de cansar de sofrer sozinha. É que para mim, isso tudo
é muito óbvio, digo, eu estou falando de mim. Eu antes, eu jamais pleitearia, olhando
em retrospecto, uma vaga de cota, entende!? Porém, para o futuro, agora eu, Leila,
que já estou aqui há 8 anos sofrendo as consequências sociais e psicológicas e depois
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de passar por tudo que passei enquanto mulher trans, posso ir para o futuro pleitear
uma vaga de cota se houver (L. Dumaresq em entrevista concedida em nov/2018).

A cota pode funcionar como reparação histórica, como apresento no Capítulo 3, mas,
novamente, se trata de um aspecto solitário e invalidador de noções sobre si para acesso aos
processos além de SIDAdanização (PELUCIO, 2012; DUMARESQ, 2014) e aqueles de
cidadanidade (FRANÇA, 2018), que giram em torno de sentir-se plena e conforme, para acessar
uma política pública. Se vista pelo âmbito social, torna-se-á promoção às políticas de
equiparação.
O ponto é que cota uma questão de pagamento de dívida e dívida histórica e ela
é algo que é interessante porque que é uma questão intergeracional. É a gente
quebrando um mecanismo que estava funcionando com outros grupos de pessoas (L.
Dumaresq em entrevista concedida em nov/2018).

L. Dumaresk não apenas compreende os ajustes apregoados pela vigilância e controle
social, como também esteve dentro de um destes programas e não conseguiu permanecer em
função da transição naquele momento,
Então assim, independente da pessoa trans, e da história pessoal dela, a gente tem que
jogar pessoa trans para universidade, para essa universidade, a partir desse momento,
se obrigar a acolher aquele tipo de pessoa, para isso se tornar natural, para gerações
futuras, tipo [...] as pessoas que entrar na universidade tem que esperar encontrar
pessoas trans por lá e saber conviver com elas, que é o que essa sociedade hoje, não
sabe fazer (L. Dumaresq em entrevista concedida em nov/2018).

Nesse sentido, C. Cavalcanti reitera que:
Sobre a importância, é inquestionável, mas a gente está no tempo onde as pessoas
conseguem questionar até as coisas mais óbvias, mas é imprescindível, como a gente
pode falar em termos de reparação, né? Como reparação coletiva. E também como
um incentivo aqui pessoas trans, ocupem esses lugares, que a gente sabe que são
tão inóspitos. Ainda não se esperam, que pessoas trans estejam nas pósgraduações, nem nas graduações de certa forma (C. Cavalcanti em entrevista
concedida out/2018).

Estar presente no ambiente é um sentido de vida, ele abre para criar melhores condições
de (r)existência numa convivência que insere enquanto ensina o respeito à diversidade, criando
pra si um presente possível e um futuro menos distante do confortável para quem chega depois.
A única coisa que eu pontuo é que a gente, não quer bater o martelo e definir em nome
dos coletivos, que estão em transformação, o que é ser e não ser trans [...] As
identidades que se desenvolveram na América do Norte principalmente e que lá, por
causa de todo trabalho dos acadêmicos, vieram para cá e os termos vieram por causa
da internet, sabe, não-binário surge no Brasil, por que uma molecada que queria se
encontrar, foi lendo o texto em inglês (L.Dumaresq em entrevista concedida em
nov/2018).
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Aqui, iniciarei um dos muitos importantes pontos, as identidades contemporâneas, o
Queer e as travestilidades (e transexualidade), que aqui amparam as falas sobre as identidades
enquanto uma estratégia epistemológica e política. L. Dumaresq explica e propõe:
Um (grupo) pouco mais privilegiado, mas foi lendo lá nas gringa, “não binário, não
binário”, foi indo esse incorporando para cá [...] não é uma questão fechada.
Tenhamos um programa de cotas, deixamos as universidades selecionar em seus
candidatos e vamos descobrir na prática. A pergunta que eu acho que é a certa, é a
seguinte: qual é o recorte certo da população trans, para a pessoa ser elegível para
cota? Qual é a expressão de gênero devem estar nessa questão? Seria, quais tipos
de pessoas estão realmente contribuindo para diminuir a transfobia? E a gente
tem que ter coragem para enfrentar essas questões, porque, às vezes, a resposta é
que no caso, esse tipo de ação afirmativa não foi tão efetiva quanto se esperava. Pode
surgir essa resposta? Pode e nós como pesquisadoras não temos que ter medo dela,
inclusive ela tem que estar no nosso escopo de possibilidades (L.Dumaresq em
entrevista concedida em nov/2018).

C. Cavalcanti apresenta que o grupo é historicamente marginalizado, ou seja, sujeitas e
sujeitos que foram retirados de espaços diversos, por simplesmente serem quem são e
tardiamente terem acesso aquele espaço:
Tem uma certa academia aliada inclusive, que ainda fica um pouco como os dedos
com essa nossa inserção. Daí que eu acho que a implementação de cotas, acaba sendo
um incentivo, aqui que nosso grupo que é historicamente marginalizados que
somos o tempo inteiro, assim enquanto segmento, pessoas trans nas suas mais
variadas de configurações, somos o tempo inteiro desacreditados da nossa própria
potência, somos o tempo inteiro colocados no lugar do erro, no lugar do que se espera
pouco, lugar do que, enfim de quem não tem agência, nem potência para tá ali dentro
(C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Bem pontuado por L. Dumaresq e C. Cavalcanti, um país cujo histórico opressor se faz
por alimentar sua exaustão para composição do sujeito amador do colonizador segue lógicas
das/nas quais ao passo que se liberta, se aparelha em vários níveis. O queer de Judith Butler,
que outrora caracterizava, nas palavras de Guacira Lopes Louro (2012), os sujeitos escapáveis,
os não determináveis ou identificáveis dada sua abjeção, chegam ao Brasil por meio daqueles
que acessam os bons clubes, os cursos de inglês, a internet para todOs e os shopping centers.
Os filhos da classe média nacional trazem para cena o queer nacional, que em muito se
distancia dos sujeitos descritos e, por vezes, comparáveis com os corpos travestis brasileiros. O
Brasil, colonialista e seguidor dos modismos, que se considera mais estadunidense que latino,
tem em suas microações territoriedades que até nas ações de exclusão, para rever(te-la), lança
preço e expõe no mercado.
Então acho que os termos da negociação, vão ser nesse tempo conservador, é de
promover rachas. Ou seja, encontrar o cidadão e cidadãos de bem TRANS e travestis
que sirvam para continuarmos patologizando, criminalizando, ridicularizando,
inferiorizando. População trans e travestis, especialmente nas realizadas pelos
trabalhadores sexuais que estejam em intersecções que se afastam mais, desse dito
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como cidadão de bem sincera do sexual e branco e cristão etc. (V. Vergueiro em
entrevista concedida out/2018).

A palavra que responde à pergunta que ela faz é exemplo! Avaliar o ativismo on line e o
impacto na subjetividade dos sujeitos, como L. Dumaresq já havia apontado anteriormente. Eles
eram grandes cientistas, depois grandes celebridades no Youtube, em muitos casos, exemplos
apontados como possibilidade nos são ainda retirados, como expliquei no Capítulo 2.
B. Braga, homem trans, participa e compõe o mesmo recorte geracional que eu, o que
significa que, durante nossas adolescências, transexuais e travestis, não vivenciamos
compartilhamentos trans em sala de aula. Além disso, B. Braga ingressa enquanto cotista no
stricto sensu, fazendo uso de bolsa de estudos em 2018. Ele confirma:
[...] é válido pontuar que sou um homem trans de 41 anos de idade. Isso significa que
quando eu estava no ensino fundamental e médio, nada se falava sobre
transgeneridade ou transexualidade (B. Braga em entrevista concedida out/2018).

A especificidade do recorte, como narro no livro dedicado a João Nery, no qual éramos
Invisíveis (GONÇALVES, 2017).
Estamos falando mais especificamente das décadas de 80 e 90. O primeiro homem
trans brasileiro a aparecer na grande mídia e dar visibilidade aos homens trans
(nomenclatura política), foi João W. Nery, já nos anos 2000. Assim como João Nery,
além de branco, também cresci como uma criança e adolescente típico da classe
média carioca. Estudei quase a vida toda em escola particular e também como João,
fui atleta federado do Clube de Regatas do Flamengo, Gávea. O esporte para muitas
pessoas transmasculinas é válvula de escape e também salvação. Foi o esporte e
meu bom desempenho nas piscinas e em várias outras modalidades, além do meu
porte físico, que me salvaram de porradas e perseguições ao longo do ensino
fundamental e médio (B. Braga em entrevista concedida out/2018).

Importante reflexão na pesquisa de Santos (2019) traz que as aulas de educação física
emergiam como momento preferido na escola, para quase todas as alunas trans. A ponte entre
pós-graduação e educação básica, apresentada nessa relação com o corpo na escola, e que
somente pode ser aprofundada, experiencialmente, nas aulas de educação física. Como filho da
classe média e com passabilidade, B. Braga mostra, inclusive de forma prática, como isso
acontece:
Graças ao esporte eu não precisei sair da escola. Fiz minha graduação em Letras, em
Inglês e Literaturas Norte-Americana e Inglesa e foi durante a minha graduação que
tive contato com os estudos de género. Nesta época, (Gayle) Rubin era uma referência
e não (Judith) Butler. [...] segui estudando, mas tive muitas dificuldades de conseguir
emprego por conta da minha leitura social de pessoa transmasculina. Trabalhei como
garçom e barman por um tempo, mas não era feliz. Incentivado por uma ex
companheira, deixei o cabelo crescer um pouco e fui obrigado a vestir roupas tidas
como mais femininas, para poder conseguir me empregar como professor e
conseguir mais dinheiro para me qualificar ainda mais e investir na minha
transição (B.Braga em entrevista concedida out/2018).
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O CISplayque realça a exposição a violência de gênero, ou ainda a prolepcis, requerida
para adequação ou aparelhamento identitário, podem ser observados. As discussões sobre
algumas palavras e suas singularidades na fala, como abaixo:
Aqui, já estamos falando dos anos 2000. Bom, "travestido de mulher" e empregado
como professor, pude investir mais em mim e em minha profissão. Consegui
empregos melhores como professor, mas nunca era promovido ou chamado para
prémios pois minha aparência nunca podia estar associada a escola ou curso algum.
A transfobia era mais silenciosa ainda. Com a ajuda dessa minha ex companheira,
consegui me inserir no mercado de trabalho e fazer uma pós-graduação. Ela bancava
o aluguel e contas básicas. Após essa 1a especialização, não parei mais. No entanto,
tudo era feito em mais tempo devido a minha condição financeira, que era bem ruim.
Trabalhava como professor da rede estadual do RJ, imagina?! Todos os cursos de pósgraduação que fiz, 2 especializações, 1 mestrado e agora 2 doutorados, ainda em
curso, fiz com muitas dificuldades e muita ajuda, das mais diversas pessoas. As vezes
de passagens, fotocópias, lanches. Com a política de cotas, acredito que muitas
pessoas não precisem passar por coisas tão difíceis quanto as que eu passei e nem tão
humilhantes. Na minha época de escola e graduação, não existia nome social. Nem
política de ações afirmativas. Isto é resultado de muita luta, de muita militância e um
privilégio para xs mais novos. No entanto, pela minha experiência, não basta apenas
ofertar políticas de afirmação trans. É preciso dar suporte e condições financeiras para
esta pessoa trans, permanecer (B.Braga em entrevista concedida out/2018).

