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RESUMO 

 

O nome social vem sendo regulamentado, dentro das Universidades 

Públicas do Brasil, principalmente a partir do ano de 2010. Conforme 

dados colhidos em minha pesquisa de campo, atualmente 205, das 284 

Universidades Públicas, regulamentaram a possibilidade de uso desses 

dispositivos por pessoas travestis, transexuais e transgêneros/as em 

documentos internos das instituições de ensino superior. Considerando a 

zona de anomia e indiferença em que essa normativa é produzida dentro 

do direito, o trabalho teve como objetivo acompanhar 6 pessoas trans, 3 

mulheres e 3 homens, em seus percursos e lutas pelo uso do nome 

social, dentro da Universidade Estadual de Maringá e Universidade 

Federal de Santa Catarina, que são as duas instituições com as quais 

possuo vínculo.   A pesquisa foi desenvolvida com base na ideia de 

interdisciplinaridade, tendo como referências principais os estudos 

feministas sobre o tema, principalmente das áreas da filosofia e da 

Antropologia, as autoras transfeministas e trabalhos dentro do campo da 

Antropologia do parentesco contemporânea. Foram analisadas as 

resoluções de nome social de Universidades Públicas dos Estados do 

Paraná e Santa Catarina, assim como projetos de lei de mudança de 

nome civil para pessoas trans, em curso atualmente no Congresso 

brasileiro para entender o discurso jurídico e institucional sobre o tema. 

Como resultado, pudemos observar que os elementos da 

transfeminilidade e da transmasculinidade são fundamentais para a 

escolha do novo nome; que apesar de se constituir em uma reivindicação 

dos movimentos sociais trans e se colocar como um elemento de 

resistência dentro dos espaços institucionais, o uso do nome social 

compõe um quadro de medidas de precarização da cidadania e da vida 

trans, deixando essa população à margem dos direitos civis; que a 

participação dos grupos de pesquisa e a existência de pessoas trans 

dentro das universidades são fatores decisivos para que as 

regulamentações existam nesses espaços. 

 

Palavras-chave: Nome social. Subjetividades. Transgênero. 

Universidades Públicas. 
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ABSTRACT 

 

The social name has been regulated, within the Public Universities of 

Brazil, mainly from the year 2010. According to data collected in my 

field survey, currently 205, of the 284 Public Universities, regulated the 

possibility of using the use of social name, by transvestites, transsexuals 

and transgenders in internal documents of higher education institutions. 

Considering the zone of anomie and indifference in which this 

legislation is produced the Law area, the work had as objective to 

accompany 6 trans people, 3 women and 3 men, in their journeys and 

struggles for the use of the social name, within the State University of 

Maringá and Federal University of Santa Catarina, which are the two 

institutions with which I have a link. The research was developed based 

on the idea of interdisciplinarity, having as main references the feminist 

studies on the subject, mainly of the areas of the philosophy and the 

anthropology, the transfeminists authors and works within the field of 

the anthropology of the contemporary kinship. The resolutions of the 

social name of Public Universities of the States of Paraná and Santa 

Catarina were analyzed, as well as bills of civil name change for trans 

people, currently underway in the Brazilian Congress to understand the 

juridical and institutional discourse on the subject. As a result, we could 

observe that the elements of transfeminisms and transmasculinities are 

fundamental for the choice of the new name; which, despite being a 

claim of trans social movements and placing itself as an element of 

resistance within institutional spaces, the use of the social name 

composes a framework of measures of precariousness of trans life in the 

citizenship universe, leaving this population on the fringes of civil 

rights; that the participation of research groups and the existence of trans 

people within universities are decisive factors for the regulation to exist 

in these spaces. 

 

Keywords: Public Universities. Social name. Subjectivities. 

Transgender. 
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INTRODUÇÃO 

 

A) O TEMA 

O uso do nome social nas Universidades Públicas do Brasil 

constitui-se em um dispositivo localizado à margem do sistema jurídico 

brasileiro. Em uma zona de indeterminação, como diria Agamben 

(2004), entre a legalidade e a não-legalidade. Um espaço de indefinição 

que deixa abertos, à interpretação dos órgãos jurídicos das 

universidades, quais os limites de sua aplicação e os contornos de seu 

conteúdo.  

Conforme explicarei melhor nos capítulos que seguem, o 

interesse em estudar o tema tem relação com o modo como uma mulher 

trans se apresentou ao nosso grupo de estudos da Universidade Estadual 

de Maringá. Ao dizer o nome masculino, porém identificando-se com 

pronomes femininos, Evelyn1 me movimentou a entender como se dão 

as experiências transexuais e travestis dentro do ensino superior público 

brasileiro, entrelaçadas com as lutas em torno do uso do nome social. 

Estávamos no ano de 2012, e a aluna não sabia que em alguns lugares 

era possível requerer que o nome social constasse nos documentos 

internos da universidade, no lugar do nome civil. Após essa reunião, 

comecei a verificar as possibilidades de pesquisa dentro da linha de 

estudos de gênero do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, da Universidade Federal de Santa Catarina – 

PPGICH/UFSC, um programa que eu já conhecia por intermédio de 

Selvino Assman, Miriam Grossi, e por minha parceira de trabalho na 

Universidade Estadual de Maringá - UEM, Isadora Vier Machado.  

Ao finalizar o mestrado, em 2007, retornei para Maringá, onde 

cursei graduação, para trabalhar como professora na UEM. Retornei 

com muitas reflexões sobre o campo da subjetividade e do direito, mas 

com dificuldades de conectar essa discussão com a realidade 

universitária. Posso dizer que essa “tradução” somente começou a ser 

realizada a partir de 2009, quando me encontrei, em Maringá, com os 

grupos e coletivos de estudos de gênero, principalmente com o Núcleo 

de Estudos e Pesquisa em Diversidade Sexual – NUDISEX, coordenado 

pela professora da educação Eliane Maio. 

No momento em que tivemos a primeira mulher transexual na 
UEM no grupo, a qual requeria aos/às professores/as, cotidianamente, 

que seu nome fosse corrigido na chamada, pensei que havia chegado o 

momento de aprofundar os estudos sobre esse campo, pois conforme 

                                                        
1 Nome fictício 
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explico no terceiro capítulo, as coordenações de grupo possuem diversas 

responsabilidades em relação às pautas LGBT, dentre elas, a de se 

constituir em uma instância de acolhimento, de possibilidade de 

pesquisa, de suporte financeiro através de bolsas de pesquisa e de 

encabeçar institucionalmente demandas que envolvem os/as sujeitos/as 

que frequentam esses espaços. Nesse sentido, uma das responsabilidades 

que assumi foi a de coordenar a elaboração da resolução de nome social 

da Universidade Estadual de Maringá.  

O desconforto de Evelyn ao dizer seu nome civil na primeira 

reunião do grupo, “porque tudo pra ela na universidade era novo e ela 

não sabia como agir”, delimita meu objeto de investigação e as 

preocupações que direcionaram a construção do texto, assim como 

definiram essa aluna como a principal interlocutora da tese. As 

inquietações giraram em torno de responder a questionamentos como: 

qual é o lugar das travestis e transexuais na universidade? Qual é a 

localização do nome social dentro do direito? Quais são as estratégias de 

resistência e sobrevivência construídas por esses/as sujeitos/as dentro de 

um espaço institucional como a universidade pública? Como 

marcadores sociais, raciais e de classe influenciam a experiência trans 

dentro da universidade? 

A fim de elucidar essas questões, o conjunto de textos que Judith 

Butler escreveu nos últimos quinze anos acerca da ideia de “vidas 

precárias” (BUTLER, 2011), “vidas que importam” (BUTLER, 2015c), 

“violência ética” (BUTLER, 2015b) e “vidas passíveis de luto” 

(BUTLER, 2015a) auxiliaram na compreensão sobre como definir 

teoricamente essa margem para onde as políticas e disciplinas de 

controle do corpo jogaram a existência trans. Constituiu-se em um dos 

objetivos da pesquisa trazer à tona a discussão sobre o nome social 

como um dispositivo complexo, resultado de reivindicações dos 

movimentos sociais, no entanto, uma produção jurídica que se posiciona 

marginal ao direito civil, delimitando para esses/as sujeitos/as uma 

cidadania precária, como define Berenice Bento (2014). As 

considerações de Butler analisadas em conjunto com esse texto 

específico (BENTO, 2014) e com trabalhos de Flávia Teixeira (2009 e 

2012), nos levam a pensar que a própria existência de cidadania está em 

jogo nessa questão, pois quando uma pessoa trans é chamada pelo nome 
civil, até que os sistemas se adaptem, incide aí um esquema de 

invisivilidade e, em última análise, de tornar inexistente o/a sujeito/a. Se 

o relato de si se inicia quando sou interpelada pelo Outro, nesta análise 

percebo que este lugar é ocupado, ao que tudo indica, por outras/ 

subjetividades trans que circulam nesse espaço e por grupos de estudos e 
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grupos interseccionais com a questão de gênero, que são as instâncias 

onde os/as sujeitos/as trans possuem voz e existência com maior 

plenitude. Então, até que ponto o nome social atua na emergência das 

subjetividades trans no espaço universitário? Essa questão é respondida 

por minhas/meus interlocutoras/es ao longo do texto que segue, através 

de proposições paradoxais e conflituosas, como se apresenta de fato a 

característica do dispositivo de regulamentação do nome social.  

A própria ideia de regulamentação do nome social leva a crer que 

o direito precisa ter controle sobre essa prática de subversão do instituto 

da personalidade do Código Civil Brasileiro e definir como, quando e 

onde ela pode acontecer. Em que sentido então, as travestis e transexuais 

se engajam na luta pelas resoluções? 

Trabalhando com essas indagações, defini o conjunto teórico 

onde fundamentamos as reflexões, delimitei os locais e os/as sujeitos/as 

que poderiam conversar comigo no texto como interlocutores/as. 

Procurando compreender de que forma os marcadores sociais e 

raciais interferem em minha análise enquanto sujeita/observadora nessa 

pesquisa. Traço, no primeiro capítulo, uma espécie de etnografia do meu 

percurso enquanto pesquisadora, vinda de família pobre e negra, filha de 

professora, entre outras condições presentes em minha história. Inicio 

essa reflexão pelo contato com a dogmática, que tive durante toda a 

graduação de direito (entre os anos de 1998 e 2003), passando por uma 

tentativa de circunscrever elementos de parentalidades que me 

marcaram enquanto mulher dentro da família de onde venho, até chegar 

às considerações sobre os estudos que desenvolvo, desde o mestrado, 

dentro do tema de direito e subjetividade, e agora no doutorado sobre 

direito, subjetividades e gênero.  

Meu percurso dentro da filosofia política teve início, portanto, no 

mestrado, quando já me preocupava a questão do sujeito universal que 

veio constituir a base do direito moderno. Esse tema, entrelaçado à 

questão trans, faz necessário discutir elementos específicos da discussão 

teórica feminista que provoca fissuras no modelo de subjetividade 

universal. Assim, no segundo capítulo procuro considerar as 

epistemologias feministas que utilizei, de modo a inseri-las em um 

contexto interdisciplinar de análise que conjuga principalmente a 

etnografia, a filosofia política e o direito. A discussão dentro da 
antropologia partiu de considerações sobre meu lugar de fala na 

pesquisa. Um lugar que é ao mesmo tempo institucional e de militância. 

Escrevo enquanto coordenadora de grupos de pesquisa de gênero, como 

mulher lésbica, de origem negra. Escrevo ainda como professora dentro 

de um contexto de desmonte da Universidade Pública, de amplo 
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retrocesso das instituições democráticas brasileiras, de um retorno aos 

ataques públicos à população negra, gay, lésbica e transexual. Enquanto 

discuto as lutas que empreendemos dentro da universidade, luto para 

manter meus direitos na docência, ameaçados por um governo privatista 

e sem comprometimento nenhum com a educação. Ao final do 

mapeamento realizado no capítulo 3, registro que 70% das 

universidades públicas regulamentaram a resolução, dado que no fundo 

nos fala muito sobre a presença trans dentro da universidade, um lugar 

obviamente não reservado e não associado pela sociedade a essas 

pessoas. Nesse sentido, esse trata-se de um dado de resistência. Apesar 

disso, toda a tese foi escrita debaixo de um cenário melancólico de todas 

as perdas pelas quais temos passado, contra as quais temos que lutar 

novamente, como se estivéssemos voltando às primeiras lutas 

feministas, de tempos atrás. Meu lugar de fala é um lugar de luta, de 

cansaço e de luto.  

A tese é também sobre vidas matáveis, não-enlutáveis. A partir da 

pesquisa de campo, procuro perceber as zonas de indeterminação e 

esquemas de inivisibilidade dos corpos não desejados em um espaço 

privilegiado, que é o da Universidade Pública no Brasil.  