O que é mulher?
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo
não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa”
transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre
se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e
porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas,
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas (BUTLER, 2013,
p.20).

E o que seria “travestido de mulher”? A comunidade trans tem rejeitado a conjugação
da palavra travesti enquanto verbo no particípio passado, exatamente por corroborar com a
função belicosa que seu uso traz. Raiara, York e Benevides 50 (2020), anunciam em seu
Manifesto Travesti, que “travestir”, bem com denegrir (para um negro) e judiar (para um judeu)
devem ser evitados. Um ponto nodal no discurso e na análise se faz na justificativa da escolha
dos/as entrevistados/as. Nesse caso, lembro que B. Braga é um homem trans que, imerso de
brasilidade, viveu em outros espaços, onde a meritocracia urge. E ele assinala:
Nem toda pessoa trans possui parentes ou amigues que podem ajudar. Uma pessoa
trans que muda de estado por conta de uma política de ação afirmativa, também
precisa de suporte em saúde, especialmente mental. E as ações universitárias não
incluem estes importantes quesitos, é preciso repensarmos o que as políticas de ação
afirmativa de fato andam servindo a nos. Criar a vaga é importante, mas é preciso
reparação em outros setores, paralelos ao da qualificação educacional (B. Braga
em entrevista concedida out/2018).

50 No prelo.
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Durante a pesquisa, algumas pessoas trans/travestis evitaram dizer que são cotistas,
outras apoiadoras, apresentavam-se como sendo cotistas, quando, na verdade, estavam dizendo
apoiá-las. Alguns/algumas pessoas narraram-me que: 1) seriam lidas como “espertinhas”; 2) o
sentimento de inferioridade; 3) estariam alí por causa do “jeitinho brasileiro”; 4) os olhares dos
professores; 5) as roupas dos alunos/as/es. Conheci uma senhora trans, que transicionou aos 56
anos, já formada em psicologia, classe média, paulistana e atuante, que pediu ingresso em um
curso de especialização via cotas. Perguntei-me se era justo, e não pude julgá-la. Em alguns
momentos, fazendo esta pergunta a minha interlocutora C. Cavalcanti, percebia que seu
posicionamento, a todo tempo, marcava a necessidade de existência desse componente. C.
Cavalcanti explica-me o porquê de ser apoiadora:
[...] Não, não faço parte de nenhum grupo de cotas no doutorado, quando eu fiz a
seleção no ano passado, setembro de 2017, para começar na turma 2018, [...] não havia
possibilidade de cotas, não havia e nem passava pela cabeça das pessoas, que uma
pessoa trans pudesse estar nesse lugar (C. Cavalcanti).

C. Cavalcanti segue:
Tanto que quando eu fiz mestrado, além de não haver cotas, não havia nenhuma
portaria de nome social em 2014 na Universidade Federal de Pernambuco. E aí a partir
de 2014, foi que começavam a ocorrer as mobilizações políticas, aí eu consegui me
inserir um pouco nisso também, junto com as professoras aliadas e com o coletivo de
pessoas trans que estava como a se formar nas graduações e só eu da pós-graduação a
gente criou uma portaria nome social lá na UFPA. Mas de qualquer forma só agora
que alguns departamentos por lá, começam timidamente a colocar a questão de cotas
em pauta, em discussão. O departamento de psicologia lá ainda não, o departamento
de Psicologia daqui já se ela não colocou. E aí eu não sei te dizer se é um eco da
minha entrada, já que eu sou a primeira pessoa trans que está no programa de
pós, oficialmente como aluna e quando a gente está e quando a gente não é
retificada, aí só abre algumas questões institucionais que o departamento acaba
precisando também pensar, sobre isso, né?! (C. Cavalcanti).

Pessoas trans/travesti estão chegando nesses espaços de pesquisa, não por acaso o Edital
(2018 para 2019) previu cotas para pessoas trans e travestis no Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, curiosamente, não teve nenhuma polêmica, apesar de um caso no núcleo de políticas
públicas, como citado no Capítulo 3. Ainda que exista a cota, ela pode não ser usada e, mesmo
não sendo usada, ela não deve deixar de existir. Ela explica:
[...] mas de qualquer forma nenhuma pessoa trans se inscreveu na seleção desse ano,
no Instituto de Psicologia daqui da UFRJ. Então as próximas gerações, vão poder
acessar essa demanda, se ano que vem o colegiado manter o padrão do mesmo edital
desse ano, de manter as cotas. (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).
Então, os sistemas de cotas funcionam de duas vias, por um lado lembra para todo
nosso grupo que esse lugar é nosso assim que a gente precisa ocupar e por outro
lembra às instituições que a gente existe e que a gente não é só objeto, que a gente
está ali com toda a capacidade de ocupar o lugar do sujeito de produção de
conhecimento. (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).
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Quando se instituem as cotas para um grupo trans, a gente opera nessas duas frentes,
internamente entre nosso próprio segmento e institucionalmente como marco para lembrar e
para marcar a posição política, inclusive dos editais que afirmam esse lugar.

Segue,

[...] Eu acho que não tem como não estar nesse lugar desconsiderando o que é um
lugar conflituoso de certa forma. Especialmente quando a gente está num campo de
reflexão crítica, um campo que não é técnico, que não objetivo, mas um campo que
pensa as conjunturas sociais e entender a história das nossas lutas. Então não tem
como não entender sem ambiguidade a nossa inserção nesse lugar. Acho que a
primeira ambiguidade é ser de um segmento assim que mal consegue terminar o
Ensino Fundamental e está no doutorado, é entender que num país onde
educação é um privilégio, um doutorado acaba sendo um lugar de poder. (C.
Cavalcanti em entrevista concedida out/2018)
É inevitável saber isso é bem perceptível também de como estar nesse lugar acho que
a primeira ambiguidade é que ser de um segmento, que mal consegue terminar o
Ensino Fundamental e está no, é entender que num país onde educação é um
privilégio, um doutorado acaba sendo um lugar de poder. Isso é bem inevitável, isso
é bem perceptível também, de como estar nesse lugar, mesmo ainda enquanto
estudante, não enquanto quem já terminou o doutorado, mas que ainda está fazendo,
já desloca os espaços a que a gente tem acesso já desloca as formas de como que
o mundo lida com a gente (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Outro dado trazido foi a recorrência burocrática na produção de documentos,
[...] em Pernambuco, quando eu fui tirar meu CRP, meu registro do Conselho, acabei
descobrindo que as pessoas não sabiam como proceder. Eu já sabia, porque antes de
tirar, eu estudei as portarias todas possíveis, para que a carteirinha saísse com nome
social. Mas as pessoas não sabiam, então, eu me dispus para a gente aprender junto,
e aí acabei entrando no conselho [...] mas aí comecei a entender que, até 2016,
nenhuma pessoa trans nunca tinha solicitado um registro do Conselho de
Psicologia de Pernambuco, com o nome social.

Ou seja, em 45 anos de existência de um conselho de classe, nenhuma pessoa trans,
tinha sido, até então, reconhecida enquanto pessoa trans, naquele estado. Logo, se alguma
pessoa trans foi psicóloga em Pernambuco até 2016, ela se anulou, ela usou o nome de registro
civil e apagou sua própria identidade, em nome desse lugar ou, simplesmente, ela não esteve
nesse lugar.
São duas hipóteses, mas na época, eu lembro que algumas pessoas gostam de se meter
na “primeira não sei o quê”, “primeira profissional não sei de quem”, e aí quando
tentaram fazer isso comigo, “a primeira psicóloga trans do estado de Pernambuco”,
eu jogava os balde d'água, não gente isso é um dado muito triste, isso fala de várias
irmãs que queriam tá aqui, tipo podendo ter feito essa faculdade de psicologia,
mas não puderam porque foram mortas ou não puderam, que não tinham casa,
não puderam porque não tinha o que comer e tiveram que ir para pista passar a
madrugada toda e não tinha condição de se manter na escola depois disso (C.
Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Patricia Hill Collings (1981) traz Cheryl Gilkes, que fala sobre as imagens que nos
controlam, a variedade de imagens negativas de mulheres negras que nos assaltam diariamente
no cotidiano:
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A segunda ambiguidade, que é constante e eu sinto que se enfatiza mais doutorado,
do que no mestrado é que a gente incomoda quando a gente se nega a ser objeto ou
quando a gente denuncia as objetificações, que continuam acontecendo (C.
Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Intempéries do cotidiano,
Aí eu percebo, por exemplo, que nesse pouco tempo de doutorado, as pessoas que têm
mais dificuldade comigo, são justamente pessoas que estudam gênero. Eu acho isso
muito curioso porque, são pessoas que supostamente acreditam que tem a hegemonia
de um campo teórico, acostumados a falar sobre a gente de longe e aí de repente a
gente tá ali de perto, e de repente a gente lê os mesmos livros que eles ou mais. E de
repente, a gente sabe questionar, fazer um curto-circuito ali e dizer, A não tá batendo
com B. Tipo, como assim você tá falando isso sobre a minha vida e aí eu percebo
que tem algumas pessoas que têm um certo incômodo com isso, com a nossa
presença. Outras não, outras são aliadas, outras incentivam, outras se colocam a
disposição para aprender junto. (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Aquelas pessoas aliadas que se colocam à disposição para estar junto ou pessoas que
têm um certo incômodo com as situações que acontecem ao redor, por vezes, evidenciam que
se aprende a ignorar (ou naturalizar) os incômodos. Quando se é trans na universidade (pósgraduação stricto sensu), os incômodos passam a ser rotina desde o começo e ninguém vai
aprender a perceber-se e lidar com isso:
Como é academia, as pessoas usam luvas de pelica e nem sempre te põe tão
diretamente nesse incômodo, mas ele aparece sempre de outras formas, e isso não tem
como não ser. Eu percebi esse segundo movimento, que também é ambíguo para mim
porque a gente é um corpo objetificado, historicamente quando a gente entra nos
circuitos de produção, entra como igual, desestabiliza, desestabiliza mesmo! Porque
as pessoas cis, ainda não estão acostumados a se pensar como cis, e a gente está
lá dentro e obriga ela a se pensar como cis, de certa forma, e pensar inclusive
sobre o que elas estão produzindo sobre nós, nunca com a gente (C. Cavalcanti
em entrevista concedida out/2018).