A fim de mapear a existência trans dentro da universidade, 

pesquisei nos sites das universidades públicas a existência das 

regulamentações, conforme metodologia que descrevo no capítulo 2.  

 

B) RECORTES ANALÍTICOS 

Tendo em vista que sou professora na Universidade Estadual de 

Maringá, desde 2007, e que já havia tido um vínculo como estudante 

com a Universidade Federal de Santa Catarina, durante o mestrado 

(entre 2004 e 2007), decidi delimitar o recorte analítico da tese nessas 

duas universidades, motivo pelo qual este é o único dado que aparece 

identificado em relação à/aos minhas/meus interlocutoras/es.  

No capítulo terceiro, mostro como a participação que tive na 

elaboração da resolução da UEM (2013) e na última resolução da UFSC 

(2015) me colocou em um lugar onde pude desenvolver uma observação 

participante do processo, contribuindo para os textos das normativas 

dentro das comissões de elaboração e, ao mesmo tempo, 

compreendendo como essas duas instituições manejavam internamente a 
presença trans na universidade. Desde o início notei, por exemplo, que a 

“legalidade” das resoluções foi sempre uma questão central a ser 

garantida, apesar das procuradorias jurídicas das duas universidades 

deixarem claro que não se trata de um expediente jurídico e sim, 

administrativo. Esse movimento, me levou a refletir sobre o direito 
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como uma área fechada de produção interpretativa, codificada, onde a 

técnica faz a função de conferir uma “imparcialidade” aos pareceres. 

Nesse sentido, foi necessário abranger dentro das análises os projetos de 

lei sobre mudança de nome civil presentes no Congresso Brasileiro, 

assim como todos os pareceres da área do direito que constam nas 

resoluções das duas universidades que constituem o recorte analítico da 

tese.  

 

C) METODOLOGIAS E TEORIAS DE ANÁLISE 

Todas as análises foram construídas sob a orientação de uma 

metodologia interdisciplinar, seguindo a linha metodológica do 

Programa no qual estou inserida. É preciso considerar, que ao longo dos 

créditos, que realizei nos dois primeiros anos de curso, diversas 

reflexões realizadas dentro das disciplinas oferecidas no doutorado 

interdisciplinar (PPGICH) foram importantes para a construção deste 

texto, de modo que, a maioria da bibliografia utilizada na tese veio de 

indicações que tive contato durante as disciplinas obrigatórias e 

específicas da linha de estudos de gênero, oferecidas dentro do 

Programa. Além disso, os seminários organizados pelo Núcleo de 

identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) e pelo Instituto de 

Estudos de Gênero (IEG) forneceram um panorama das discussões mais 

recentes existentes dentro das áreas das humanas no que se refere às 

teorias de gênero e às teorias das transexualidades e travestilidades. Em 

outros eventos, como o Transday, organizado por Simone N. Ávila, nos 

anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, pude ter contato com os movimentos 

sociais trans, a partir dos quais fundamento toda a argumentação que 

ajudei a construir acerca das pautas trans que serviram como diretivas 

das resoluções, principalmente no que se refere à última resolução da 

UFSC. 

O campo das teorias e práticas das travestilidades e 

transexualidades tem se mostrado complexo, uma vez que reflete as 

características do tema, mas sobretudo porque os movimentos da 

militância feminista incidem sobre a produção teórica da área, que por 

isso, produz discussões que avançaram e se modificaram muito 

rapidamente nas últimas duas décadas. Podemos dizer que as rupturas 

teóricas mais significativas na área de gênero se concentram em torno 
do tema das subjetividades trans, uma vez que autoras de muitas áreas 

estão trabalhando em termos de desconstrução do sexo e gênero. Essa 

produção influencia os feminismos a ponto das autoras que trabalham 

com o termo “ondas feministas” descreverem a última onda como 

aquela que rompeu de vez com o essencialismo do binômio sexo-
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gênero. Quero dizer com isso que os estudos sobre corporeidades e 

subjetividades em trânsito, normalização dos corpos, performances e/ou 

expressões de gênero e desconstrução do sexo, tornaram-se um marco 

temporal dentro da história dos feminismos. Essa dinâmica exigiu 

atualizações teóricas constantes na pesquisa e no campo. Quando iniciei 

a pesquisa, em 2013, havia apenas 15% das Universidades Públicas do 

Brasil com regulamentações prontas de uso do nome social, o que 

significa que havia ainda um número reduzido de travestis e transexuais 

que solicitavam formalmente a utilização do nome social nesses 

espaços. 

Conforme podemos verificar na figura 12 do capítulo 3, a 

produção de normativas relacionadas ao nome social dentro das 

universidades acontece principalmente após o ano de 2010, e com mais 

força após 2014. Assim, quando fiz a qualificação do texto de doutorado 

em agosto de 2015, havia 37% de universidades com regulamentações, 

subindo o número para 70% quando atualizei os dados em junho de 

2017. Nesse período, tivemos as primeiras formandas de graduação da 

UFSC e UEM e a primeira defesa de dissertação de mestrado da UFSC, 

de pessoas trans que utilizaram o nome social na instituição. Entre essas 

formandas, temos alguns Trabalhos de Conclusão de Curso produzidos 

que discutem transexualidades e travestilidades, e me auxiliaram a 

pensar algumas questões da tese. Apesar de serem trabalhos produzidos 

ainda na graduação, se constituem em textos importantes na medida em 

quem articulam leituras feministas realizadas dentro dos grupos de 

estudos de gênero com as experiências desses/as sujeitos/as. 

Modificou-se também, ao longo do tempo, a receptividade das 

mulheres e homens trans aos convites para participação em pesquisas 

como essa que realizei, ou seja, pesquisas realizadas por pessoas cis. 

Isso porque há um direcionamento dentro dos movimentos sociais de 

visibilizar a produção trans, que agora existe dentro da universidade e de 

colocar limite de participação especificamente nas pequisas de pessoas 

que estão distantes desses movimentos. Desse modo, o conjunto de 

interlocutores/as que apresento na tese foi definido de acordo com a 

proximidade que pude ter com cada um deles/as dentro dos grupos de 

pesquisa pelos quais circulei durante a produção da tese. As pessoas 

com quem tive pouco contato nunca me responderam às solicitações de 
entrevista. Assim, acompanhei 2 mulheres na UEM, 3 homens e 1 

mulher na UFSC.  

A opção de recorte analítico leva em consideração principalmente 

o espaço das duas universidades, considerando tramas geográficas e 

políticas em que se encontram, e os marcadores que acompanham as 
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pessoas trans no ensino superior público.  A pesquisa teve como 

objetivo principal articular essas experiências com os processos de 

regulamentação e os discursos a eles relacionados.  

 

D) DEFINIÇÃO DAS/OS INTERLOCUTORAS E ENFOQUE NOS 

MARCADORES 

Uma vez que os marcadores são discutidos a partir das 

experiências, procuramos, principalmente nos capítulos 4 e 5 trazer os 

elementos teóricos alinhavados com os relatos que esses/as sujeitos/as 

fazem de si. A comparação entre as experiências não constitui o núcleo 

da discussão, apesar de ser fundamental para construir o argumento de 

que algumas vidas importam mais do que outras. Mas, de qualquer 

forma, não procuramos estabelecer uma equivalência de profundidade e 

quantidade de informações entre um/uma sujeito/a e outro/a. Os relatos 

aparecem de acordo com a relevância que os/as próprios/as sujeitos dão 

a determinados fatos, sentimentos e reflexões que fazem sobre si. 

Assim, apresento as narrativas de modo desproporcional, com intenção 

de reproduzir a importância que os marcadores sociais, raciais e de 

classe tem para cada discussão que desenvolvo, sem me fixar na 

preocupação da equivalência de aprofundamento nos mesmos tópicos. 

Por exemplo, quando traço a narrativa de Evelyn dentro da luta pelo 

nome social, aprofundo as análises nos marcadores sociais e raciais que 

estão presentes fortemente em seu percurso, enquanto os relatos de Rita 

estão muito presentes quando falo dos movimentos sociais, que é o que 

marca sua inserção no mundo trans dentro da universidade.  

O capítulo 4 é dedicado à análise do processo de normatização do 

nome social da UEM e dos trânsitos de feminilidades trans por este 

espaço. Uma vez que os percursos e sentidos construídos por esses/as 

homens e mulheres dentro de suas experiências com o nome na 

universidade são marcados por elementos próprios dos campos das 

tranfeminilidades e transmasculinidades, optei por enfatizar as 

experiências femininas no capítulo 4, onde analiso o processo de nome 

social na UEM, e as experiências masculinas no capítulo 5, onde analiso 

as experiências de nome social na UFSC. 

Nos dois campos foi preciso considerar novas/os teorias 

produzidas e experiências muito diversas sendo relatadas, o que me 
levou a preferir como marco teórico, autoras que trabalham na linha do 

nomadismo e dos trânsitos de subjetividades, como Rosi Braidotti 

(2014). No capítulo 4, as autoras transfeministas, como Jaqueline 

Gomes de Jesus e Hailey Alves (2012) me auxiliaram na compreensão 

sobre as mulheridades trans e a ideia de controle da noção de 
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mulheridade pelas instituições formais, como o judiciário, nos processos 

de mudança de nome civil e a saúde pública, através do Processo 

Transexualizador. Sobretudo, a ideia de definir-se mulher foi explicada 

pelas minhas interlocutoras, ao relatarem suas primeiras expressões de 

feminilidades e seus processos de construção de feminilidade dentro do 

espaço universitário.  

Antes de entrar no detalhamento da elaboração da resolução de 

nome social da UEM, fiz uma reflexão sobre Maringá e seus processos 

de invisibilização de corpos indesejados, presentes na cidade desde o 

processo de colonização da região. Com isso pretendi mostrar como a 

universidade foi construída em meio a uma atmosfera de virilidade, 

força masculina, pioneirismo e meritocracia, que se contrapõe ao perfil 

das/os sujeitas/os que possuem voz neste texto. Uma delas, inserida na 

universidade por um programa seriado de avaliação (PAS), apoiada por 

um programa como PROJOVEM Urbano, empregada doméstica, nos 

contraturnos das aulas, transexual, negra, ou seja, alguém que transita 

em diversos círculos sociais que a cidade prefere que não apareçam. 

Mostro, dentro desse contexto, como a cidade já realizou movimentos 

para a expulsão de transexuais do centro, em uma tentativa de tornar 

essas mulheres invisíveis para entender como essa prática que vem 

desde a “fundação” da cidade afeta a existência trans na cidade. 

Ainda nesse capítulo, analiso os trâmites da resolução de nome 

social como uma teia de expressões de poder que recai sobre 

minhas/meus interlocutoras/es, como as falas do direito sobre a natureza 

do dispositivo de nome social e a prerrogativa da instituição de fazer 

essas vidas esperarem pelo momento em que poderão utilizar seu nome 

nos documentos internos e assim, passar a existir para a comunidade 

universitária. Porém, de certa forma, trabalhamos a existência do 

dispositivo de nome social como uma estratégia de resistência contra 

esse poder institucional de fazer esperar, uma vez que se trata de uma 

alternativa de sobrevivência enquanto os processos de mudança de nome 

civil estão em curso.  

No capítulo 5, dei enfoque às experiências de hormonização dos 

tranhomens dos quais me tornei amiga e com os quais compartilhei, a 

partir de diferentes lugares de fala, a experiência de revisão da resolução 

de nome social da UFSC, em 2015. A escolha dos nomes por esses 
homens tornou possível aprofundar a discussão sobre as novas 

considerações sobre nome, prenome e parentalidades, refletindo sobre o 

lugar das transexualidades dentro desse campo clássico de estudos da 

antropologia. A escolha dos nomes pelos homens trans que acompanho 

me levou a considerar a necessidade de pensar a existência de novas 
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formas de nominação, uma vez que a transexualidade traz um modo 

específico de auto-nominação baseada no gênero. Nesse sentido, foi 

importante o contato com o texto de Marilyn Strathern (2015), que teve 

como objetivo dialogar com Lévi-Strauss (1982) sobre a importância da 

categoria de gênero no sistema de trocas analisado por esse autor. Em 

muitos casos de pessoas trans, os nomes são escolhidos de modo a 

reforçar a masculinidade ou a feminilidade, reafirmando a importância 

das expressões de gênero nesse contexto. Nesse sentido, trabalhos mais 

recentes sobre nominação, como os organizados por Agnés Fine e 

Françoise-Ouelette (2005) na França, e os textos de Flávia Motta Mattos 

(2002) em Florianópolis e de Cláudia Barcellos (2015), no Rio de 

Janeiro nos auxiliaram a compreender novos processos de nominação 

presentes nas sociedades atuais ocidentais.  

Por fim, analisamos no capítulo 5, os três momentos de 

regulamentação das normativas de nome social da UFSC, em 

comparação com outras normativas de Santa Catarina e do Paraná, com 

o objetivo de perceber todos os mecanismos de precarização que recaem 

sobre as subjetividades transexuais e travestis dentro dos espaços 

universitários que regulamentaram o uso do nome social.   

  



40 

 

  



41 

 

1 DO DIREITO DE OLHOS VENDADOS AO ESTUDO SOBRE 

AS SUBJETIVIDADES TRANS 

 

1.1 O DIREITO (IM)PURO, MITOS E RELATOS DO EU 

 

O ensino jurídico no Brasil foi estruturado sob forte influência da 

escola francesa da exegese, que tinha como objetivo, desenvolver um 

método preciso de decodificação do código napoleônico, de modo que 

na aplicação da lei fosse garantida a máxima imparcialidade do julgador. 

Durante todo o curso de direito, recebemos orientação para produzir 

textos sob a máxima impessoalidade. No presente trabalho, tento 

subverter esse modo de escrita, escrevendo em primeira pessoa e 

apresentando desde o início minha trajetória pessoal de pesquisa. 

Vejamos porque tal intenção representa um desafio dentro do direito.  

A escola da exegese surge no contexto da promulgação do 

Código Napeoleônico2. Ao apresentar o projeto, Portalis fornece um 

resumo de como funcionaria o sistema codificado de leis no país:  

 
Quando a lei é clara, é necessário segui-la, quando 

é obscura, é necessário aprofundar suas 

disposições. Na falta da lei, é necessário consultar 

o uso ou a equidade. A equidade é o retorno à lei 

natural, no silêncio, na oposição ou na 

obscuridade das leis positivas (BOBBIO, 1995, p. 

77). 

 

É possível notar, no discurso do legislador, que as primeiras 

opções de interpretação estão circunscritas à letra da lei positiva, ou 

seja, posta pela autoridade competente, e mesmo quando a lei falta, a 

opção que se apresenta não foge à dogmática, pois Portalis aponta para 

                                                        
2 Antes do código napoleônico o direito conhece apenas compilações de leis 

esparsas. Napoleão então, encomendou a seus legisladores a elaboração de uma 

legislação única, baseada nas leis existentes na França, porém com unidade, 

coerência e completude. Um texto escrito por um único corpo legislativo, que desse 

conta de apontar mais precisamente ao juiz qual norma utilizar para cada conflito. A 

ideia era extinguir a insegurança jurídica que, segundo Napoleão, era causada pela 

falta de um sistema hermético de leis no país. Em última análise, estava sob os 

holofotes do governante e do legislativo a grande margem de parcialidade que a falta 

de um sistema jurídico permitia aos juízes. Vários juristas que compunham o corpo 

legislativo na época apresentaram seus projetos e, ao final, Portalis saiu vencedor 

como autor do que viria a ser o primeiro código do sistema positivista mundial 

(BOBBIO, 1995). 
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as leis naturais, que usualmente são definidas pelos sistemas jurídicos 

naturalistas como eternas e imutáveis, portanto, indiscutíveis e de 

natureza essencialista.3  

Além da exegese, o sistema e o ensino jurídico brasileiro tiveram 

inspiração em Hans Kelsen (1999) e (2000), um dos ícones do 

positivismo jurídico, que escreve já na segunda metade do século XX, 

portanto, após o desenvolvimento de muitas outras escolas positivistas 

pelo mundo, entre elas a escola alemã (BOBBIO, 1995).  

As referências positivistas, principalmente as citadas, foram 

fortemente agregadas aos fundamentos da construção do sistema 

jurídico brasileiro, de modo que os princípios da imparcialidade do juiz 

e da objetividade da lei se tornaram os pilares da formação nessa área, 

sobretudo para aqueles/as que tinham intenção de entrar na magistratura. 

Ainda é comum, nos eventos da área, ouvir elogios a juízes e 

procuradores fundamentados em sua imparcialidade.  

Nas aulas da graduação em direito (que cursei de 1998 a 2003, na 

Universidade Estadual de Maringá - UEM), vi disciplinas inteiras se 

desenrolarem em torno da leitura dos códigos, nas análises dos artigos 

em sequência, privilegiando a morfologia e a sintaxe, de acordo com o 

método exegético, fortalecendo o esquema da dogmática jurídica4. 

Como desdobramento da dogmática e do método positivista, é possível 

verificar um movimento de coisificação dos sujeitos e sujeitas que 

chegam às portas do judiciário. Ainda no segundo ano do curso, 

acompanhei os estudos de teorias da história, do Departamento de 

História e pude ter contato com outros modos de produzir conhecimento 

e referências de fora do positivismo, como Pierre Bourdieu (1989), por 

exemplo, que se constituíram em um contraponto das aulas de estilo 

kelseniano (Kelsen, 1999), no sentido da teoria pura, que eu tinha no 

direito. Meus trânsitos pela História já haviam sido impulsionados por 

leituras anteriores, que fiz ainda no primeiro ano de graduação, 

                                                        
3 As leis naturais foram identificadas pelas escolas de Direito Natural dos séculos 

XIX e XX de diversos modos: ora como equivalentes às leis da razão, ora como 

costume, ora como razão divina. Apesar dessa dissidência, todas sustentavam a 

prevalência do direito natural sobre o direito positivo. É possível encontrar todo esse 

debate entre as principais escolas naturalistas e positivistas em “BOBBIO, Norberto. 

O Positivismo Jurídico. Lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995.”  
4 Tomando a ideia de ‘dogmática jurídica’ como um esquema de deslocamento 

discursivo do real para o abstrato, onde a questão dos fundamentos do direito não é 

discutida, mas apenas posta, e os conflitos são resolvidos a partir de uma base 

indiscutível (STRECK. 2007). 
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produzidas por escolas críticas do direito no Brasil, as quais escrevem 

no sentido da desconstrução da dogmática jurídica. 

 
Graças a isso, no contexto da dogmática jurídica, 

os fenômenos sociais que chegam ao Judiciário 

passam a ser analisados como meras abstrações 

jurídicas, e as pessoas, protagonistas do processo, 

são transformadas em autor e réu, reclamante e 

reclamado, e, não raras vezes, “suplicante” e 

“suplicado”, expressões estas que, convenhamos, 

deveriam envergonhar (sobremodo) a todos nós. 

Mutatis mutandis, isto significa dizer que os 

conflitos sociais não entram nos fóruns e nos 

tribunais graças às barreiras criadas pelo discurso 

(censor) produzido pela dogmática jurídica 

dominante. Nesse sentido, pode-se dizer que 

ocorre uma espécie de “coisificação” 

(objetificação) das relações jurídicas (STRECK, 

2007, p. 32). 
 

A crítica ao dogma e o ato de subversão do modo de operar o 

direito, o que tento realizar na docência atualmente, somente são 

possíveis a partir da desconstrução do mito da imparcialidade. Seguindo 

os estudos de Streck sobre Lacan: um mito somente é possível de ser 

desvelado quando é possível romper com a crença sobre a verdade de 

seu conteúdo, quando o negamos, por intermédio de uma ordem 

simbólica não sitiada por este mito.  

 
Nesse sentido, é possível fazer uma analogia do 

discurso ideológico com o discurso do mito. A 

ideologia – vista/entendida segundo os parâmetros 

aqui estabelecidos – permite que se diga que o 

mito só é mito para quem não sabe que é mito, ou 

seja, o mito só é mito para quem nele acredita. O 

desvelar do mito é a instituição de uma ruptura, 

através de um simbólico não atravessado/sitiado 

pelo discurso mitológico (STRECK, 2007, p. 32). 

 

O mito somente pode ser reafirmado quando não há desconfiança 

sobre a verdade posta.  

Ainda na graduação, pude ter contato com disciplinas, grupos e 

professoras/es, não tão numerosos como agora, que permitiam 

desmistificar os princípios positivistas que eram confirmados em 
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disciplinas dogmáticas. Foram diversos enfrentamentos: políticos, 

estéticos e profissionais que me levaram a cada vez mais fazer incursões 

em outras áreas, principalmente na história, na filosofia política e mais 

recentemente na antropologia. Dessa forma, tive acesso a textos que 

ampliaram minhas possibilidades de expressão e de fontes de pesquisa, 

de modo que, a escrita deste texto em primeira pessoa constitui-se em 

mais um avanço dentro dos enfrentamentos que travo com o positivismo 

jurídico desde aquele período. 

Da mesma forma, as considerações sobre as subjetividades 

transexuais e travestis nas universidades serão conduzidas por 

referências que problematizam os mitos do positivismo e, 

principalmente, do sujeito universal. 

Assim, dou início ao texto expondo minha trajetória de vida e 

academia, apontando as principais condições que me levaram a escolher 

esse objeto de pesquisa e os marcadores que me acompanham no campo 

e na escrita. 

Além de começar a expor o caminho que me levou ao contato 

com a luta pelo nome social dentro das universidades públicas, tentarei, 

no que for possível, usar em meu próprio relato os mesmos marcos 

teóricos que utilizo para analisar outras trajetórias de vida que virão ao 

longo do texto. Essa intenção tenderá a funcionar mais com as 

referências da filosofia política, pois os estudos de gênero apresentam 

bibliografia específica sobre as transexualidades e travestilidades. Então, 

este capítulo também constitui-se em um laboratório para a tese e já 

aponta algumas referências recorrentes com as quais dialogo para 

compreender as diversas posições sociais e trânsitos dessas/es 

sujeitas/os no espaço institucional, o meu papel no processo de 

regulamentação do nome social nas duas universidades que analisei e os 

contextos que envolvem essa discussão. 

A carta da justiça de Elisa Riemer5 me guia, neste momento 

inicial, aos objetivos que preciso dar conta para discutir esta trajetória 

pessoal. Trata-se de uma arcana maior6. Uma figura que até hoje só  

                                                        
5 Elisa Riemer é uma artista paranaense feminista e queer, como se auto-denomina. 

Utiliza colagem como técnica de elaboração das imagens e possui um 

direcionamento místico para a criação. Geralmente insere elementos da cosmologia 

e tarologia em seus quadros. A obra utilizada aqui é o tarô “viagem ao útero 

cósmico”, iniciado pela artista em 2015 e finalizado em 2017.  
6 Segundo explicações de Elisa Riemer, as arcanas maiores são 22 cartas do tarô que 

representam as questões mais significativas, os maiores mistérios da natureza 

humana. Importante notar que a artista estudou as arcanas durante 2 anos até 

finalizar o trabalho, que localiza dentro da militância feminista, por isso, chama de 
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Figura 1 - XI. A justiça 

 
Fonte: Baralho de tarô “viagem ao útero cósmico” 

 

havia conhecido branca, com vestes de realeza; e significava para mim, 

originalmente, equilíbrio, ordem, normalidade, lei e disciplina. No 

livrinho explicativo que acompanha o tarô, a artista coloca uma legenda:  

 
XI. A Justiça: de olhos vendados, livre de 

julgamentos superficiais. A Justiça pondera entre 

razão e emoção, Sol e Lua, se mantendo em 

equilíbrio entre os pólos opostos. Traz nas mãos a 

espada, pronta para cortar o que for preciso e fazer 

os ajustes necessários. Essa carta está ligada à 

inteligência, à ponderação e à racionalização das 

situações (RIEMER, 2017).  

 

Ao inserir a figura negra, com vestes de religião africana e um 

turbante, símbolo da cultura africana, no lugar em que era comum 

encontrar a arcana branca Real coroada, a artista desloca a centralidade 

da discussão para as/os sujeitas/os normalmente marginalizados nos 

sistemas de justiça ocidentais. A justiça representada com os olhos 

vendados, porém tendo uma mulher negra como protagonista, permite 

pensá-la como uma imagem que denuncia a cegueira do direito diante da 

                                                                                                                     
“arcanas”, no feminino, e não “arcanos”, como é mais comum (cadernos de campo, 

2017). 
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desigualdade social e da discriminação com os símbolos da cultura 

africana. Nesse sentido, podemos agregar o conceito de enquadramento 

discutido por Judith Butler em Quadros de Guerra (BUTLER, 2015a) à 

discussão, o qual será muito importante para explicar as trajetórias de 

vida que constroem essa tese, inclusive a minha. 