As mudanças, no entanto, começam a ser propostas por dentro, o que se tornam espelhos
para pensarmos a representatividade:
[...] agora no doutorado já começam a me convidar para avaliar artigo de revista
científica, já me convidam para fazer outras coisas que antes não me convidavam. E
aí quando a gente está nesse lugar de poder, a gente acaba mexendo com algumas
estruturas hegemônicas e como as estruturas que não se pensam, desde nunca.
Mas por outro lado, ainda um lugar bem pouco habitado. Teve aquele seminário
Shelida Ayana, que foi um dos eventos mais bonitos que eu já fui na academia,
porque foi um dos eventos que eu mais me vi espelhada em todos esses anos, em
todos esses anos. As pessoas que encontram espelhos em todos os lugares onde
elas vão, elas não conseguem entender a intensidade disso (C. Cavalcanti em
entrevista concedida out/2018).

Muitas vezes, f(r)aturando a lógica da competividade, que é densa no mundo acadêmico:
Mas eu tenho pensado sobre isso, de como é fundo, como é denso o processo da gente
se reconhecer entre pares naqueles lugares em que a gente habita. A gente se acostuma
a ser única, quando a gente fora esses cercos todos. Quando a gente acumula uma série
de questões que acabam se sobressaindo inclusive às violências todas que tentam
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aniquilar a gente, quando a gente consegue furar esses cercos e furar as estatísticas, a
gente por enquanto, nessa nova geração, geração de primeiras, a gente acaba
confundindo ser o primeiro com você ser a única. As vezes acabam achando que
são a mesma coisa e que é bom ser a única, que é bom se a primeira, mas não é
bom ser a única, sabe?! Pelo contrário, acho que quanto mais de nós, melhor!
Quanto mais de nós estivermos, mais a gente consegue mudar as coisas para um
pouco melhor (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Segue:
Existe um choque de realidade fundamental e necessário, senão a gente fica nesse
glamour, individualizando as questões. Se achando maravilhosa, porque tem o
privilégio de poder estar nos grandes espaços de poder. Esquecendo que se a gente é
a primeira, existem milhares que não foram as primeiras. O que esses milhares, que
não foram as primeiras, falam de mim? Acho que eu não consigo me desvincular dessa
pergunta. Então quando alguém vinha, logo no começo, agora não tanto assim, mas
perguntando sobre a primeira pessoa trans, no instituto de Psicologia, eu voltava com
a pergunta:Sim, em 2018 existe a primeira! Cadê as outras nos 70, 80 anos que isso
aqui existe? O que é que aconteceu com todas as outras? Acho que vários quiseram,
mas cadê elas? Enfim, acaba que para mim, meu estar aqui foi à custa de muito sangue,
inclusive da gente, para que a gente pudesse hoje minimamente, estar mais confortável
nesses lugares, sendo reconhecida como gente pelo menos e sendo tratada como gente
(C. Cavalcanti em entrevista concedida em out/2018).

Potência da presença T na academia, mas um link interessante que cisgentes fazem
quando precisam acionar alguma política:
Que a gente consiga falar sobre isso e tente apontar quais são as estratégias possíveis,
porque senão os espaços ficam só nos velhos “mais do mesmo”. Naquela superfície,
“Globo Repórter: Quem são, como vivem, o que comem...” as pessoas trans. Acho
que já deu, já deu mesmo! Acho que a gente já tem total acúmulo pra seguirmos
adiante e complexificar cada vez mais nossas análises, sobre o que a gente precisa
e sobre quais são os efeitos das violências que a gente sofre. Eu acho que a gente
só consegue fazer isso, quando a gente está dentro também, acho que enquanto a
gente está só como objeto é muito confortável, ficar na superfície para o
pesquisador cis, ganhado título, ganhando empregos e cargos e falando sobre a
gente ao longe e mantendo nossas vidas lá do mesmo jeito, para que ele não
precise organizar sua composição teórica para falar sobre nós, sabe!? Enfim, isso
é que eu acho bem fundamental e que a gente esteja cada vez mais nesses lugares
(C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Com I. Geike, o caso teve desdobramentos que explicam parte da discussão sobre
adoecimento mental por parte de pessoas trans na universidade e na vida,
Posteriormente, soube que UFBA estaria, junto a coletivos Trans de Salvador,
construindo um projeto de verificação de possíveis fraudes nesse sistema. Na ocasião
de minha entrada, ainda não são feitas verificações. Resta mencionar que, ainda que
eu tive sucesso no concurso, minha matrícula foi prejudicada por transfobia
institucional. Como os cistemas de informação da UFBA são binários, e o meu nome
civil utilizado no concurso mudou antes da matricula para meu novo nome, o
funcionário da instituição negou-se a me matricular com o novo nome civil,
alegando que o cistema não aceitava. Solicitou arquivamento de minha
documentação até ser resolvida a pendencia, porem o colegiado perdeu minha
documentação. (I. Geike em entrevista concedida jan/2019).
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E, mesmo nos meios que deveriam estar ambientados para discussões mais profícuas,
existe uma grande resistência e isso é sempre sentido,
No começo do mês (dez/2018) eu fui para o evento feminista, o seminário da
XXREDOR, da rede feminista do norte e nordeste, que é um evento inteiro para
discutir gênero, evento inteiro só com gente que pesquisa gênero, trabalha, atua e
milita com pautas de gênero, [...] a maior dificuldade que eu via no evento inteiro,
eram as pessoas entenderem que as vivências de pessoas trans são legítimas, o que
mais vi no evento foi gente deslegitimando nossas vivências, sabe?! Gente se
negando a entender a categoria de cisgeneridade, como a categoria normativa
que regula as relações de todas. Gente se negando a se pensar enquanto o lugar
da norma e gente negando nossa própria identidade, defendendo que mulheres
trans são homens e homens trans são mulheres e pronto! (C. Cavalcanti em
entrevista concedida out/2018).

A recorrência na deslegitimação é tão grande e recorrente que soluções possíveis
também passam a ser apontadas,
[...] a gente precisa, cada vez mais, fazer nossas próprias produções. Todas aquelas
pessoas ali, naquele seminário estão produzindo sobre gênero, há muitos anos e
mesmo assim continua um senso comum de que, pensar homofobia resolve tudo ou
que pensar heteronormatividade resolve tudo, enquanto isso as mesmas pessoas que
estão ali pensando homofobia e heteronormatividade, apagam as nossas vidas e
apaga as nossas especificidades e inclusive algumas com muita má-fé, apagam
que o grupo T. (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

O movimento negro, cansado de explicar violência colonialista aos brancos, passou nos
últimos anos a formar seus negros. Compreendendo que formar brancos para a discussão gera
desgaste excessivo e pouco retorno no avanço das pautas afrocentradas. Este mesmo
movimento tem sido feito e reforçado por muitas e muitos ativistas trans/travestis, ou seja,
formar por dentro e ocupar espaços,
[...] eu fico apostando, enquanto uma aposta política-ética-coletiva, de que a gente
consiga produzir cada vez mais coisas entre nós. Que não dependa da provação deles,
tipo primeiro passo foi furar o cerco, isso a gente já está fazendo e agora que a
gente está lá dentro, a gente consegue de dentro tercer algumas redes, para que
a gente consiga criar a partir dessas redes. Eu acho que esse é o segundo
movimento que a gente já tá começando certa forma, mas muito tímida ainda,
muito tímida (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

C. Cavalcanti aponta que, uma vez que algumas pessoas, não todas, estão falando de
nossas questões e da forma como as nossas questões precisam ser pautadas, ela sugere que a
gente possa pautar entre nós, sem depender da avaliação de nenhum destes. Sem depender da
aprovação de nenhum destes que ainda falam por e não com. Ela intenciona um projeto coletivo,
um projeto acadêmico político para o futuro trans, a médio e longo prazo de certa forma.
Acho que esses passos de formiguinha vão, aos poucos, criando composições mais
ampliadas. E acho que apostar nas nossas redes internas, entre nós mesmas, em
nossas criações internas entre nós, que circula entre nós e depois, as pessoas cis que
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venham beber da nossa produção, se quiserem, dialogar conosco. Eu acho que isso
para mim, tem sido muito urgente, a partir dos eventos que eu tenho ido e a partir das
coisas que eu tenho lido e são só “o velho mais do mesmo sobre nós” se negando a
escutar o que a gente faz, que está dizendo e se negando a ver que somos muito mais
múltiplas do que a teoria psiquiátrica diz. (C. Cavalcanti em entrevista concedida
out/2018).

Angela Davis, em sua estada no Brasil, disse que se solidariza muito com a luta atual
das mulheres trans porque ela reconhece nos nossos processos as lutas das mulheres negras dos
anos 1960. A referida filósofa assevera que é basicamente a luta de se afirmar enquanto sujeito
político e se afirmar enquanto humana, se afirmar enquanto ser que tem agência própria e que
tem capacidade própria de estabelecer suas próprias questões, para além do que é dito sobre
elas ao longe:
Ela diz sobre [...] movimento de ocupar os lugares e que os lugares não são cedidos,
a gente vai chegando, para usar em outras questões e a partir dessa ocupação,
questionar tudo que é dito sobre nós. Tudo que vem sendo dito sobre nós há muito
tempo e que não tem servido para melhorar nossas condições de vida, enquanto
coletivo. Não tem servido para que a gente pare de morrer, de ser assassinada,
para que a gente pare de ser expulsa de casa, porque a gente para de ser
violentada de várias formas, não tem servido (C. Cavalcanti em entrevista
concedida out/2018).

Não bastando mostrar o corpo morto e violentado, faz-se necessário explicar se a vida
valia a pena, se era de “alguém considerado “trabalhador”...
Eu percebo que a gente tem feito esse movimento. Mas talvez seja o movimento
coletivo, que a gente vem fazendo em vários espaços e que a gente precisa fazer,
fortalecendo essa rede entre nós, nessa criação coletiva, não só acadêmica, mas
também acadêmica. Também teórica, também uma produção de verdade, mas a
produção de verdades que embasa a produção de política pública, que embasa a
produção de pauta de movimento social, que embasa a produção de discursos de
si (C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Para acesso real, e não apenas folclórico, aos diversos espaços,
Inclusive para pensar como criar proteções, graças a esses ventos mais nocivos que
alguns de nós sofre na carne dura. Fundamental que a gente pense sobre isso junta,
cada vez mais. Acho que isso não dá para esquecer, esses lados todos, ela é uma moeda
com muitos lados diferentes e se a gente conseguiu olhar o máximo possível deles,
acho que a gente consegue imprimir complexidade. O que é ter pessoas que trans no
doutorado, o que significa ter pessoas trans não só no doutorado, mais em lugares
distintos de poder, ter pessoas trans em lugares de referência, pessoas trans como
tu, que é professora que está sendo um lugar de referência, tão importante e que isso
alguns anos atrás, era algo impensável para nossa cultura, mas que hoje já é mais
possível. O que significa esse possível e o que é que esse possível, faz ecoar em todos
os outros espaços, para que a gente consiga criar projeções de futuros melhores...”
(C. Cavalcanti em entrevista concedida out/2018).