To be framed (BUTLER, 2015a) é uma expressão inglesa que 

pode significar os contornos de uma pintura ou fotografia, uma moldura 

que delimita uma imagem, ou até mesmo alguém que foi criminalizado, 

e para isso enquadrado na norma penal. Veremos que a discussão do 

nome social se relaciona a esse conceito sobretudo quando falamos de 

exclusões, marcadores sociais, dispositivos normativos e 

assujeitamentos. Trata-se de dar voz às sujeitas e sujeitos que, 

tecnicamente, não existem para o direito, não estão “enquadrados” no 

conceito de cidadania plena, mas que estão presentes em um espaço 

institucional, a universidade, com corpos que subvertem as regras de 

gênero e sexualidades do padrão heteronormativo binário. Encontram-se 

à margem do quadro legal que determina quem pode ser um sujeito civil 

para o direito. No entanto, ao regulamentar o nome social, a instituição 

captura de alguma forma esses corpos. Então, pergunto: No momento de 

regulamentação do nome social nas universidades, quais 

transexualidades ou travestilidades foram capturadas ali? O que aparece 

no enquadramento da norma? O que está oculto? Quem está falando? 

Quando falo de mim dentro desse processo, quanto de mim sou capaz de 

capturar e de mostrar nesse quadro que construo agora?  

“Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos – sou eu que 

escrevo o que estou escrevendo” (LISPECTOR,1998). Eu, professora 

universitária, filha de professora do ensino fundamental e médio, neta de 

lavadeira, sobrinha de baianas, lésbica. Todos esses marcadores estão 

comigo quando penso e escrevo esse texto. Isso explica a 

problematização que faço, desde este primeiro capítulo sobre a 

desigualdade social, a raça e o gênero, tópicos que continuarão presentes 

nos capítulos em que prevalecem as vozes dos/as demais sujeitos/as da 

pesquisa. 

Ao apontar os diversos contextos que me cingem a realizar uma 

reflexão de um ponto de vista à margem dos privilégios sociais mais 

usuais, assumo por consequência uma responsabilidade ética e política, 
em um relato que também se constitui em ação – ato de resistência - 

diante das universalidades da filosofia do sujeito e dos mitos do direito.  

Segundo Butler (2015b), ao refletir sobre os “sujeitos 

Foucaultianos”, os termos que usamos para relatar a nós mesmos, de um 

modo que seja inteligível também para o outro, são sociais, e foram 



47 

 

criados para estabelecer condições sociais, de modo que aquilo que 

estou dizendo, apesar da liberdade que envolve essa ação, está 

circunscrito à uma determinada linguagem normatizada. É um relato 

produzido de dentro de uma ordem normativa para realizar uma crítica 

da norma. Portanto, trata-se de um exercício de problematizar as 

verdades que estão postas sobre mim mesma (eu-sujeito). 

 
Uma operação crítica não pode acontecer sem 

essa dimensão reflexiva. Pôr em questão um 

regime de verdade, quando é o regime que 

governa a subjetivação, é pôr em questão a 

verdade de mim mesma e, com efeito, minha 

capacidade de dizer a verdade sobre mim mesma, 

de fazer um relato de mim mesma (BUTLER, 

2015b, p.35). 

 

Os regimes de verdade e a questão do poder são objetos 

frequentes das reflexões de Foucault (1988), aos quais voltaremos ao 

longo dos próximos capítulos. Por ora, o exercício consiste em fazer a 

sujeita (eu) aparecer, em diálogo com o Outro (leitoras, interlocutoras, 

comunidade acadêmica) que me lança diversos questionamentos sobre 

quem eu sou e meu lugar de fala. Portanto, neste trabalho, estarão em 

questão tanto a capacidade de realizar um relato de mim, quanto os 

limites do relato que farei sobre as trajetórias trans na universidade e 

meu papel nos processos de regulamentação do nome social.  

 Franz Fanon observou que “aquilo que se chama de alma negra é 

frequentemente uma construção do branco” (FANON, 2008, p.30). Ou 

seja, se o relato se desenvolve cingido, afetado e negociado em relação a 

uma ordem normativa, está presente o risco de definir-se dentro do 

modelo de sujeito imposto pela norma, assim como é possível, por 

exemplo, que alguém fale das pessoas trans, a partir de um modelo de 

transexualidade e travestilidade fundamentado na “verdade cis”7. Nesse 

sentido, nos relatos dos sujeitos e sujeitas8 aqui presentes será preciso 

                                                        
7 Com isso quero dizer cisnormativo, que não reconhece outro modo de 

identificação de gênero que não seja o binário. 
8 Segundo conta a colega Fernanda Cardozo, a palavra sujeita foi utilizada dentro do 

Núcleo de Subjetividades e Identidades de Gênero pela primeira vez pela professora 

Miriam Grossi em 2006, em seminários de tese e dissertação. A palavra é utilizada 

dentro do núcleo em discursos que tem como objetivo romper com a norma sexista 

de sujeito universal masculino. Em meu texto, essa estratégia foi particularmente 

inspirada no trabalho de Letícia Barreto, que em tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC - 
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identificar os padrões normativos presentes e destacar as subversões. 

Para isso, recorreremos ao texto sobre a crítica da violência ética, de 

Judith Butler, (2015b), onde a autora trata da questão da narrativa de si e 

a responsabilidade com o outro. 
Assim como Clarice Lispector, em A hora da estrela 

(LISPECTOR, 1998), faço uma leitura sobre as subjetividades, mas 

além disso, considerando que sou parte dos processos analisados e que 

isso pede algumas explicações específicas sobre as metodologias 

escolhidas e reflexões sobre meu lugar de fala. A nordestina tornou-se a 

figura principal do texto de Clarice, assim como a negra é o centro da 

imagem enquadrada por Elisa Riemer. Duas figuras que representam 

exclusão e que, graças a movimentos de subversão da arte, podem agora 

ser retratadas, impressas, adquiridas pelo público e ter visibilidade. 

Personagens que exigem das autoras um posicionamento estético e 

político. As sujeitas e sujeitos desta tese se encontram, desde o ponto de 

vista do direito, em um local marginal, mesmo que estejam inseridas/os 

em um ambiente que poucas/os conseguem acessar, que é a 

universidade, pois a problemática da marginalidade para essas pessoas 

está localizada objetivamente na condição de (não)existir para o mundo 

civil. No entanto, consideramos que a marginalidade não se confunde 

com uma localização fixa, de vitimização, mas sim, uma posição onde 

estão presentes trânsitos, relações, negociações das vivências e produção 

sentidos sobre seus corpos, ao mesmo tempo que seguem existindo e 

resistindo à ordem hetero-cis-normativa. 

Clarice quer falar da nordestina, “na verdade ela mesma”, e Elisa 

quer se apropriar da carta XI do tarô das arcanas maiores para trazer a 

negra para o centro da cena. O direito ao grito9 e à denúncia dos 

enquadramentos hegemônicos de raça, gênero e classe estão presentes 

nesses trabalhos. É nesse sentido que me inspiram a falar de mim e de 

minhas/meus interlocutoras/es nesse texto. 

 
1.2 MEUS MARCADORES: QUAL É O MEU LUGAR DE FALA? 

 

                                                                                                                     
PPGICH em 2015, usa a palavra sujeitas, mencionada por uma das entrevistadas na 

frase que dá o título ao trabalho: “somos sujeitas de nossa própria história” 

(cadernos de campo, 2015). 
9 O direito ao grito no texto de Clarice Lispector utilizado no seguinte contexto para 

explicar por quê escreve sobre a nordestina Macabéa: “O que é mais do que 

invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever 

meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao 

grito. Então eu grito.” (LISPECTOR, 1998). 
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Mulher negra brasileira codinome mulata 

Nos comparavam com um ser sem alma 

Pra gringos somos atração 

Se vem de fora Jão, já querem por a mão 

No carnaval eu represento, samba no pé 

eu mostro meu talento 

Mas não confunda não se iluda 

Eu tenho alma e coração e não sou feita só de 

bunda 

Épocas passadas nós fomos usadas 

Pros portugueses quando eles não arrumavam 

nada 

Se encantavam com a pele escura 

Quando não estava com as negras 

eles usavam as mulas 

Sendo assim o nome surgiu 

Generalizando toda Preta do Brasil 

É um esculacho é o que eu acho 

Se vou pra fora minha carne tem um preço alto 

Se me chamarem de neguinha, assim me anima 

Mas se chama de mulata ai arruma briga 

Pela pele pelo cabelo tirarão conclusões 

A hipocrisia impera no meio dos vilões 

Vou falar bem alto pra todo mundo ouvir 

Sou fruto dessa terra que a cor predomina sim 

Não tenha vergonha do que você é 

Se eu não tivesse orgulho, não estaria de pé 

Sou mais uma mulher Negra que relata 

Sou muito mais do que uma simples mulata10 

(Preta Rara, 2015) 

 

A ênfase nas categorias que são consideradas interseccionais com 

o gênero, como raça, classe, deficiência, foi/é uma característica forte 

dos feminismos pós segunda onda, com objetivo de apontar que as 

pautas das feministas da década de 1970 não alcançavam as mulheres 

negras e pobres11. 

A música traz o problema da nomeação, objeto de estudo bastante 

recorrente na antropologia, trazido pela cantora Preta Rara para a 

discussão da miscigenação no Brasil. 

                                                        
10 As músicas e falas das/os interlocutoras/es serão apresentadas em itálico.  
11 Estou utilizando a estrutura de ondas feministas para localizar temporalmente a 

discussão, apesar de concordar com Claire Hemmings sobre o tom evolucionista que 

está nas entrelinhas do discurso das ondas nos feminismos (HEMMINGS, 2009). 
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Quando Frantz Fanon, em “Pele Negra, Máscaras Brancas” 

(FANON, 2008) escreve que o negro é um homem negro e por isso está 

estabelecido em um universo de onde será preciso retirá-lo, está 

apontando que há um esforço do ocidente em lançar o/a negro/a para 

fora do conceito de humanidade. Conheci o texto de Fanon no curso 

ministrado pelo professor Lorenzo Bernini, na Universidade de Verona, 

Itália, em novembro de 2016. Bernini iniciou sua fala sobre a questão do 

poder no Estado Moderno, a raça e as sexualidades, mostrando o vídeo 

da música “formation” de Beyoncè, e portanto, já apontando que o tom 

do curso seria de resistência, não de vitimização: 

 
Eu vejo, eu quero 

Dou meu máximo, sou negra 

Eu sonho, eu trabalho duro 

Eu me esforço, até conseguir 

Eu acabo com os haters, com os predadores 

albinos (Beyoncè, 2016) 

 

O curso foi direcionado particularmente a estudantes de 

comunicação e, portanto, o uso de recursos audiovisuais interessou 

muito à plateia, que não raro, propôs reflexões sobre o Estado, a 

racialização e os modos de comunicar o lugar do/a negro/a nas 

sociedades europeia e norte-americana (Cadernos de Campo, novembro, 

2016). O ministrante optou então, por mostrar um discurso empoderado. 

Uma mulher negra, famosa, que faz questão de dizer-se negra, talentosa, 

poderosa. A canção de Beyoncè faz ainda várias referências aos luxos 

dos quais ela dispõe, em uma referência clara à ideia de que se localiza 

em um lugar de poder, antes reservado às/aos brancas/os. Não havia 

negras ou negros na sala e notei que o ministrante se esforçou para 

demarcar o quinhão de exploração do corpo negro pela Itália em épocas 

passadas.  

Minha estada na região do Vêneto (Verona, Pádova, Bologna e 

Veneza) me trouxe de volta à discussão da raça (Hunter, 2007), pois não 

obstante toda educação com a qual me abordavam, eu era a única a ser 

solicitada a mostrar o bilhete de embarque sempre que comprava 

passagem em classe superior à econômica12, um lugar onde não se vê 

                                                        
12 Em vários países da Europa não existe ninguém para verificar se a/o passageira/o 

possui o ticket para a viagem. O que se espera é que todos/as comprem e validem em 

uma máquina colocada ao lado das plataformas. Eventualmente, após a viagem já 

iniciada, passam fiscais da companhia pedindo para verificar os tickets, 

aleatoriamente (geralmente quando passam solicitam de 2 ou 3 pessoas no vagão). 
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negros/as. Da mesma forma, fui interrompida por um guarda quando 

saía de um dos banheiros do aeroporto de Milão para explicar por quê 

estava na Itália (já deduzindo que eu não era italiana). Nas duas 

situações, trata-se claramente de não parecer que eu estava no lugar 

correto, o que pode ter sido deduzido por meus traços negros, mesmo 

tendo pele clara, ou por algum detalhe que fez perceber, no caso do 

trem, que eu era uma estrangeira sem condições econômicas para 

comprar uma passagem em classe superior.    

Para explicar o lugar da raça/miscigenação em minha trajetória, 

resgato algumas referências familiares.  

Minha avó materna era uma mulher negra, com traços indígenas, 

cabelos crespos e pobre. Casou-se aos quatorze anos, com um homem 

negro, pisador de Cacau, no sul da Bahia, na década de 1920. Tiveram 8 

filhas e 4 filhos. Tornou-se lavadeira ainda jovem, após a morte precoce 

do marido. Minha mãe, com 13 anos e já professora, recebeu a notícia 

da morte do pai em sala de aula. Durante alguns anos (ninguém sabe 

precisar), minha avó lavava a roupa e as tias faxinavam as casas das 

famílias ricas da cidade. Meu pai é um homem branco, de olhos azuis. 

Também trabalhava na terra, quando ainda criança, como minha mãe, 

mas eram as terras de seu pai, as quais herdou e logo após perdeu por 

causa do alcoolismo. A partir daí, trabalhou como operário em empresas 

ligadas ao ramo agropecuário: curtumes, lacticínios. Tiveram dois 

filhos, e uma filha. Eu: a única “planejada”. Minha mãe exerceu por 35 

anos o cargo de professora de português e literatura no ensino médio, 

em Paranavaí, no Paraná e tem afinidade especifica pelos poetas da 

literatura brasileira, devido à facilidade peculiar para memorizar e falar 

poemas em público.  

Neste pequeno resumo, onde tento salientar os marcadores que 

me influenciam nessa jornada de tese, é possível perceber categorias 

recorrentes nas teorias feministas, principalmente as questões da 

miscigenação e da diferença entre a realidade das mulheres negras e 

brancas, sobretudo no que se refere à natalidade e ao mundo do trabalho. 

No entanto, ainda antes de discorrer sobre esses tópicos, é necessário 

pontuar a diferença entre as mulheres negras que estamos citando.     

Ao escolher Beyoncè como figura de resistência negra, o 

ministrante conseguiu comunicar-se em uma língua amplamente falada 
no mundo, que é o inglês, e pôde transitar, dentro do mundo da música, 

por uma referência facilmente reconhecida pelos jovens atualmente, 

                                                                                                                     
Quando solicitado, o ticket deve ser mostrado sob pena de multa no valor de 100 

euros. 
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afinal, Beyoncè tem uma carreira mundial. A cantora que inicia o item 

de meus marcadores, Preta Rara, tem trajetória muito diferente. Trata-se 

de uma escolha para aproximar este relato das origens negra, nordestina 

e pobre, e também, devido ao tom marginal que o rap imprime nas 

letras. Quando falo de mim, também almejo contar uma trajetória de 

resistência, uma necessidade de continuar sendo e existindo, na 

universidade pública, na opção de não alisar o cabelo, em valorizar as 

marcas na face que remetem à minha avó, em minha lesbianidade. Preta 

Rara representa a periferia, a negritude, a pobreza e as mulheres e me 

auxilia a pensar a importância a miscigenação. Morena? Negra? Parda? 

Mulata?  

Essa sessão sobre marcadores, que de alguma forma alteram 

minha perspectiva de/na vida, tem início com a raça, que por muito 

tempo foi um elemento incompreendido para mim porque nasci 

‘misturada’. Apesar da pele clara, em ambientes onde havia poucos 

negros/as, senão nenhum, como na escola particular em que estudei, 

havia potencial de racismos serem dirigidos a mim e minha mãe, que 

lecionava no colégio em que eu estudava. “Macaca” foi um adjetivo 

direcionado à ela, por um aluno, devido à inconformidade com a nota de 

uma prova.  Uma referência clara à animalização do/a negro/a. Essa 

característica é comum ao racismo e me remete novamente ao texto de 

Fanon (2008) quando o autor aponta que nessa discussão, há uma “zona 

de não-ser” destinada ao/à negro/a. O negro é um homem negro; isto 
quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se 

estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. 

(FANON, 2008, p. 26). Seguido do adjetivo animalizador, houve um 

comentário sobre “quem ela pensa que é para me dar 2.0?!”. Novamente 

uma referência à raça e, principalmente à classe social.  

Podemos dizer que a “zona de não-ser” a que se refere Fanon, 

corresponde ao que Butler chama de não-enlutável (BUTLER, 2015a), 

pois uma vida somente é passível de luto se estiver inserida na esfera do 

humano. Considero que seja possível aplicar o conceito de não-enlutável 

à reflexão sobre as exclusões que são lamentadas e as que são facilmente 

aceitáveis, ou até desejáveis, em espaços institucionais, como o da 

educação, por exemplo. 

Mario Pecheny, ao proferir conferência na Universidade Estadual 
de Maringá em abril de 201713, tratou de raça, classe e gênero como 

                                                        
13 PECHENY, Mario. Você sabe com quem está falando? Restabelecendo 

hierarquias sociais, sexuais e políticas na América Latina. V Simpósio Internacional 
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categorias usualmente envolvidas na expressão “você sabe com quem 

está falando?”, que tem como objetivo único de localizar alguém em 

relação a qual é o seu “lugar natural” no mundo (Cadernos de Campo, 

2017). Ao tecer considerações sobre o negro e a linguagem, Fanon 

(2008) lembra que era comum, na França, franceses se dirigirem ao 

negro em petit nègre, ou com gestos exageradamente afáveis, ou seja, 

uma comunicação permeada pelas hierarquias sociais presentes no 

diálogo entre um francês e um negro imigrante14: “o branco, ao falar 

petit nègre, exprime esta ideia: você aí, fique no seu lugar” (FANON, 

2008, p.46). Logo, a presença de alguém pobre e com traços negros em 

uma escola particular incomoda a sociedade racista e elitista, assim 

como é desconfortável uma senhora negra ter o poder de reprovar um 

garoto branco, pois de alguma forma, as teorias evolucionistas que 

localizaram o negro como o elo entre o macaco e o humano (portanto, 

quase humano) sobreviveram no imaginário social racista. Veremos, em 

outros capítulos onde trataremos das cartografias trans, que da mesma 

forma a presença de travestis e transexuais na universidade é incômoda 

à sociedade cis-hetero-normativa.  

Portanto, foi na escola que tive os primeiros contatos mais 

concretos com a ideia de exclusão, discriminação e resistência. 

A confusão que me acompanhou por algum tempo em relação à 

cor tenta ser explicada pelas teóricas da cultura negra e pelo feminismo 

negro no contexto da discussão acerca do colorismo, definido por 

Margareth Hunter (2007) como um sistema de poder inventado, baseado 

na estratificação da cor da pele, que funciona através de um esquema de 

nominação capaz de separar as pessoas em negros e quase negros - que 

também pode ser quase branco (pardos, mulatas, morenas) - de acordo 

com a conveniência. Em minha escola eu era uma quase branca pobre, 

que poderia transitar para a esfera do quase negra, a qualquer momento 

que contrariasse as regras de subserviência aos/às meninos/as da elite. 

O sistema de cor se estruturou com base nas diferenças 

ocasionadas pela miscigenação, segundo um contexto em que é possível 

que a pessoa tenha traços africanos sem que seja apontada como negra, 

por causa da pele mais clara. Isso permite uma inserção social mais 

vantajosa através das categorias intermediárias como morena ou parda. 

                                                                                                                     
de Educação Sexual. Saberes transversais, currículos identitários e pluralidades de 

gênero. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 26 a 28 de abril, 2017. 
14 Petit nègre: Literalmente preto-pequeno ou pretinho. Expressão utilizada para 

designar uma língua híbrida, mistura do francês com o africano. Por exemplo dizer 

“pemiê”, ao invés de “premier”; “Fance”, ao invés de “France”. (FANON, 2008). 
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Segundo Hunter (2007), o colorismo se constitui em um sistema de 

privilégios, ao mesmo tempo em que é apropriado por pessoas de pele 

mais clara como uma fuga do lugar de marginalização em que as/os 

negros foram colocados. No entanto, a pele mais clara é lançada, ao 

mesmo tempo, em uma zona de indefinição, entre privilégios e 

prejuízos, às quais as pessoas que se definem dentro das categorias 

intermediárias estão sujeitas. A qualquer momento as pessoas pardas e 

morenas podem ser lembradas “de onde vieram”. O colorismo seria 

então um sistema agregado ao sistema de raça, ambos criados para gerar 

diferenças de acesso e por consequência, mais discriminações. Hunter 

(2007) chama ainda atenção para as diferenças sociais que se 

estabelecem quando a pele mais clara, porém não branca, tem origem 

em outras descendências que não seja indígena ou africana. 

 
Although Mexico experienced a high degree of 

racial miscegenation, the color-caste system was 

firmly in place. Light-skinned Spaniards culled 

the most power and resources, while darker-

skinned Indians were routinely oppressed, 

dispossessed of their land, and rendered powerless 

in the early colony. Vestiges of this history are 

still visible today in Mexico’s color-class system15 

(HUNTER, 2007, p. 239). 

 

Fanon é um autor de origem africana. Nasceu na Martinica e 

lutou fortemente nos movimentos de independência da Argélia. É um 

negro que não queria ser branco16. Continuando com Pele negra, 

Máscaras brancas (FANON, 2008), vemos que ele traz uma crítica dura 

ao comportamento do negro diante dos europeus, sobretudo no que se 

refere à exaltação dos hábitos e das características físicas brancas, assim 

como das línguas europeias. Chega a citar a fala de Louis – T Achille 

nos Encontros Inter-raciais de 1949 em que o autor afirma que é 

possível o casamento com um branco significar uma consagração 

                                                        
15 “Não obstante México tenha experienciado um alto grau de miscigenação racial, o 

sistema de casta e cor continuava firme. Espanhóis de pele mais clara agregaram a 

maior parte do poder e dos recursos, enquanto os indianos de pele mais escura eram 

rotineiramente oprimidos, despossuídos de suas terras, e retirados do poder desde 

cedo nas colônias. Vestígios dessa história ainda são visíveis no sistema de cor e 

classe do México.” (Tradução Livre de Crishna M. A. Correa) 
16 Em “Pele negra, máscaras brancas” (FANON, 2008), Fanon discute sobretudo a 

anuência dos negros, principalmente emigrantes africanos, em relação à 

superioridade da cultura branca europeia. 
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subjetiva, para uma pessoa de cor, em relação ao “extermínio do 

preconceito de cor que sofreu durante anos” (FANON, 2008, 1952, p, 

75). 

Diversas vezes ouvi comentários, vindos das pessoas de fora da 

família, sobre a beleza de meu pai, e lamentos por “nenhum dos três 

filhos ter herdado seus olhos azuis e o cabelo liso”. É recorrente o 

pedido de uma parte da família para que eu alise o cabelo, “pelo menos 

nas festas!”, “seu rosto poderia ser tão mais bonitinho se alisasse!”.  

Enfim, são falas que colocam a negritude no armário. Se 

podemos ser mais brancos, por que não? A pele clara, misturada aos 

traços negros me colocou em uma zona de indeterminação, justamente a 

partir do momento que as pessoas afro descendentes começaram a ser 

separadas das pessoas negras, de acordo com um critério de 

miscigenação, criado dentro de uma estrutura de poder que permite 

colocar a pessoa “em seu lugar” quando necessário17.  

De qualquer forma, trata-se de uma zona de mais conforto do que 

aquela em que estavam, por exemplo, minha avó e meu avô, pois, como 

explica Hunter (2007) e como podemos perceber em nosso cotidiano 

social, o critério da cor da pele prevalece sobre outros traços no 

momento de direcionar o racismo. No entanto, Fanon (2008) chama 

atenção para relatos em que algumas famílias brancas francesas se 

esforçaram para produzir discursos que acomodassem a entrada na 

família de “negros civilizados”, que aprenderam bem a cultura e a língua 

francesa, o que aponta que a cor da pele não é um elemento que por si só 

determina a exclusão: 

 
Old boy, 

(...) 

Quantos anos você tinha quando deixou seu país 

para ir morar na França? Três ou quatro, creio. 

Desde então você nunca voltou à sua ilha natal e 

não deseja mais revê-la. Desde então você sempre 

viveu em Bordeaux. E, desde sempre que se 

tornou funcionário colonial, é em Bourdeaux que 

você passa a maior parte de suas férias. Em uma 

palavra, você é realmente um dos nossos. (...) De 

fato, você é como nós. Você é nós. Suas reflexões 

são as nossas. Você age como agimos, como 

                                                        
17 Veremos que também a precariedade das normativas de nome social submetem as 

travestis e transexuais a mais essa vulnerabilidade, de serem lembradas de seu nome 

civil a qualquer momento. 
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agiríamos. (...) De preto você só tem a aparência. 

No mais, você pensa como um europeu. (...)”. 

(FANON, 2008, p. 73). 

 

Fanon (2008) nos mostra que a questão de classe pode contornar 

algumas vulnerabilidades e que a cor da pele está acompanhada de 

outros elementos no conjunto que forma o racismo.  