Nem que para isso, precisemos passar por situações de exclusão institucional, com o
sempre, refúgio sobrevivente,
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Fiquei irregularmente matriculado por mais de 3 meses sem acesso basico ao RU e ao
Transporte Universitario, ate que decidi pressionar a organização e ameaçar
judicialização. Após quase 4 meses apenas minha matrícula foi efetivada. (I.Geike em
entrevista concedida jan/2019).

Ainda que entre professores exista a “consciência de inclusão”,
A maioria dos discentes me recebeu bem, com educação e admiração pelo meu
trabalho. Pedem auxilio teórico, desejam minha opinião e me elogiam em público.
Recebi um convite de um deles para falar em um evento, sinal de valorização,
ainda que não remunerada. Alguns deles, os que pesquisam gênero, se sentem
inseguros e ameaçados com minha presença e não respeitam meus conhecimentos (I.
Geike em entrevista concedida jan/2019).

I.Geike aponta que,

E conclui,

Houve um caso de transfobia/vista grossa operada por colega de classe em um evento
sobre gênero que organizei, mas não foi direcionada a mim. E houve outro caso de
transfobia operado por pessoa próxima sem a minha presença. De resto, consigo
medir a transfobia pela precarização dos meus afetos, durante todo o primeiro
ano do mestrado. A sensação é a de que parece haver uma distância, que me
coloca sempre no lugar do objeto e do exótico. A minha permanência só foi
permitida pela PROAE, após eu ter perdido parcialmente meu apoio familiar, após
uma agressão física, dentro de casa. Na Proae, obtive escuta e apoio financeiro
(I.Geike em entrevista concedida jan/2019).
Os docentes respeitam meu trabalho e me admiram pessoalmente, mas muitos
disseminam preconceitos em aula. Após as denúncias de transfobia na ouvidoria,
feitas por alunas trans*, fui convidado a construir um seminário sobre gênero no
programa, que contou com 1000 pessoas de público, com a presença da ouvidora
da UFBA e não teve a presença nem de 5% dos docentes (I. Geike em entrevista
concedida jan/2019).

Processos inconclusos e apagamento,
Eles ignoraram o evento, inicialmente. Depois, tive a notícia de que criticaram as
performances feitas no evento, que sequer presenciaram, e que houve tentativa de
censurar as obras apresentadas através de um sistema de faixa etária que seria
implantado no departamento após o evento. Nenhum dos outros eventos posteriores
ou anteriores passou por controle de faixa etária, mesmo em cenas de sexo,
nudez, etc. (I. Geike em entrevista concedida jan/2019).

Ou modos de fazer parecer que existem “forças” que trabalham por trás:
Além disso, fui representante discente por alguns meses, e presenciei uma das
reuniões do programa, na qual levei para votação a inclusão da categoria Trans,
Indígena, Quilombola e PCD como prioridades no sistema de distribuição de bolsas.
Na data da votação, duas professoras manifestaram-se contra a decisão. Uma delas
argumentou que a categoria Negros já era suficiente, já que a segunda já estava
inclusa dentro dela. E a outra, desconhecendo a legislação da Universidade,
argumentou que a inclusão dessa categoria era ilegal. Apesar disso, conseguimos
aprovar a inclusão. (I. Geike em entrevista concedida jan/2019).

Logo, é notória a influência dos estudos foucaultianos no pensamento de inúmeros/as
autores/as, especialmente quando várias/os reportam aos sistemas jurídicos de poder, sobre as
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práticas dos saberes, como uma formação discursiva que opera na produção dos sujeitos e seu
subsequente efeito nas políticas representacionais.
Butler (2013) aponta a dualidade na função do poder, pressupostos jurídicos e
produtivos ou prescritivos. Os pressupostos jurídicos constituem-se por meio de normas que
delimitam as condições de existência desses sujeitos e identidades, enquanto o
prescritivo/produtivo permite que sujeitos variados ajam em conformidade com o estabelecido,
a partir destas normas sociais, produzindo, assim, o sujeito e identidade que afirmam
compor/representar.
Dessa forma, o sujeito é um produto dessa lei, uma ficção ontológica que é, ao mesmo
tempo, reivindicatória e legitimadora de si. Por isso, sua constituição não deve ser considerada
produto da natureza, uma “fábula fundante”, um dado biológico, uma marca sexual definitiva
– genitália, que lhe enquadra para sempre como sujeito pré-social.
Trata-se de um problema político, a presunção de uma identidade de gênero comum,
genérica e universal representante de toda a pluralidade humana existente. Ao alargar a noção
de gênero, Butler (2013) permite a compreensão dos mecanismos de exclusão que operam nessa
lógica universalizante no âmbito da teoria e movimento feminista. Crítica que recai sobre o
binarismo, neste caso dos modelos de masculino/feminino, que funciona como eixo que opera
o pensamento ocidental, e que restringe e reduz a noção de gênero, quando pensado o corpo
outro, não cisfálico-latente.
3.2 Cis-aliados: algumas interlocuções na contramão das políticas de exclusão
Segundo a construção historiográfica ocidentalizada e colonialista, na tentativa de
construção da história de mão única (ADICHIE, 2010), o mundo começaria a existir quando
surge uma aliança (significação – relação entre pessoas, povos e culturas) entre “dEUs” e o
homem. De modo pouco mais ortodoxo, significados diversos ascendem, contrariando tal
história através do oposto a quebra da aliança, a explosão e o big-bang que formam os
universos, as duas linguagens são fascinantes e ambas têm seus adoradores. Entretanto as
histórias hegemônicas têm sido regra no sifão que ampara as verdades ocidentais. Seguindo
este desenho, mantenedor do espaço (material ou imaterial), histórias outras, como dito
anteriormente, alcançam algum êxito, com grande dificuldade ou com furos criados por vários
sujeitos que se recusam no amparo da norma.
As alianças CIS-TRANS, entremeadas por uma ética da coabitação (BUTLER, 2018),
apesar de aqui serem pensadas na atribuição de uma política de convívio (ARENDT, 1950), na
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Química Orgânica são prefixos conhecidos e também hora coadunante, hora desarmônicos. Na
Isomeria Geométrica, uma cadeia carbônica que apresente átomos no mesmo plano é,
convencionalmente, chamada CIS. Estruturas moleculares que apresentam átomos fora do
plano – em transversalidade – são denominadas TRANS.
Os estudos de química orgânica que compreendem isomeria geométrica como parte da
reflexão trazem, em sua etimologia, palavras alemãs para sua descrição. Por exemplo, o CIS,
na química, também pode ser chamado de ‘Z’, de Zee Zame Zide, do mesmo lado. Já os
compostos orgânicos que não estão no mesmo plano, chamados TRANS, são o E, de enemies,
ou inimigo, em português. A patronização de TRANS como inimigos, passa a ser pensada aqui
enquanto categoria relacional. É uma categoria relacional e sempre atrelada a várias noções da
língua, ao discurso e aos significados que se tecem e enraízam (n)este rizoma (DELEUZE;
GUATTARI, 1995).
Moema de Poli Teixeira, estudiosa das cotas, chama seus aliados de rede de relações e
ressalta que precisamos nos atentar para as construções individuais, coletivas e políticas que
possibilitam a interpelação do ensino superior público e de suas égides racistas e classistas
(GOMES, 2017; MAYORGA, 2010; TEIXEIRA, 2003). Para compreender como se formaram
as estruturas narrativas de alguns destes programas desde o início, fui entrevistar alguns
professores (homens cis e quase todos gays) que estiveram envolvidos diretamente na
implementação e sugestão de ampliação das cotas trans; duas professoras cis, envolvidas em
ações semelhantes (uma no nordeste, outra no sul) não quiseram responder e enviaram as
devidas escusas.
Em todos os casos foram feitas duas perguntas: 1) Quais foram os movimentos que
deram início à discussão sobre cotas para pessoas trans e travestis no seu Programa de pósgraduação? e; 2) Como você decidiu que deveria participar desse processo?
Meus interlocutores dizem que, para implantarem as “cotas trans” em seus programas,
em todos os oito parceirxs/casos-ouvidos, os relatos dizem que a discussão se inicia com as
“cotas para as pessoas negras e/ou afrodescentes e deficientes”, mas então a Prof.1, diz:
Na verdade, foi um processo um pouco mais longo, que se iniciou com a discussão
sobre. Isso gerou um impacto muito profundo no Programa, porque a gente foi o
primeiro programa receber uma ação judicial questionando a lisura, legalidade e
constitucionalidade da seleção, por que se reservou cotas para pessoas negras.
(E.F.S.D – Prof. 1).

A questão que salta diante dos olhos é o fato de este programa nunca ter sofrido qualquer
ataque anteriormente, seja por parte de filhos de não militares ou por parte de quaisquer outros
filhos, que não aqueles protegidos pela lei, que abre privilégio ao grupo de filhos de militares.
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Ou podemos perguntar, invertendo a lógica sistêmica: São os filhos de militares portadores de
alguma deficiência que permita sua inclusão no grupo de privilegiados? Obviamente, a resposta
não coaduna para compreensão, mas nos esclarece sobre quem pode angariar direitos através
do CIS-tema de justiça no Brasil.
Para compreender os processos prévios em alguns programas, entrevistei oito
professores/as, imbricados às discussões de classe, gênero e raça em suas disciplinas em cursos
de graduação e pós-graduação. Lancei a questão a mais de 20 nomes que me foram apresentados
ou apontados nas redes sociais e entrei em contato, como explicado previamente. Recebi
resposta escrita de cinco professores/as e resposta em áudio de três outros/as professoras/es.
As/os Prof1, Prof2, Prof4 e Prof7 explicam que, no desenvolvimento dos processos de
implantação de cotas em seus programas de pós-graduação para negr@s, que foram propostos,
primeiramente, a composição de pequena assembleia e, depois de dois ou três aliadxs se
posicionarem favoravelmente, tais discussões se estendiam, e algumas duraram quase um ano.
Em todos os quatros casos, houve uma audiência pública em que várias pessoas participaram,
mas sempre, diante do tema, com salas esvaziadas (Prof2, Prof3 e Prof5).
Os Prof1, Prof3, Prof6 e Prof8 dizem que alguns professores/as figuravam os pedidos
nestas ações de forma contrária à implantação de cotas para pessoas negr@s, então foi muito
impactante para o programa, que alguns professores que eram contrários à política de cotas,
saíssem, mas que outros, também contrários, permanecem marcando a sua posição (Prof2)
secretamente. Houve uma volta de divergência e aqueles que estavam se posicionando a favor
das cotas resolveram se posicionar publicamente (Prof1). Prof1, relata que:
Em uma reunião, em que tivemos o ex-coordenador do curso, que tinha um
posicionamento mais de esquerda, sendo ele do PSOL, este resolveu também propor
ampliação das cotas para pessoas com deficiência física, portadores de necessidades
especiais, indígenas e também naquele momento, foi pensado em trans. Foi quando
ele propôs, porque a gente também não propõe para pessoas trans? Não houve nesse
momento, uma mobilização dos movimentos sociais. Nós nos posicionamos e
ampliamos para todas as identidades, que no momento nós identificamos como
abrangidas pelo processo das cotas. (Prof1)

O posicionamento público e a rede de influenciadores nas políticas de inserção foram
fundantes para que, naquele momento, a informação pudesse, rapidamente, ser acessada.
Engajamento político aberto e rede de contatos (network), foram chave para que, naquele
momento, houvesse a inclusão, diz nosso aliadx:
[...]nessa reunião foi aprovado e eu fiquei com a incumbência de trazer os pontos do
edital que fossem específicos para as pessoas trans. Foi quando eu entrei em contato
contigo (Sara Wagner York), entrei em contato com a Jaque (Jaqueline Gomes de
Jesus) e entrei em contato com a Bruna (Bruna Benevides) não lembro mais quais
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foram as pessoas, tentando urgentemente pegar os elementos, mais básicos porque no
outro dia, eu tinha que entregar isso sabendo da precariedade. Por que não foi feito
nem para o movimento, ou pelo movimento das pessoas trans.