A preocupação com a normatização dos corpos pode ser discutida 

por intermédio das considerações Foucaultianas sobre o biopoder (2002) 

e (1979), em uma perspectiva que privilegia a análise da produção de 

conceitos e saberes, como raça, gênero, sexo, a partir dos quais se 

estabelece um lugar natural e o controle político-econômico dos corpos. 

Portanto, Foucault descontrói a ideia da verdade e desloca a reflexão da 

filosofia política, mesmo quando está fazendo uma filosofia do sujeito, 

para o campo do poder, que controla os corpos por intermédio de um 

conceito de verdade fabricado. O conceito de “epistemicídio” é 

agregado a essa discussão por Sueli Carneiro (2005), para mostrar o 

quanto é importante para o dispositivo de biopoder/racialização, 

restringir o leque de formas de conhecimento legítimas e pontuar quem 

são os detentores do conhecimento18. 

À ideia de miscigenação foi então impressa uma característica de 

evolução, pelos colonizadores do sul global (FANON, 2008), assim 

como a história do Brasil é contada em tom de evolução, tendo por 

referência a ideia de civilização. Quanto mais misturado com o europeu, 

mais civilizado, mais humano, menos primitivo se torna o povo 

colonizado. Nesse sentido, a mistura da cor reforça esse projeto e 

intensifica o processo de marginalização das pessoas mais negras. 

Refletir sobre meu lugar de fala passa, portanto, pela discussão 

sobre a estratificação intencional, narrada como evolução, da cor da pele 

e da afirmação de que o branqueamento se apresenta no cotidiano como 

uma zona indefinida, onde está presente um esquema de violência em 

potencial, que esteve sempre presente na história de minha família.  

Nos encontros dos seminários de tese do doutorado, em 2015, 

Anahi Guedes, que cursa doutorado no mesmo programa, me chamou a 

atenção para a escrita que desenvolvia, naquele momento, sobre os 

marcadores sociais agregados à discussão de gênero, pois eu estruturava 

o texto como se fossem elementos separados (cadernos de campo, 

                                                        
18 Essas referências serão articulados com a bibliografia específica sobre as 

transexualidades e travestilidades para falar sobre o controle dos corpos trans pelas 

instituições que regulamentam e as que não-regulamentam o nome social. 
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2015). Ao que tudo indica, existe muitas vezes uma sistematização 

excessiva que acaba por levar as/os pesquisadoras/es a discutir essas 

categorias, que são teoricamente diferentes, como partes separadas do 

sujeito, tornando a análise por demais fragmentada. 

Da mesma forma, a imersão nas leituras de Ângela Davis (2013) 

e outras feministas negras me levou a observar a reflexão sobre gênero, 

raça e classe como um conjunto inseparável de categorias que formam 

as subjetividades negras. O ideal de mulher negra é construído a partir 

de um dispositivo19 produzido por elementos de raça que, desde sua 

criação foi pensado com o objetivo de posicionar a negritude fora do 

conceito de humanidade e os negros e negras à margem dos privilégios 

sociais.    

No texto de Fanon (2008), da mesma forma, é possível notar que 

a questão da cor vem potencializada por outros fatores como a classe 

social e os elementos colonizadores. O autor se preocupa com a falta de 

valorização da cultura negra, principalmente pelos que deixam seu país 

de origem para trabalhar no país colonizador. Vimos que na fala de Jean 

Veneuse, a assimilação da língua e hábitos europeus tornaram-se um 

passaporte para sua entrada em uma família branca.  

É comum nas famílias negras de países colonizados serem 

alimentados sonhos de ideal europeu, principalmente nas casas que se 

tornaram cristãs. 

A poesia que minha mãe declama quando lembra de minha avó 

conta sobre uma lavadeira que sonhava ser noiva, com vestido branco e 

grinalda, mas na realidade só tinha nas mãos o sabão e a água 

“cantando” na torneira. 

 
A lavadeira 

 

A água canta na torneira 

E a roupa sempre batida por uns braços de mulher 

Sem canseira e sem cansaço 

Sem cansaço e sem canseira 

Vai martelando o compasso de uma cantiga 

qualquer 

 

Olhos humildes de lavadeira pálida 

                                                        
19 Termo cunhado por Michel Foucault como sendo um instrumento de controle 

sobre os corpos, formado por um conjunto de elementos, como instituições, 

organizações, arquitetônicas, decisões, leis. (Foucault, 1979)  
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Que vem de um bairro distante 

Mãos roídas, vermelhas, inexpressivas 

Mãos humildes que batem roupa 

Vestido molhado, cabelo escorrido 

Grossos tamancos... 

 

É moça ainda. Há de ser moça ainda... 

Mas é tão desgraçada a sua vida 

Que prematuramente envelhecida 

Já se engrinalda de cabelos brancos 

Cabelos brancos que lembram grinalda... 

Aquele véu de muitos anos atrás 

O suave manto de seu casamento 

 

Parece ver a grinalda 

Ela baila ao vento 

Ouve-se à distância, a marcha nupcial.. 

 

Mentira!! Tudo mentira!! 

Estava sonhando apenas 

Estava sonhando... 

 

Marcha, era a torneira que estava cantando 

E grinalda, a roupa a secar no varal 

 

A água canta na torneira 

E a roupa sempre batida por uns braços de mulher 

Sem canseira e sem cansaço 

Sem cansaço e sem canseira 

Vai martelando o compasso 

De uma cantiga qualquer 

 

Está muito pálida 

Se pudesse, descansaria um pouco 

Sente-se fraca e doente 

Mas precisa trabalhar 

 

O menino está na escola 

E espera pelo futuro, quando tudo será novo.. 

Ouvem-se aplausos! 

Frenéticos aplausos! 

Um rapaz elegante se levanta 

E no salão da faculdade diz: 

“Esta mulher merece honrarias e glórias. 

É minha mãe! 
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Foi infeliz e padeceu como uma santa 

Este diploma que recebo devo a ela 

Esta medalha que recebo é dela” 

 

Ouvem-se aplausos! 

No salão ela se vê chorando 

Apertando a medalha que brilha em sua mão 

 

Mentira! Tudo mentira! 

Sonhava apenas 

Olha para a mão 

Um pedaço pequeno de sabão 

E a roupa brinca no varal e estala 

Como as chacotadas de uma multidão. 

 (autor desconhecido) 

 

Ao discorrer sobre mulheres, raça e classe social, Ângela Davis 

(2013) observa que durante e após a escravidão formou-se uma 

expectativa sobre a mulher negra de que ela desempenhasse funções 

domésticas na casa dos patrões como prioridade de vida, de forma que o 

cuidado com suas próprias casas e com os/as filhos/as acontecia nas 

horas vagas. Para as mulheres brancas, os papéis impostos eram o de 

mãe e esposa. Logo, o casamento de véu, grinalda e vestido branco 

estava reservado antes a essas mulheres dentro de seu universo de 

prioridades de vida, além de se constituir em um dos elementos que a 

religião europeia do período colonizador trouxe para a América.  Da 

mesma forma, a necessidade de estudar, ser letrada/o, formar-se na 

faculdade, ter uma profissão ligada ao exercício intelectual também se 

constituem em características desejáveis no universo considerado 

‘civilizado’: 

.  
Proporcionalmente, mais mulheres negras sempre 

trabalharam fora de casa do que as suas irmãs 

brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupou 

na vida das mulheres negras, segue hoje um 

modelo estabelecido desde o início da escravatura. 

Como escravas, o trabalho compulsoriamente 

ofuscou qualquer outro aspecto da existência 

feminina. Parece assim, que o ponto de partida de 

qualquer exploração da vida das mulheres negras 

sob a escravatura começa com a apreciação do 

papel de trabalhadoras. O sistema de escravatura 

define os escravos como bens móveis. As 
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mulheres eram olhadas não menos que os homens, 

eram vistas como unidades rentáveis de trabalho, 

elas não tinham distinção de gênero na medida das 

preocupações dos donos de escravos. Na opinião 

de um historiador “as mulheres escravas eram 

primeiro trabalhadoras a tempo inteiro para o seu 

dono e depois apenas incidentalmente uma 

esposa, uma mãe, uma dona de casa”. Tendo em 

conta que no século XIX, a ideologia de 

feminilidade enfatizava os papéis de mães 

cuidadoras, companheiras dóceis e donas de casas 

para os seus maridos, as mulheres negras eram 

praticamente uma anomalia. (DAVIS, 2013, p. 

10). 

 

Sempre que chega aos versos “Marcha, era a torneira que estava 

cantando, E grinalda, a roupa a secar no varal” minha mãe se emociona, 

deixando entender que são as palavras mais doloridas do poema as que 

fazem menção a uma vida que não estava acessível à minha avó, que era 

negra e pobre.  

O medo de deixar o mesmo futuro aos descendentes fez com que 

minha avó obrigasse todos/as a frequentar a escola, por mais penoso que 

fosse, já que o casal precisava que os filhos trabalhassem na roça no 

contraturno. Minha mãe foi a primeira a se formar e a exercer uma 

profissão do universo “intelectual”, super valorizado em relação aos 

trabalhos manuais, como sabemos. Minha avó comentava esse assunto 

como um prêmio, por conseguir ter ao todo três filhas professoras, 

apesar das adversidades, em ressonância com a sonhadora do poema que 

espera que o menino na escola mude os rumos da família. Além disso, 

formar-se na faculdade, simbolicamente, retira a mulher negra do campo 

do fetiche sexual. Como vimos na letra de Preta Rara: “nos comparavam 

com um ser sem alma; pros gringo Jão, somos atração; quem vem de 

fora, já quer passar a mão”. 

Assim como minha vó sonhava, minha mãe esperava ter um filho 

médico. Com o passar dos anos, vendo que meus irmãos não estudavam 

com frequência, essa expectativa recaiu sobre mim, e não foi 

correspondida. Desde a adolescência estive convicta de que seria 

professora.  

Estudei no colégio público nos primeiros 5 anos de escolaridade e 

depois, até entrar na universidade, em um colégio católico, particular, 

com 50% de bolsa de estudos, que era disponibilizada para filhos/as de 

professores/as que lecionavam no colégio. No mesmo sistema de meia 
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bolsa me formei na escola de inglês, onde estudei por 5 anos e meio, dos 

11 aos 17 anos. Dentro da ideia de hierarquia das profissões, que ainda 

movimenta tanto a procura por vagas na universidade, quanto a 

definição de renda no mercado de trabalho, escolhi o curso de direito 

porque poderia realizar estudos sobre política e filosofia sem 

decepcionar totalmente os planos de minha mãe. 

 

1.3 SOBRE O (NÃO) DIREITO DE SER 

 

Minha trajetória dentro da pesquisa acadêmica teve início com o 

tema do Direito Alternativo, e é também o marco temporal de meu 

interesse na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC como local 

preferencial de formação em pós-graduação. Isso porque os estudos do 

uso alternativo do direito e as correntes de teoria crítica estavam 

concentradas na Pós-Graduação em Direito da UFSC e no movimento 

de Juízes do Rio Grande do Sul20 (CORREA, 2000).  

Mais especificamente, foi o contato com o texto “saber crítico e 

senso comum teórico dos juristas”, de Luiz Alberto Warat (1982), após 

o nome ser mencionado em uma aula de Ciência Política do primeiro 

ano, que me levou a procurar as tendências mais críticas do direito e 

desenvolver minhas primeiras pesquisas sobre elas, no intuito de 

conhecê-las mais a fundo. 

 
A epistemologia tradicional procura resolver, 

idealmente, as relações conflitantes entre a teoria 

e a práxis jurídica, ignorando, fundamentalmente, 

o valor político do conhecimento na práxis. 

Propõe um saber que seja puro como teoria e, com 

isso, facilita que a dita proposta seja 

ideologicamente recuperada, servindo agora para 

que os juristas contaminem a práxis de pureza, 

criando a ilusão de uma atividade profissional 

pura. Assim, os critérios de purificação 

metodológica ganham um novo sentido: de uma 

crença vinculada a uma atividade profissional. Os 

juristas de ofício, apoiados na idéia de um 

conhecimento a-politizado, acreditam que o 

advogado é um manipulador das leis, 

descompromissados politicamente, um técnico 

neutro das normas. As observações que 

                                                        
20 Pesquisa desenvolvida com financiamento do CNPQ, através da bolsa PIBIC. 
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terminamos de efetuar sobre a prática jurídica, 

apresentada como um lugar fora do poder, serve 

para fazer uma observação crítica sobre os 

postulados metódicos da teoria Kelseniana, já que 

seus efeitos ideológicos e políticos não provêm, 

isoladamente, dos valores que Kelsen propõe para 

a construção de uma ciência do direito em sentido 

estrito, senão pelos efeitos de seu discurso como 

guia e representação da práxis jurídica. É o 

discurso kelseniano, tornado senso comum, que 

influi para que o jurista de ofício não seja visto 

como um operador das relações sociais; mas sim, 

como um operador técnico dos textos legais. 

(WARAT, 1982, p. 52-53) 

 

Chamou atenção nos movimentos de teoria crítica a propositura 

de um saber crítico a partir de um deslocamento epistemológico do que 

o autor chama de “senso comum dos juristas”. Ao mesmo tempo, eu 

começava a estudar Hans Kelsen (2000) em outras disciplinas, e me 

incomodava a proposta de purificar a prática e o ensino do direito. Os 

textos do movimento de juízes do Direito Alternativo chamaram a 

atenção pelo tom de desmistificação da imparcialidade dos julgamentos 

e um direcionamento aberto de julgar a favor dos oprimidos.  

O aprofundamento da discussão sobre as teorias críticas do 

direito culminou com um texto sobre a função política do judiciário 

brasileiro (CORREA, 2003), que apresentei como trabalho de conclusão 

do curso de graduação em Direito. Minha preocupação nesse momento 

estava situada em torno das mudanças promovidas no conceito de 

cidadania no Brasil após a promulgação da Constituição de 1988 e como 

a afirmação de diversos direitos sociais no texto constitucional levou a 

uma cobrança direcionada ao judiciário, pelos movimentos sociais, no 

sentido de exigir o cumprimento dos direitos pelo Estado.  

Quando Robert Alexy (1988) diferencia princípios e normas, nos 

ajuda a refletir por quê podemos utilizar um princípio constitucional, 

para fazer valer um direito fundamental, contra uma lei específica no 

Brasil. Esse é um mecanismo de ação frequentemente utilizado pelos 

movimentos trans para tentar garantir a permanência de travestis e 

transexuais em espaços públicos e institucionais. 

A pesquisa durante a graduação permitiu incursões no conceito 

de cidadania, no sentido de mostrar a construção dessa categoria no 

Brasil em um trânsito que vem de uma cidadania concedida e vai em 
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direção à cidadania de participação21. É interessante salientar como 

desde o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC venho refletindo em 

torno da questão sobre os sujeitos e sujeitas que fundamentam a 

elaboração de políticas públicas de inclusão, e dos movimentos sociais 

como detentores legítimos das pautas de deliberação do legislativo, 

nesse sentido dialogando especificamente com Vera Telles (1994). 

 
A questão central que norteia a construção desse 

conceito de cidadania (participativa) perpassa 

também pela construção de um “artifício civil” 

onde os direitos e as leis formulados pelos 

movimentos sociais seriam a referência de uma 

cultura pública igualitária sem privilégios. 

(CORREA, 2003, p. 59). 

 

No Trabalho de Conclusão do Curso (CORREA, 2003), realizei a 

discussão sobre direitos sociais e as novas funções políticas do 

judiciário, por intermédio dos estudos sobre as cidades, com o substrato 

que já possuía da pesquisa que havia feito anteriormente para iniciação 

científica (CORREA, 2001), mostrando processos de desfavelamento 

em Maringá na década de 1970, através das imagens veiculadas em 

notícias do principal jornal municipal da época22. Nessa ocasião, pude 

discutir mais a fundo diversas categorias da questão urbana, como a 

higienização, as favelas e as políticas públicas para as cidades. Sem 

dúvida, esse é o trabalho que mais se conecta com esta tese. As imagens 

mostravam o trabalho do jornal associando a “favela cemitério”, foco 

principal da pesquisa, com a ideia de insalubridade. Uma das imagens 

mais apelativas, nesse sentido, trazia uma menina sentada na frente de 

um dos barracos, vestindo roupas velhas e puídas, despenteada, 

comendo com as mãos em uma tigela de alumínio, tendo ao lado um 

gato branco. Além de toda a discussão que realizei sobre os usos da 

imagem utilizando autores e autoras da nova história e também 

referenciais da semiótica, me chamou atenção a associação que o jornal 

fazia entre a condição humana e a animal, para dizer que a resistência 

das pessoas em permanecer na favela seria como insistir em viver em 

condições subhumanas. A favela resistia, mas um dia foi vencida pelos 

tratores da prefeitura municipal (CORREA, 2003). Por quê, afinal para 

as autoridades e para a elite que morava no entorno da favela era tão 

acertada essa ocupação? Sem dúvida, essa é uma questão sobre quem é 

                                                        
21 Categorias trabalhadas por Teresa Sales (1994). 
22 Pesquisa desenvolvida com financiamento do cnpq, através da bolsa PIBIC. 
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o sujeito que tem direito à cidade. A questão trans, que analiso neste 

trabalho, é, de forma análoga, uma questão sobre quem são os sujeitos 

que tem direito à cidadania e à universidade.  Quais são esses 

enquadramentos que tratam de eliminar ou de não oportunizar a 

permanência de alguns sujeitos em determinados espaços?  

Partindo de referências com as quais tive contato mais 

recentemente, posso considerar que naquele momento, o jornal tornou-

se um dos elementos que compunha o “rosto”23 (BUTLER, 2011), que 

dizia aos moradores “vocês devem voltar para o seu lugar”, e esse lugar 

era precisamente a periferia da cidade: o lugar da invisibilidade, do 

inexistente. A questão de Levinas (1988) sobre o “Rosto” nos diz que há 

algo de ético na imagem da menina da favela que já nos foi comunicado 

antes da linguagem da fotografia nos ser mostrada, e que reconhecemos 

na construção icônica. É no sentido da possibilidade de utilizar o 

“Rosto” para provocar uma deshumanização que Butler (2011) lê esse 

conceito em Levinas, e que irá da mesma forma nos ajudar a pensar os 

mecanismos que falam conosco sobre a permanência ou exclusão das 

travestis e transexuais das universidades. 

 

1.4 O NOME E A RELIGIÃO 

 
A figura que vemos abaixo é uma imagem de Krishna, o deus 

Hindu, o qual possui muitas representações na Índia. A mais comum, 

como criança. Porém, considerando que estamos aqui falando de 

transgressões a normas de sexualidade, preciso de todas elas para dar 

conta deste texto-resistência, faço uma opção de pensar a origem de meu 

nome a partir do Krishna romântico. 

É comum na religião hindu que os deuses se relacionem com 

mortais, e Krishna tinha sua paixão: Radha. A união dos dois é para os 

adeptos da religião hindu a expressão do amor puro, transcendental, não-

egoísta, já que Radha encontrava seu amante, mas sempre retornava 

para seu esposo pela manhã. 

Vemos na imagem que o deus se encontra em contato com a 

natureza, perto do rio, tocando flauta. Segundo Airton Luiz Jungblut e 

Vítor Hugo da Silva Adami (2017), em texto que resulta de uma 

                                                        
23 O conceito é de Levinas (1988) e aponta para algo não pode ser apreendido. O 

autor diz expressamente que não se trata de um rosto humano, mas para Butler 

(2011), o rosto pode sim vir enquadrado na figura de um humano, para nos colocar 

uma demanda ética, como é o caso da construção do rosto do terror a partir da 

imagem de Osama Bin Laden na TV norte-americana. 
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Figura 2 - Krishna romântico 

 
Fonte: Pinterest 

 

etnografia de nove anos junto aos movimentos Hare Krishna no Brasil e 

na Espanha, o instrumento era tocado para atrair sua amante para o rio e 

alí com ela ter encontros eróticos.  

 
Nesse ‘jogo de amor transcendental’ está 

implícito, desde um ponto de vista social, certa 

transgressão, visto que Radha se torna a esposa 

infiel quando, ‘ao ouvir a flauta de Krishna, deixa 

a sua família para encontrá-lo num bosque’, 

conforme discurso recorrente de alguns devotos. 

Também, consta nas escrituras védicas que, além 

de Radha, as gopis (vaqueiras) se deixavam 

seduzir pelo chamado de Krishna ao reunirem-se 

com ele num rio para todos juntos tomarem banho 

(rasa lila). Essa narrativa épica é concebida por 

essa tradição como um ‘amor-em-separação 

marcado pela saudade – da mesma forma que o 

anseio da alma do devoto pelo Senhor Supremo 

representa a espiritualidade máxima da condição 

humana’ (FLOOD, 2014:188). Em certo sentido, 

Radha e as gopis deveriam, após os intercursos 

sexuais com Krishna, retornar para seus lares e 

manter sua devoção e saudade de Krishna em suas 

casas (JUNGBLUT; ADAMI, 2017, p. 107). 
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Portanto, todas as figuras na cena do rio representam 

participantes da cena erótica protagonizada por Krishna junta a suas 

devotas. Segundo os autores, orgias que retratavam esse momento de 

encontro do amor puro dos amantes foram realizadas por muito tempo 

em conventos da seita dos Sahaya no norte da Índia. A aproximação 

com Krishna possui duas faces para as religiões indianas que o adoram 

(ou que por ele se apaixonam). Uma delas, é a do amor erótico, doce e 

íntimo, devorador; a outra é a da adoração pelo deus forte e impotente. 

As duas conduzem à salvação, mas a primeira é o caminho mais direto 

ao coração do deus (JUNGBLUT; ADAMI, 2017). 

A disseminação da aproximação com Krishna como ritual 

religioso acontece no ocidente, de início entre as/os jovens norte-

americanos hippies, na senda de dar explicações religiosas às pulsões 

sexuais liberadas da década de 1960 (JUNGBLUT; ADAMI, 2017). 

Apesar de haver convivido com esse nome, por quase quarenta anos e 

ter lido o Bhagavad - gîtâ (LORENZ, 2010), somente quando fui à Índia 

participar do XII Women’s World Congress (WWC), em 2014, tive 

acesso a essa informação e finalmente compreendi porque muitas 

pessoas me perguntavam, quando me conheciam, se meu pai e minha 

mãe eram hippies, o que não fazia o menor sentido para mim. Nessa 

ocasião, as/os indianos estavam no mês de comemoração do aniversário 

de Krishna e pude presenciar, na abertura do evento, diversas 

representações de cenas históricas da divindade. O “encontro com 

Krishna” na Índia tornou mais clara minha percepção sobre a 

importância do nome na discussão das subjetividades, que até então, ao 

que tudo indica, eu compreendia dentro de um plano teórico da 

antropologia e dos direitos. Ao mesmo tempo que fui atravessada pela 

experiência de me sentir/possuir um nome com significado, história e 

passado, pude compreender um pouco mais a gravidade do problema de 

reconhecimento que se coloca às subjetividades transexuais e travestis, 

que possuem no documento um nome que não diz nada sobre si. 

Algumas de minhas interlocutoras e outras não interlocutoras24 

possuem/possuíram no registro civil o nome do pai. Luma Andrade 

(2012), em sua tese de doutorado conta que “carregava” o nome do pai, 

em uma referência clara ao peso que era para si estar destinada a dar 

conta de perpetuar a figura paterna dentro da casa, uma vez que se 
identifica como mulher. Ao longo do trabalho teremos que refletir sobre 

a natureza dos significados dos nomes com objetivo de conseguirmos 

                                                        
24 Pessoas transexuais e travestis que usam o nome social na UEM e na UFSC que 

não constam como interlocutoras nesta pesquisa. 
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identificar os símbolos que constroem o ambiente em que a vida trans 

surge. 

Na casa de minha mãe e de minha avó sempre fomos cristãos e 

cristãs. Os nomes da família, exceto o meu, foram todos inspirados na 

bíblia cristã: Ismael (pai e irmão mais velho), filho de Abraão, um dos 

maiores profetas do cristianismo, com a serva Hagar. Expulso 

juntamente com a mãe de casa, a pedido da esposa “legítima”, por causa 

de uma piada que fez com o irmão; Lucas (irmão mais novo): Médico, 

estudioso dos milagres de Cristo e escritor de dois dos livros do Novo 

Testamento: Lucas e Atos; Gabriel: em hebraico, “guerreiro de Deus”; 

Miriam (mãe), irmã de Moisés que arrumou para a mãe emprego na casa 

da filha do faraó que encontrou Moisés na rio, de forma que o menino 

fosse criado pela mãe biológica, sem que as autoridades soubessem 

(ALMEIDA,  2011). Sem dúvida, receber o nome bíblico ao nascer 

possui um sentido simbólico dentro das famílias cristãs ocidentais, como 

se as/os filhas/os pudessem ser consagrados ao Deus único, por 

intermédio desse gesto. Guardo ainda uma foto de minha avó quando eu 

nasci, me levantando com as mãos pra cima no quintal, como um gesto 

de oferecimento a Deus. Essa fotografia foi tirada assim que cheguei do 

hospital, antes de entrar em casa pela primeira vez, como um ritual 

necessário antes da vida começar. No entanto, meu nome estava na 

contra-mão da religião familiar: retirado de uma crença politeísta e um 

“deus atraente” que realizava orgias à beira do rio.  