Neste caso, o processo ocorreu normalmente em 2018 e em 2019, e curiosamente
apresenta-se como exceção ao fato deste não engajamento por parte de qualquer movimento
social, mas sim, da network do docente em questão. Este programa naquele ano (2019) contou
com inserção de duas pessoas, assumidamente trans. Conheci, posteriormente, uma delas e me
perguntei se aquela pessoa que apresentava aspectos binários resistentes e confortáveis,
relacionados ao que pode ser lido como masculino, mais me parecia um “homem de cabelo
grande”, do que uma mulher trans ou pessoa não binárie, que passasse por algum desconforto
social enquanto pessoa trans.
Os candidatos, que hoje são doutorandos e mestrandos trans, começam a assumir o seu
lugar e o seu protagonismo, que é bem diferente do movimento negro. Porque (no movimento
negro) existe um número mais expressivo de pessoas negras dentro de alguns destes programas
e que já se mobilizam cotidianamente. Uma relação muito forte entre os/as vários/as cotistas
para ampliação dessas políticas pode ser sentida pelos egressos que passam a tentar construir
possibilidades de continuidade no programa (Prof2 e Prof3), porque não é fácil só entrar, mas
também continuar (Prof1).
Por hoje (2020), segundo Prof5, o desafio é a questão da qualificação, por que o padrão
continua sendo meritocrático (Prof1). Se o Prof1 relata que não houve participação dos
movimentos sociais, devo lembrar que as sujeitas citadas na consultoria são ligadas aos
movimentos sociais. Logo, o assertivo seria dizer que não houve participação direta dos
movimentos sociais, uma vez que sua ação coaduna com a possibilidade de discussão com
sujeitas implicadas na ação. Do outro lado, o Prof2 assevera que, diante da compreensão de
tudo que foi sendo discutido em grupos focais, foi iniciado um trabalho de reeducação com
pequenos grupos, a partir do programa e, nesse sentido, os docentes conseguiram abrir vagas.
Prof5 fala que:
Na verdade, não foi um movimento em si, foram justamente as discussões
envolvimento em particular e teórico com toda essa questão do gênero e as minhas
aprendizagens constantes com as pessoas trans. Então não foi alguma coisa ou alguém
ou grupo específico, foi uma gama de conhecimentos vindos de movimentos sociais,
muitas horas de leitura e encontros com pessoas como você (Sara Wagner York), que
eu acho que foram criando essas condições para que nós tivéssemos a necessidade de
abraçar essa questão. (Prof5)

O Prof3 também revela que o contato com pessoas trans foram os impulsionadores de
seu posicionamento:
O que me mobilizou [...] foi o fato de ser um programa multidisciplinar e eu sendo da
área de educação e sabendo de todo o processo de escolarização das pessoas trans e
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travestis. Já tinha em minha mente como meta a implementação destas cotas (trans),
uma vez que sou negr@ e pertencente a sigla (LGBTI+), mas eu acho que mais do
que isso. O que mobilizou foi o contato com alunas travestis e trans, que eu percebi
que tinham vontade de entrar no programa de pós-graduação. Havia uma brecha para
isso, nós não conseguiríamos implementar logo de cara na graduação como foi o
processo de implementação de cotas para negros na graduação e pós-graduação.

O Professor Vantuil Pereira, que coordena o Programa de Pós-graduação em Direitos
Humanos do NEPP-DH da UFRJ, nos explica em um breve histórico técnico que:
Desde o início da construção do programa, a partir do segundo ano da seleção em
2016 para 2016, nós já vínhamos no debate das cotas para negros, pretos e pardos e
para a população indígena. Foi um processo tranquilo, muito em função da gente ter
no nosso programa pelo menos a época, dois professores com atuação no campo das
relações sociais e vários aliados brancos, que hoje tem uma discussão voltada para
políticas públicas no campo dos direitos humanos. Conseguimos instituir no
CONSUME do Conselho Universitário da UFRJ, onde o debate foi tranquilo, todo
entendimento sobre a questão de você atender uma população marginalizada, que não
tem durante séculos/décadas, quem não teve acesso a formação acadêmica de
graduação e de pós-graduação.

É importante observar que, no caso de outros movimentos, esse aconteceu no edital de
2018 para 2019, sendo que, em 2018, o programa teve um incremento no IDH especial, um
produto para adoção em política, é uma atuação junto a protagonistas e do grupo de estudos
liderado pelo Prof6. Logo, essa discussão, agora falando das cotas para pessoas trans, tornou se
emergencial para ampliação de outras garantias conquistadas. Eles/as, Prof5, Prof2, Prof6 e
Prof7 apresentam o mesmo argumento de que era preciso que o programa de pós-graduação
diferencie uma política que atendesse populações de grupos marginalizados historicamente com
condições de igualdade, especialmente no campo da pós-graduação, pois as necessidades são
transformadas pela cultura (STRAUSS, 1987).
Existem aqui dois conceitos que precisamos reavivar para prosseguir, que é a política
afirmativa versus reserva de vagas. A política afirmativa abre reserva de vagas, mas as reservas
de vagas, não dependem de políticas afirmativas, elas podem estar atreladas a outras formas de
contemplação.
Assim, com a construção de uma política pública, ter direitos humanos não é o bastante.
Estamos falando sob o aspecto de uma ética, e uma prática e condizente com essa ética e com
a perspectiva de políticas públicas e direitos humanos, convergentes com a educação enquanto
instrumento de formação e atualização dos sujeitos, sobre seus direitos e acesso às garantias
destes.
Interseccionar os dilemas, que não que complementam quem pensa questão racial ou
quem pensa a questão de gênero, capacitismos, territorialidade ou de classe, não pode
fechar os olhos para qualquer um outro, ou outra luta política que se estabeleça para
afirmação de direitos e para afirmação daquilo que define a comunidade
humana(Prof6).
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Academia sempre foi um espaço de exclusão, especialmente no Brasil, e a explosão
acontece “não apenas por discuti-la, mas por compor uma luta política em torno da inserção da
população negra” (Prof5 e Prof7). Estes professores/as colocam-se como aliadxs na perspectiva
de produzir outrxs aliadxs, ganhando relevo e desenvolvendo um papel com compromisso
ético-político, abrindo escutas para ouvir e entender que várias vítimas de ações transfóbicas ,
na maioria, negras (ANTRA, 2018, 2019, 2020) e são feridas em seus direitos com violência
física direta e também outras formas de violência em prol dos confortáveis:
[...] então, o grupo de trabalho fez uma minuta e um artigo para os editais de seleção
e o debate foi bem tranquilo, mais do que eu imaginava. Uma professora mais
fascistinha falou contra a cota para trans (foram 3 votos para retirada dessa vaga contra
32 para manter); e teve um grupo de timidos querendo diminuir a cota para negros de
50% para 30% (7 votos para diminuir). A derrota foi no doutorado, o pessoal 'não se
sentia seguro' para colocar no edital do doutorado por não entender como mudaria o
papel do orientador na seleção [...] em relação a pessoas trans, a XXXX argumentou
que nosso programa não tem preconceito, e não somos nos que vamos diminuir
preconceito no trabalho ou na sociedade. (Prof8)

Basicamente a minha decisão é por entender que é um compromisso ético e político de
quem está numa luta ética e política de afirmação de direitos e políticas públicas que possa
chegar à dimensão de direitos humanos, portanto uma luta contínua e permanente, pois os
direitos humanos não terminam depois que conquista se os direitos, apenas apresentam outros
desafios. O Prof5 lembra:
Foi a Dilma (Rouseff, ex Presidenta da República do Brasil) que traz isso de cima
para baixo, foi a Dilma que traz as cotas como obrigatoriedade nas universidades
federais, porque a discussão ficou de durante muito tempo de uma forma partidária.
Pessoas contras e pessoas a favor das cotas para negros e com o programa de cotas, a
gente tinha possibilidade de aprovação dentro de um colegiado ou de uma
congregação. Eu acho que todos os programas de pós-graduação que aderiram às cotas
para pessoas travestis e trans ocorreram nesse sentido.

Muito importante dizer que havia essa facilidade, mas o movimento para discussão
dessa implementação acontece posteriormente com o Seminário Shelyda Ayana. Sérgio
Baptista, coordenador do GE-SER, grupo responsável pelo Seminário, diz que “a gente não
começou com um seminário para pessoas trans e travestis; primeiro houve a tentativa da
implementação, várias insistências e, posteriormente, o seminário”. Na necessidade de um outro
movimento com as pessoas trans e travestis, assim como Prof6:
Dentro do programa XXXXX foi muito tranquila a discussão, primeiramente eu
conversei com as feministas do programa, com pessoas que já discutiam as questões
de gênero e sexualidade, como a professora XXXXXX - Professora Adjunta e negra
que encabeça o programa e posteriormente com os outros professores/as do programa,
rapidamente recebemos apoio da maioria.
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Comentários negativos e situados, feitos por alguns professores/as, foram apresentados
a outras pessoas que souberam de minha pesquisa e fizeram-nos chegar até mim: 1) “Como
evitar que um aluno cotista acesse o ‘nosso’ programa? Eu não quero discuções de raça na
minha sala!”; 2) “O problema do Brasil é a pobreza, então abrir cotas para outras questões de
classe social não são relevantes”; 3) “Cotas na pós-graduação não tem sentido, pois o ensino e
a pesquisa precisam de corpus e base, e estes alunos, acessando cotas, estão preparados?”; 4)
“A qualidade do programa vai cair?”; 5) Ninguém quer ser cotista, os bons passam pelos
caminhos ‘legais’”; 6) “Esse povo dá muito trabalho. Tive uma aluna insuportável que
interrompia a aula a cada 5 minutos para falar de ‘algo que tocava sua discussão’”. 7) “Eles/as
não leem, quem não lê tem o que para dizer?”; 8) “O índice de evasão de cotistas é altíssimo”;
9) “Daí uma bolsa que poderia pagar um avanço tecnológico de abrangência internacional acaba
pagando o ônibus de um sujeito que mal sabe onde está...”; 10) “Senta lá pro fundo, você tapou
a minha visão toda! (frase dita por uma professora à uma aluna travesti - não cotista); 11) Precisa
ter saco para lidar com essa gente.
Faço constar, neste trabalho, não como cerne da discussão sobre as regula(menta)ções
ou preocupação com a qualidade de um produto entregue (UERJ, 2020) – a pesquisa acadêmica
– mas como transfobia e racismo enquanto prática de vida de muitos e muitas sujeitas
cisgêneros, que ainda compõe essa estética da precarização.
3.3 Visão positiva na subjetividade de pessoas trans/travestis
De forma extremamente positiva, as cotas na graduação têm um impacto muito
importante para os adolescentes e jovens trans que estão fazendo o ENEM. O reconhecimento
do seu nome civil oportuniza uma voz muito importante a esse segmento, sendo, portanto, a
principal ação afirmativa. Para as crianças, esse reforço chega por várias outras vias, seja na
extensão e formação humana como para a diferença.
Assim, é imprescindível a educação para diversidade nas escolas em que se valoriza a
presença das crianças e adolescentes trans, pois eles precisam ter segurança para serem quem
são.
Elas não conseguem vencer os acidentes da vida cotidiana desse sofrimento que as
acompanha até a idade adulta e tem sido tão estratégico para sua saúde mental. Deve-se atentar
a essa questão coletiva, econômica e socialmente relevante sobre a saúde mental da população
trans, pelo reconhecimento das vidas das crianças adolescentes que têm altíssimo nível de
suicídio. Nesse sentido, a transfobia tem a ver com a visualização da sua existência, e envolve
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também a cidade que elas estão. Digo que, por vezes, a ideia que as pessoas têm é que a gente
não teve infância, que a gente nasce adulto e pronto.
Obviamente, como em qualquer ação (con)junta, marcas de contato são deixadas. Na
inserção acadêmica ocorrem dois aspectos maiores por parte dos/as entrevistados/as.
O reconhecimento (colegas e professores/as, cis ou não, que abraçam e convidam para
compor espaços de discussão) e pertencimento exercido dentro-entre-fora elementos do grupo
(como alguns posicionamentos de defesas de minha permanência em discussões acadêmicas),
definindo hierarquias (agressões em situações transfóbicas no ambiente acadêmico) e/ou
impondo expectativas (a exigência de um trabalho que deve constar de excelência para que não
seja invalidado ou deslegitimado por ser fruto de determinado autor), sendo atenuada por:
1) Laços de solidariedade sempre presentes por parte daqueles que participam
E/Afetivamente do trabalho (de inserção da pauta trans/travestis). Durante a minha trajetória no
mestrado, não houve um único dia em que eu tenha esperado por meu transporte, por exemplo,
sem a presença de pessoas cis-aliadas, que comigo ficavam na tentativa de garantia de pequenos
sabores de reconhecimento, de irmandade/sororidade/empatia.
2) Laços de pequenas garantias: em poder andar pelas ruas, transitar nos espaços, sentar
nos refeitórios – ainda que muitas vezes exposta a um olhar alheio, sentido como censura – sem
ser agredida ou verbalmente ofendida, como uma espécie de reconhecimento de minha
dignidade humana, ante as políticas da inimizade (MBEMBE, 2017).
Em muitos casos, a presença tornara-se aceitável, mas a inserção política muitas vezes
ainda se faz/ia extremamente complexa. Houve um caso muito específico que, após dizer que
eu

havia

sido

ovacionada

por

meus

colegas,

pesquisadores

da/na

educação

ANPED/UPMS/FUTURA, por algumas de minhas discussões, uma colega docente cis-branca,
de recorte geracional marcado pela colonialidade, refutou que em sua escola ela agia
“blablabla...”, comparando a minha experiência docente trans com a dela e como se, de fato,
fossemos duas mulheres iguais.
3) Laços de confiança, em composição ética, que cria uma estética de proteção e união,
por parte de todas as minhas parceiras e parceiros que atenderam prontamente ao meu pedido.
Muitas/os delas/es já haviam discutido por horas por meio de mensagens de Whatsapp, telefone
e/ou vídeo. Muitos textos, após serem transcritos, eram finalizados com “eu confio em você! ”.
Por fim, se, por um lado, grandes críticas eram feitas sobre as alianças estabelecidas
entre e por pessoas trans, na prática, redes de bem quereres eram formadas e, por muitas de nós,
reforçadas.
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ENCERRANDO O CLOSE (POR ENQUANTO)...
[...] ficar face a face consigo mesmo, recolher o próprio passado,
colocar diante de si o conjunto da vida transcorrida, familiarizar-se,
através da leitura, com os preceitos e os exemplos nos quais se quer
inspirar e encontrar, graças a uma vida examinada, os princípios
essenciais de uma conduta racional. É possível ainda, no meio e no fim
da própria carreira, livrar-se de suas diversas atividades e, aproveitando
esse declínio da idade onde os desejos ficam apaziguados, consagrar-se
inteiramente, como Sêneca, no trabalho filosófico ou, como Spurrina,
na calma de uma existência agradável, à posse de si próprio
Musonius; Pline apud Foucault
Em face às múltiplas violências descritas ao longo do texto e vivenciadas por mim e
muitas vezes de modo ainda mais violento por entre meus pares, pessoas LGBTQIA+, passamos
a reiteradamente, através das mídias sociais, convocar novas dinâmicas de união, cujo a
estratégia era frear a assiduidade com a qual éramos abatidas/os/es/xs. Seja por parte de
estruturas conservadoras, deslegitimando a dor de grupos minoritários em suas agendas, seja
por parte da própria marcha institucionalizada (2003 – 2016), que diante do poder, fazia vista
grossa, as reclamações reiteradas, que nós, os menos fortunados destes grupos, sempre
perseguidos por parte de movimentos religiosos cristãos e/ou neopentecostais.
Eu, particularmente nesse meio termo (2013), saía de Londres e retornava ao Brasil,
acreditando nas sábias palavras de Elza Soares em nosso encontro, quando de sua premiação
como Cantora do Milênio, concedido pela BBC, “as coisas estão mudando e mudarão muito
mais!”. Realmente, estavam ocorrendo mudanças, sobre tudo em função as várias críticas ao
governo Dilma, que insistentemente nos vendia a ilusão que a presidenta era incompetente e
imprudente diante do cargo. O fato, de estarem criando uma cena sobre a mulher, era percebido
por quem acompanhava de perto a emergência das pautas identitárias e eu estava entre essas
pessoas.
Com a ascensão das notícias voltadas a pauta que emergia no cenário nacional a partir
de junho de 2013, “Não é só por 20 centavos”, a queda da esquerda, do PT, as acusações sem
provas ao presidente Lula e a retirada de Dilma Rousseff, do cenário político a partir de
acusações sem provas, estava assinada. Seu algoz – a maioria dos deputados comprados com
dinheiro ilícito, através das mãos do presidente da câmara dos deputados, Eduardo Cunha
(PMDB) – clamava por justiça, em nome de “Deus, da família e das criancinhas”. Eu,
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honrosamente, me graduava em pedagogia, e sendo professora desde sempre, me sentia parte
dessa história, em razão de minha militância TRANS na juventude no Brasil, em Londres,
Manchester, Liverpool (UK) e Europa, tanto com a vivência em importantes espaços sociais
internacionais, enquanto cabeleireira reconhecida por um trabalho de excelência.
Trocar uma vida de 50 pounds ingleses (valor do corte de cabelo + uma escova, à época
em Londres) possíveis em 30/45 minutos (tempo médio de um bom corte de cabelo e escova
sem distrações) por 7/12 reais hora/aula no Brasil, tocando vidas e um pouco mais perto do meu
filho e neto, pareciam justa e razoáveis. Conhecer os trâmites da academia, vieram como um
plus. Eu já contava a minha história em vários espaços (deficiência, filho, ser usurpada – estupro
– expulsão – drogas – moradora de rua) vez ou outra esquecia algum detalhe, o olho cego, as
drogas ou o estupro, mas sempre falava sobre a insistente deslegitimação pela qual meu corpo
travesti, passou durante toda a vida. Eu, se fosse um homem ou mulher cis, certamente não
estaria vivendo de bolsa-estudantil do CNPq com o percurso que tenho.
A crítica sobre a academia e os academicismos, de longe, apenas está nos escritos de
quem não corrobora para a quebra, do modo excludente e dos processos vigentes. Toda essa
discussão conceitual é nova para o mundo, mas na minha carne, ela amarga desde sempre. A
parte que luta para essa quebra, está citando, iterabilizando, bibliografando nossos corpos,
(re)inventando fazeres e ocupações, liderando ideias, e pouco tempo lhes sobram para criticar
os mantenedores da norma. Os mantenedores da norma, nascidos sob uma estética da inclusão,
do apego ao requinte do trabalho escravo, que valorizam iniciativas modificadores do campo
do outro, e não de si, já não são tão frequentes em muitas mesas. E seguem minguando os
eventos produzidos em que estão. Novas questões, pautas e anseios emergem no interesse
público, mas também sobre a ótica dos espaços privados.
Como um conjunto de (novas) questões que se abrem a partir deste trabalho e que
constituem-se em novos horizontes é(sté)tico-epistemológicos para a pesquisa em educação,
recolho-me ao meu intuito inicial, o de responder a aluna de 12 anos, de uma turma de 6° ano
do ensino fundamental, no interior do Estado do Rio de Janeiro a sua, e agora nossa, questão,
“Tia, você é homem?”.
Não, eu não sou um homem, sou mulher! Mas, estive homem por muitas vezes, sempre
levada pelo braço, por outros, para sobreviver a rua, ao frio, a fome e a dor, levada como quem
conduz quem não tem vontade própria e escolhe pelo outro.
Nesse sentido, os Estudos Feministas trataram de inserir a mulher como sujeito histórico
em diversas áreas do conhecimento científico e na minha vida. Alguns estudos acabavam por
colaborar com a essencialização de alguns estereótipos do “ser mulher”. Tornou-se emergente
uma teoria que explicasse como é construída a ideia “ser mulher”, mas não só pensar na
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construção social de feminilidade, a ideia de “ser homem” também passa a ser refletida para
além das genitálias. Movimentando-se em uma tentativa de fugir dos “determinismos
biológicos”, dos essencialismos e do universalismos e outras inquietações, emergem os Estudos
de Gênero. Entretanto para ser a mulher que sou e me tornei, tive que ser travesti, antes de ser
mulher, e como mulher - travesti, nunca me importei em ser chamada de homem, mas em ser
tratada pelos homens (e mulheres) como um não-homem, uma não-mulher, ume não-humane.
A partir dos desafios (trans)feministas para o campo educacional no Brasil, e se há algo
que posso dizer, diante destas configurações sexopolíticas, que é o corpo trans, apresento-o com
a certeza em ser um fenômeno interpelado recentemente, não na existência, mas no registro de
sua existência e de seus direitos.
As lacunas neste trabalho, constituem novos horizontes e continuidade, uma vez que
apontam (ou não) os limites que não foram (bem) explicitados até o momento, dada minha
limitação, ãnsia e lentes tão acopladas a minha dor, e não ao riso, que também descobri aqui
escrevendo. É possível também ser festivo e possível na luta, embora tenha descobrido tarde.
Ao afastar de alguns caminhos ou categorizações, remeto-me a uma outra forma de produzir
conhecimento, o olhar disruptivo e atenção às novas ficções – de si e de nós mesmas. Meu
orientador sempre dizia, “menos, Sara!” e eu achava que aquele, menos, poderia ser tudo,
menos a apresentação de tantas partes de mim que em um texto limitado por tempo, poderia
deixar tantas questões mal narradas. Pensei: Isso sou eu também! Eu estava reconhecendo a
riqueza dos caminhos que me precedem, por vezes explicativos, ainda que limitados, como
também já sou ao finalizar este trabalho. Li várias teorias, pouquíssimas fizeram consonância a
minha história na rua, na noite e na vida.
Tenho escrito, desde os primeiros rascunhos, que os/es/as trans/travestis são os corpos
mais deslegitimados da/na escola, mas que serão também os responsáveis pela atualização deste
lugar, que persiste em caminhar por novos trilhos, muitas vezes sem apoio e sem atenção por
parte do Estado, mas com iniciativas comunitárias de pessoas comprometidas com a escola
pública, laica, gratuita, de qualidade e para todas/os/es/xs. A urgência da nossa gente ainda é a
adequação a uma escravidão governamental chamada cisgeneridade. Paulo Freire e bell hooks,
desde suas analogias nos idos do século passado, diziam que a escola pode mudar pessoas e
pessoas podem mudar o mundo. Eu arriscaria afirmar que sendo, boa parte da população
mundial transgressora das regras e normas do sexo e/ou do gênero (ainda que microevidentes),
aquelas que mais destoam no recorte, serão as mais necessárias, para atualização de uma nova
sociedade. Se uma vez vistas, lidas e ouvidas, não há volta, será revolucionário.
Se outrora as escolhas dos indivíduos eram feitas e compreendidos dentro de inúmeras
possibilidades dada sua composição social, ante o neoliberalismo, busca-se uma forma de
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culpabilização/criminalização do sujeito em razão dessa individualização. Sempre que penso
educação, junto aos ensinamentos de Paulo Freire e sobre práticas cotidianas de
inserção/inclusão 51 de estudantes, lembro-me das exposições fraturadas, de minha pouca
compreensão na sala de aula e nas páginas (re)lidas por várias vezes.
Quando uma travesti ocupa um posto de poder ou saber, muitos/as se sentem capazes
em alcançar aquela posição, não como simulacro, mas como imagem, signo e/ou representação
fácil que sugeriria incapacidade. As micro-transfobias podem ser registradas em miudezas do
cotidiano trans/travesti com grande facilidade, depois deste mínimo “letramento”, se ser
consciente de direitos tão recentes for também uma gramática.
Este acesso às cotas, permite que alguns sujeitos, que lutaram por toda uma vida,
pudessem se fazer lidimares em alguns meios e estes meios fortaleceram a ocupação de alguns
espaços. A ocupação acadêmica é real, mas os/as primeiras/os à aqui chegar, ainda convivem
com resquício do século XIX (a estrutura construcionista e ainda essencialista na/da sala de
aula) e o século XX nacional (insistente em tratar LGBTIs como cidadã/os de segunda
categoria).
Nenhum país se torna o número 1 em assassinatos de pessoas trans, ensinando como
assassinar pessoas trans, ao contrário, para que se chegue a tal índice é preciso relegar o
problema escondendo as f(r)aturas deste grupo. As f(r)aturas, e seu preço, são evidenciadas nos
processos de escrita e na leitura, no letramento educacional propriamente dito, logo em nossas
leituras de mundo e apropriação destas. Como travestis são expulsas dos processos educacionais
no final do primeiro ciclo e início do segundo ciclo do ensino fundamental, que coincide com
início da adolescência e puberdade, o Brasil segundo índices educacionais, não tem conseguido
instrumentalizar (com processos de letramento, autonomia educacional e consciência de si,
além de cidadã) seus alunos e alunas até a primeira fase/ciclo fundamental. Logo, assistimos
levas contínuas de expulsão de pessoas trans e travestis, ainda lidos, muitas vezes, como
indefinidos/as/es sexualmente, homossexuais afeminados e/ou lésbicas masculinizadas.
Quando abro discussão no Capítulo 3, sobre autodeclaração, mas também sobre
verificação dos meios na composição de uma heteroidentificação, me pergunto se, aquela
pessoa que apresentava aspectos binários relacionados ao que pode ser lido como “cis-homem,
me parecendo um “cis-homem de cabelo grande” que exposto ao espaço público faz uso de
banheiro masculino, tratava se de uma mulher trans ou pessoa não binárie?”, esta frase revela
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Faço uso deste termo propositalmente, mesmo sabendo que segundo práticas curriculares, este relaciona se ao
opositor – expulsar/exclusão. Deste modo quando ver mais pessoas trans em espaços educacionais, modifico
o termo.
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que ser ou estar trans ainda pode corroborar para que aspectos históricos de exclusão sejam
perpetrados.
Um dos pontos a ser (re)pensado, seria o modo de verificação e legitimidade na/da
autodeclaração e nunca de uma heteroidentificação (por compreender que cada um é dono de
sua própria história e narrativa), a partir de uma simples pergunta: “Você poderia descrever
(como/quando/onde) ocorreu o último constrangimento pelo qual passou, em razão de sua
identidade de gênero?” Qualquer pessoa trans que recorre as cotas o faz por ser retirada
insistentemente de ambientes públicos e privados em razão da transfobia (institucional,
estrutural, recreativa ou/e social). Durante meus diálogos, inclusive, percebia que muitas trans
mais jovens, tinham medo de aproximar de pessoas trans mais velhas ou faziam se valer de um
discurso que jamais haviam sentido na prática. Diante de tal situação, uma pessoa trans não
precisaria de grande esforço para narrar situações corriqueiras que a interpelaram numa mesma
manhã ou a 10 minutos atrás, enquanto caminhava exposta em uma via pública.
Ademais, é preciso pensar no fenótipo enquanto marcador, seja no reforço da exclusão
do corpo trans, seja na abertura de acesso àquele corpo. Sentir-se negro tem sido um bom
agravante na história do Brasil, mas mulheres e homens, preconizados pelo social como padrões
(não brancos, mas longe de serem lidos socialmente como negros) devem fazer uso de cotas,
sabendo que mulheres e homens negros retintos, que passaram a vida na exclusão, lá seguirão?
Aos bons o bom senso, aos maus a justiça: autoidentificação sempre, mas aos aproveitadores,
o rigor da lei.
Auto avaliação: a pessoa se reconhece como travesti e portanto, corpo abjeto, mas a
polícia enxerga, o que? Reconhecer se alienígena? E viver as dores e alegrias do grupo
terráquio? O IBGE, a sociedade e a polícia veem a mesma coisa? E uma heteroidentificação?
Quem é suficientemente onipresente para dizer quem, em uma construção social de si, é o
outro? Todos os homens que se dizem brancos, são brancos? Todas as travestis sabem que são
travestis ou algumas se colocam como mulheres cis? Mulheres trans querem ser lidas como
trans ou travestis, após seus processos de higienização social? Mulheres cis-heteros, que fazem
uso terapia hormonal para construção muscular e passam por transfobia, são pensadas enquanto
resistentes, aderentes ou contraproducentes à cisheteronorma? O que é humanamente
construído como fixo pode não ser eterno, mas certamente algumas imagens, tornarão
alguns/algumas de nós, mais próximos da abissalidade.
Envolve aparência, mas envolve outros símbolos que estão no inconsciente e se firmam
a partir das discussões das subjetividades, entretanto o grupo trans/travesti ainda segue
construindo vocabulário, assim como outro grupo constantemente esquecido, a comunidade
surda. A discussão sobre cisgeneridade, que é um conceito transfeminista por exemplo, está
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sendo tensionada no Brasil a menos de 10 anos. O que são 10 anos em matéria de cultura e
linguagem, sem apoio da mídia?
As comissões de avaliação, podem cometer erros, mas o mais importante nos
movimentos negros, que tomo por exemplo, foi o evidente fato de menos processos fraudadores
serem notificados.
Os grupos responsáveis nos convidam para participar da composição dos editais, para
opinar nas comissões, mas não para compô-las, nos informa a professora trans negra, Jaqueline
de Jesus. A transfobia institucional, exclui o sujeito trans/travesti do mecanismo de composição
das ações diretas das/nas comissões. Algumas participantes informaram que eram chamadas
para verificação e composição dos editais, mas que não havia continuidade na composição
examinatória dessa autoidentificação.
Como aplicaremos as cotas, para pessoas marcadas pela exclusão em suas jornadas, na
docência? Como aplicar a legislação existente às cotas nas seleções que já assistem, sob tutela
de alguns “feudos”?
Nos concursos públicos já existem as cotas, por exemplo, para pessoas negras, e sob a
proporção de 100 vagas, podemos facilmente encontrar 20% sobre este montante. Mas como
seria cotas para trans, de 5% (ou até de 20%) sobre o montante de 2 para professora assistente
e determinada area? A esta burocracia para inserção trans, nomeada transfobia institucional.
Os arcabouços que ampliam e até abririam possibilidade para mudança paradigmática
não seriam acessados por agentes centrais para esta ação. Neste contexto forma que outros
corpas, venham a compor tais grupos, dependeria da aposentaria, afastamento voluntário ou
falecimento, ainda assim, se a vaga e função, continuarem a existir.
Talvez não saibamos exatamente o que estamos neste nível enxergando, vale lembrar
que o primeiro abridor de latas, foi inventado 50 anos depois da produção da primeira lata,
assim como o talher, que aparece como apoio passageiro, diante da moda. A acuidade na lida,
ainda é pouco visível. De fato, é preciso pensar para o hegemônico, as fixidades das identidades
enquanto uso estratégico, uso (bio)político, uma vez que a lógica institucionalizada estatal ainda
se move dessa forma. Então é preciso, neoliberalismicamente falando, “to play the game” para
acessar este campo. Identidade líquidas, flúidas, devires e rizoma, em identidades e corpus
acadêmicos.
Eu tenho dito que um corpo trans nasce quando o ser compreende sua potencialidade
plástica, quando o ser se compreende portador de possibilidades: se matarmos esse fazer-se
potencial, matamos o mais essencial em uma identidade (trans/travesti), que é o próprio moverse em si, para si, para os outros e nos outros, nessa explosão de multiplicidades que adotamos
diariamente.
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No fechar das cortinas deste texto, o contexto chamado tríplice crise mundial emerge no
Brasil – uma crise sanitária, econômica e política – que lança, novamente as pessoas trans à
própria sorte, é uma nova justificativa para morte, é uma corona para as queens ou queers.
Extima-se que mais de 200 mil cidadãos no Brasil estarão expostos ao COVID-19 nos próximos
dias/meses. Em 20 de março, o Brasil iniciava a primeira grande ascenção no gráfico da morte.
O vírus que dizimara aproximadamente 800 mil vidas em todo mundo, até o final daquele mês,
acreditávamos mataria, segundo estimativas dóceis, 44 mil pessoas, o que geraria em si, um
grande luto e uma transformação estrutural tríplice econômica, social e educacional. Dados
sobre segurança e saúde seguem nublados, mas estima-se que o uso de bigdata serão os
norteadores para futura gestão e governança, uma vez que o governo brasileiro, na pessoa do
presidente da república, Jair Bolsonaro, a todo momento alimenta o negacionismo, mesmo
diante de todos os avisos de agências nacionais e internacionais de saúde.Em agosto de 2020,
eram o Brasil chegou ao número de 100 mil mortos. Muitas pessoas seguem ignorando a
existência de um vírus letal
Diante dela a reflexão sobre uma pedagogia queer (RUSSEL; SARICK; KENNELY,
1999, p. 230) que “busca desestabilizar uma identidade essencializada”, ou seja, diante de um
homem-cis-hetero ordoxo e performativo neste script, um corpo queer, adotaria, por exemplo,
a mesma nomenclatura e diria performando uma “mulher”, eu também sou homem, penso que
ao colocar-me dentro de uma redoma “mulher” (aquela já quebrada pelas negras), sendo vista
como não-homem, ainda é mais potente na ação da existência. Não se trata de ser um viado “se
quebrando” e dizendo eu sou tão homem quanto você (afinal, diante do status quo, ele será
jogado às margens como eu), mas dizer enquanto possibilidade de homem e genitalizado, eu
sou mulher!
A discussão da pauta trans é fundamental para os espaços de produção do conhecimento,
como a universidade, visto que são: 1) os corpos trans e suas experiências, impõem uma
desnaturalização das normas de gênero, tão necessária em nossa sociedade; 2) a discussão trans,
traz para ciência e seus espaços o questionamento de hierarquizações historicamente
constituídas. Quem pode falar e quem é ouvido? 3) é necessário que a ciência se comprometa
com a afirmação e garantia dos direitos de todos os segmentos sociais, com a voz e suas
experiências, rompendo assim as estruturas de subalternização. Muitas respondidas durante este
texto, outras tantas abertas e que ficam lançadas para aspectos da continuidade.
Dentre as principais pautas trans até aqui estão o acesso à educação e alternativas de
empregabilidade. Para que estas agendas se concretizem, é fundamental que estejam
deflagradas no conjunto de instituições da sociedade, processos de educação em gênero e
sexualidade, para que se promova mudanças de valores e mentalidades. Há também que se
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promover alternativas de qualificação profissional, as políticas de educação, trabalho e
assistência precisam atuar de forma integrada. Há de se garantir condições de sobrevivência,
nos espaços sociais, e permanência na escola. Ou seja, a pauta principal ainda é o respeito!
Respeito para permanecer na família, respeito para permanecer na escola, respeito para ocupar
postos de trabalho, respeito para não sermos violentadas e assassinadas primariamente em nossa
constituição histórica!
Neste traçado simples de minha compreensão ainda confusa e extemporãnea sobre
identidade trans, tomando minhas descobertas e compreensões, muitas a partir de mim mesma,
neste momento e ação. Em suma, compreendemo-nos fluidas, mas nos apresentamos fixas, num
contraditório aparente, mas profundamente estratégico no devir gente, sobrevigente.
Novos olhares e caminhos que penso compor a partir dos meus pés no chão da escola e
de minha (com)vivência atenta ao corpo excluído da vida e por vezes incluso (apenas) nos
textos. O desenvolvimento do sujeito a partir da escrita, enquanto técnica usada para uma
existência mais bonita (outros escolhem a religião, os vícios, as paixões, etc). Ao menos entre
um caos e um novo vírus, ou aquilo que sempre serviu para deixarmos de lado os assujeitados,
com a sempre desculpa, “vamos cuidar do essencial”.... E lá se vão nossos direitos e questões!
A palavra central de/na luta é trans, para transformar, transformar com as políticas do
contágio, para uma existência bonita e orgulhosa de si, com a estratégia de união, onde muito
mais que “viver COM” (enquanto seres desejantes de pai, como adolescentes raivosos que
clamam por limite), iremos CONviver, administrando nossos ruídos de angustia, em razão do
Eu que existe na outra parte de mim no outro, e aprendendo juntxs como numa clássica
demonstração ao significado básico de respeito à memória que cada vivente carrega, em sua
devir ciência de si,

nos (d)escritos de suas próprias compreensões

em uma

transgovernamentalidade, se isso faz sentido opositor a cisgovernamentalidade que ainda mata,
violenta e .aleija. Por uma vida de reticencias, numa grande subversão autoral como nos inspira
as teorias queer, consciente como as infâncias trans e responsável de si como são os pais e mães
trans, onde um corpo travesti seja digno, respeitável e autoral onde outrOs corpOs já o são.
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PÓSLÚDIO
Em 2014, ao fazer o pedido de retificação documental junto ao Departamento de
Administração Acadêmica - DAA, nós (eu e os funcionários daquela secção) tínhamos poucas
informações do processo de regulação e regulamentação, ante a nova legislação do NOME
SOCIAL utilizada em carácter inédito no ENEM daquele ano. Naquele mesmo ano, eu havia
entrado com um processo administrativo junto a Universidade Estácio de Sá pelo mesmo
motivo: a inclusão do nome social nos trâmites administrativos. Na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ e na Universidade Estácio de Sá - UNESA, ficamos, eu e algns parceirxs,
por alguns dias, buscando em várias salas pelos responsáveis pela inserção protocolar e jurídica
junto as duas instituições. A busca era em torno de encontar alguma forma de tornar possível e
vinculada à inscrição numérica, isto é, o número de matrícula que deveria estar relacionado ao
nome social, CPF e registro cível. O nome social até o ano de 2014, não havia constado em
documentação formal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ ou em qualquer
outra. Nunca antes houve alguém que documentasse e deixasse para a posteridade, tal passo
antes desta ação em 2014. Eu não sabia e mesmo tendo escrito rapidamente sobre este processo
nesta dissertação, não imaginava tal possibilidade. Uma vez que vários sujeitos tomam como
verdade outras histórias, eu também acreditei no hegemônico e muito pouco na minha narrativa,
dado as várias vezes que permiti que narrasssem a minha história. Alguns professores que não
tinham conhecimento da minha presença enquanto aluna do EAD da UERJ, ou por transfobia
não leram a minha versão e ainda fizeram notas públicas em suas redes sociais, contando a
minha história e expondo alunxs que se quisezem lograriam tal discussão. Eles não eram maus,
liam Chiamamanda e recomendavam seu texto sobre a “História única”, e mais uma vez senti
o peso do hegemônico, fálico (por vezes feminino), sempre branco, colonizador, dizendo me,
quem eu era e o que eu tinha feito ou não.
Era um dia das mães, e nenhuma destas pessoas se lembrou da minha hitória de pai, por
tantas vezes chamada de mãe, mas muitos vieram ávidos com punho transfóbico deslegitimar
a minha história contada e narrada em uma rede social, eram pessoas “de esquerda, feministas
e de bem”. Sozinha, em casa, numa quarentena sem abraçar meu filho e neto a quase dois anos,
encostei me no sono e no dia seguinte a história veio límpida em minha mente. Estavam na ação
pelo pedido e posterior inclusão deste nome, Geraldo (responsável pela secretaria do
EAD/UERJ), Rosana Oliveira e Rosana Glat, acompanhando me enquanto aluna mais uma vez.
Tal evento, que deveria ser repostado como mérito, trouxe tantos questionamentos e explicações
por parte daqueles que se acharam no direito de narrar a minha vida nesta universidade. Diante
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disso e do grande estresse nos dias correntes, fiquei cega do único olho que enxergava. Pressão
alta e um derrame no globo ocular afetando o nervo óptico. O incidente foi remediado por
profissionais do Hospital Universitário Pedro Hernesto com aplicações medicamentosas no
globo ocular e dias depois voltei a enxergar, ainda que com pouca acuidade. No encerramento
desta revisão para entrega à biblioteca, em junho de 2020, houve uma discussão inicial sobre
implementação de cotas trans/travestis junto a Reitoria.
Quadro 10 - Cotas trans em agosto/ 2020.
Instituição
Universidade do Estado
do Amazonas
Universidade Federal
do Sul da Bahia
Universidade do Estado
da Bahia
Universidade Federal
do Recôncavo Baiano
Universidade Federal
da Bahia
Universidade Federal
do Cariri
Universidade do Estado
do Amazonas
Universidade Estadual
de Campinas
Universidade Federal
do Mato Grosso
Universidade Federal
de Pernambuco
Universidade Federal
do Paraná
Universidade Federal
do Rio de Janei
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Universidade Federal
de Santa Catarina
Universidade Federal
de São Paulo
Universidade de
Brasília
Universidade Federal
Fluminense
Universidade Federal
do ABC

Sigla

Graduação/
vaga

Pós-graduação/
vaga

Bachar.

Licenc.

UEA

-

Sim

-

-

UFSB

50

Varia por edital

Sim

Sim

UnEB

Todos

Sim

Sim

Sim

UFRB

Não

30 vagas/ sendo 1
por curso

Não

Não

UFBA

Sim

Sim

Todos

Todos

UFCA

Não

Sim

-

-

UEA
UNICAMP

Não
Não

PPGAS – 1 vaga

Não

Não

UFMT

Não

1 curso e varia por
edital

Não

Não

UFPE

Não

41 cursos

Não

Não

UFPR

Não

1 curso/ 6 vagas

Não

Não

UFRJ

Não

Não

Não

UFRGS

Não

Não

Não

UFSC

Não

Não

Não

UNIFESP

Sim

UnB

Não

UFF

Não

UNIABC

32 vagas

08 cursos / vagas
variam por edital
10 cursos / variam
por edital
03 cursos/ variam
por edital

Sim

Todos

Sim

01 curso / Variam
por edital
03 cursos e variam
por edital

Não

Não

Não

Não

Não

02 cursos

Não
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ANEXO A – Ação Popular Pública, Movida Pelo Sr. Tupirani da Hora Lores, em Descrédito
às Cotas Trans no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos da
UFRJ
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ANEXO B – Coluna do Jornalista Ancelmo Gois, veiculada pelo magnífico reitor doutor
Ricardo Lodi, em 11/05/2020, dia das mães, em sua página pessoal da rede social Facebook.