Longe de copiar os rituais totêmicos (MAUSS, 1979), mas muito 

próximos da noção de perpetuação pelo nome (CRAIG, 1981), já que 

além dos nomes bíblicos, meu irmão mais velho recebeu o nome do pai, 

provavelmente meus pais não pensaram em meu nome no cenário que 

coloca uma expectativa religiosa em minha existência: a cena do 

oferecimento, mas é importante verificarmos como outros elementos 

religiosos garantem a entrada na religião da família, em um ambiente 

onde vários personagens bíblicos deveriam ser perpetuados. De qualquer 

forma, em toda a família tiveram lugar nomes de pessoas grandiosas 

dentro das religiões cristã e indiana, que se alinha com a tendência de 

condensar expectativas de círculos sociais no prenome que os pais dão 

às crianças quando nascem (FINCH, 2008). Flávia M. Motta (2002), em 

pesquisa sobre parentalidades com famílias tradicionais da Lagoa da 
Conceição em Florianópolis, explica que observando as gerações que 

estudou, nota uma modificação na nominação dos mais jovens, que 

eram registrados com nomes mais modernos. Em minha família, 

igualmente, percebo que até meu irmão mais velho, todos possuem 

prenomes que não circulam mais com muita frequência, enquanto eu e 
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meu irmão mais novo temos prenomes pouco conservadores, os dele são 

de fato prenomes da moda: Lucas Gabriel. Também é possível notar o 

movimento de individualizar o prenome e manter a ligação familiar no 

nome, que passa a ser conhecido no Brasil como “nome de família”. 

Janet Finch (2008) explica que, partindo dessa lógica o prenome passa a 

se constituir em uma oportunidade de imprimir na criança tudo aquilo 

que os pais esperam que ela seja quando tiver uma personalidade 

individual. Nesse sentido, nossos nomes foram todos dados de acordo 

com a expectativa da entrada na religião. Minha mãe conta que 

concedeu à uma tia bastante próxima o direito de me nominar, e esta 

explica que meu nome é assim porque ela pensou como forte e muito 

significativo, já que se tratava de um deus Hindu. No universo trans, 

veremos que os nomes estão relacionados a fatores como: a 

correspondência com o nome anterior, a masculinidade, a feminilidade, 

nomes do universo profissional ou acadêmico em que a pessoa se 

encontra, entre outras inúmeras referências. Mas, no geral, podemos 

dizer que segue a linha de pensar em si, como sujeito de seu prenome, e 

manter o nome como ligação de família, ou dado pela família. 

 

1.5 O SUJEITO UNIVERSAL É PARTICULAR 

 

O tema sobre o sujeito do direito surgiu durante a disciplina de 

filosofia do direito, enquanto cursava o mestrado em Direito no 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC (2004 a 2007)25. O 

contato com os textos de Kant sobre a metafísica dos costumes (1980) e 

(1993) me trouxeram diversas interrogações sobre o sujeito universal 

que se encontra na base dos sistemas jurídicos ocidentais, sobretudo no 

que se refere às generalizações da teoria da moral do autor. Mas foi com 

os pós-modernos que pude traçar um roteiro de estudos dentro da 

filosofia do sujeito, partindo de Kant, passando por Hanna Arendt, 

Foucault, chegando por fim em Giorgio Agamben, cuja teoria do homo 
sacer (AGAMBEN, 2002) se constituiu no marco teórico da dissertação.  

A categoria da exceção (AGAMBEN, 2004) mostra que existe 

uma zona de anomia dentro do sistema político-jurídico que guarda 

ainda uma conexão com o contratualismo Hobbesiano, pois toda a vez 

que a exceção é invocada, o soberano se coloca acima dos direitos, com 
poder de suspendê-los, sob justificativa de manutenção desses mesmos 

direitos. Nesse sentido, o soberano, que em tese encontrava-se debaixo 

da lei, é deslocado para uma zona de indeterminação (dentro ou fora da 

                                                        
25 Mestrado com bolsa CAPES durante o período de 2004 a 2006. 
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lei?), onde o conteúdo do direito corresponde à sua vontade (CORREA, 

2006). A pergunta que conduz meu trabalho de mestrado está voltada 

para a reflexão sobre qual sujeito constitui a base dessa estrutura de 

anomia? Dessa forma, encontrei em K. do livro “O processo” (KAFKA, 

1997) uma figura capaz de fazer a ligação entre o espaço de anomia da 

soberania e o sujeito que é capturado por esse espaço, e indo além, em 

ressonância com Agamben, me mostrando que na modernidade, a 

exceção é a normalidade. 

 
Ao olhar a relação da vida com o soberano através 

do paradigma da sacralização da vida, pode-se 

dizer que, dentro do esquema apresentado acima, 

o homem se queda em uma condição tal, que não 

pode ser sacrificado pelos ritos normais, mas a 

partir do momento em que é “banido”, no sentido 

de estar entregue ao bando soberano, sua vida 

torna-se absolutamente matável.  

Insacrificável, porém matável: tal é a vida que 

ocupa o centro da biopolítica que tem a exceção 

como forma de governo generalizada. (CORREA, 

2006, p. 76). 

 

Quando K. (KAFKA, 1997) é capturado em sua casa pela polícia, 

a exceção se aplica, suspendendo seus direitos e, portanto, desaplicando 

a lei. O processo é o instrumento pelo qual a vida fica à mercê da 

biopolítica, com a qual mantemos uma relação formal e onde o conteúdo 

somente será conhecido quando a exceção se aplicar. 

Nesse sentido, agora no doutorado, algumas leituras do mestrado 

foram revisitadas, porém atualizadas dentro de outro conjunto de textos 

de Foucault e Agamben, que são as considerações sobre as 

subjetividades. Tentarei ainda estabelecer uma relação da vida sacra 

com as reflexões que Butler26 faz, através de Levinas (1988), sobre a 

ética e a responsabilidade com o Outro, que se constitui em uma 

tentativa de responder à questão sobre o que significa o Outro em 

relação à minha subjetividade? O Outro pode ser matável? 

Apesar de não existir um diálogo próximo entre os dois, penso 

que seja possível articular a ideia de vidas não-enlutáveis de Butler 

(2015b) a algumas ideias desenvolvidas mais recentemente na obra de 

                                                        
26 Refiro-me ao uso, por Butler (2011), das análises de Levinas (1988) sobre o eu 

diante do Outro e a responsabilidade. 
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Aganbem, principalmente nos textos “profanações” (AGAMBEN, 2007) 

e “O reino e a Glória” (AGAMBEN, 2011).  

Os corpos negros, trans, gays, lésbicos, pobres que transitam em 

espaços onde não são desejados podem ser pensados a partir da ideia da 

matabilidade. Existe uma violência ética (BUTLER, 2015b) presente 

sempre que os casais gays deixam de tocar-se em público, por exemplo, 

pois o Outro me apresenta um sujeito no qual não me sinto incluído, 

mas apesar disso, me sinto forçada a assimilar. Da mesma forma essa 

violência se concretiza quando uma travesti se vê obrigada a responder 

quando é chamada na universidade pelo nome civil. Trata-se de ações 

que pretendem fazer desaparecer o sujeito, ou neutralizá-lo. 

Normalmente, os juristas que escrevem sobre transexualidades, tendem 

a discutir essas situações pela via do não-reconhecimento. Mais adiante 

explicarei por quê essa não é minha opção. 

As reflexões que realizei no mestrado funcionam neste trabalho 

como um ponto de partida nas análises dentro da filosofia do sujeito, 

mas agora em diálogo com referenciais da antropologia e outras áreas 

que atuam na pesquisa feminista, por intermédio da construção de uma 

metodologia interdisciplinar, que será explicada no próximo capítulo. 

 

1.6 MEU ENCONTRO COM O GÊNERO 

 

Entrei na área de estudos de gênero pela Educação. Como é 

possível observar, durante toda a minha trajetória acadêmica, mantive 

contato com o Centro de Ciências Humanas da UEM, principalmente 

com os cursos de história, pedagogia e filosofia.  

O Núcleo de Estudos em Diversidade Sexual - NUDISEX, da 

Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora Eliane 

Maio acabara de se formar e me recebeu como uma de suas 

pesquisadoras no ensejo da elaboração do I Seminário Internacional de 

Educação Sexual, SIES, em 2009. O grupo desde o início apresentou-se 

interdisciplinar, e me interessava acompanhar as discussões sobre a 

defasagem dos currículos escolares e universitários no que se refere à 

ausência de obrigatoriedade dos estudos de gênero. 

No Simpósio, pude ouvir diversos profissionais da educação 

apresentando reflexões sobre diversidade sexual e gênero a partir de 
abordagens diferenciadas, mas sempre enfatizando a inabilidade das/os 

professoras/es para conduzir ou pelo menos propor uma discussão sobre 

esses temas na escola, o que inevitavelmente se reflete no aumento da 

evasão escolar pela população de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
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transexuais27. Logo, após essa primeira atividade, entrei em contato com 

os textos de Guacira Lopes Louro, que me levaram a Butler. Ao 

problema dos currículos e da ausência de políticas públicas para essa 

população, soma-se a recusa do legislativo brasileiro em tramitar os 

projetos ligados a esses temas no Congresso Nacional.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998), que ainda se 

constituem no melhor instrumento normativo para justificar28 o trabalho 

das/os29 professoras/es que discutem as questões de gênero na sala de 

aula30, trazem uma orientação de trabalho transversal, portanto não-

obrigatório, direcionada a qualquer professora/r que queira trabalhar os 

temas. Esse mecanismo, ao que tudo indica, não dá conta de minimizar 

com eficiência a evasão por preconceitos. 

Observando os dados do Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira 

(INEP, 2009), vemos que em 2009, 12 anos após a publicação dos PCN, 

estão fora das escolas mais de 3 milhões de jovens entre 15 e 18 anos. 

Essa evasão se explica por vários fatores, entre eles, os preconceitos de 

cor, gênero e classe social, que aliás são marcadores que, não raro, se 

                                                        
27 Ao longo do texto usarei LGBTT, que a sigla mais comum nos sites relacionados 

a esse assunto. 
28 Interessante observar que esse parágrafo já havia sido escrito há meses e estava 

grafada a palavra forçar ou invés de justificar. Modifiquei a redação em função da 

mudança de contexto político que tivemos, principalmente nos últimos dois anos, 

em que a nossa preocupação se deslocou da necessidade de incentivar mais 

professoras/es a trabalhar os temas LGBTT na sala de aula, para os esforços de ao 

menos conseguirmos manter as discussões que já estão sendo realizadas, diante do 

quadro de retrocesso legislativo pelo qual estamos passando nessa questão nos 

últimos 3 anos. 
29 Existe uma discussão dentro dos debates feministas, principalmente dentro das 

teorias queer, sobre o gênero gramatical. Como o gênero está muito presente na 

língua brasileira, em nosso país a discussão se tornou muito relevante, a ponto de 

muitas pessoas optarem por utilizar o “@” ou “X” no lugar dos artigos e vogais que 

designam gênero. Não está claro ainda para os feminismos no Brasil qual seria o 

modo mais apropriado de escrever, partindo de uma perspectiva não sexista e não-

binária. De início, me parecia melhor utilizar o “x”, por parecer neutro, mas Anahi 

Guedes, uma colega do NIGS que trabalha com acessibilidades, ao ler este texto me 

alertou para o fato de que o X e o @ tem um problema com a acessibilidade, pois 

não são reconhecidos pelos softwares que auxiliam na leitura de pessoas cegas. 

Dessa forma, decidi-me por utilizar a opção as/os. 
30 Apesar de se constituir em um dos poucos instrumentos legais de incentivo ao 

trabalho com as questões de gênero na sala de aula, os PCNs apresentam concepções 

um tanto conservadoras sobre o tema, sendo muito criticado pela esquerda em seu 

momento de aprovação. O ministério era vinculado ao Governo Fernando Henrique 

Cardoso e coordenado por Paulo Renato de Souza.  
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apresentam juntos nas trajetórias dos sujeitos e sujeitas com quem 

iremos trabalhar durante a tese.  

As políticas de cotas nas universidades, nos últimos anos, 

tornaram esse espaço um pouco mais aberto para classes e raças que 

encontravam dificuldades de acessá-lo. O uso do nome social também 

pode ser considerado como uma estratégia institucional contra a evasão, 

porém em muito menor escala que as cotas, uma vez que, no geral, a 

maioria das universidades públicas regulamentou, mas não possuem 

uma política voltada às transexualidades que atue em outras frentes além 

da normativa. 

Através dessas primeiras análises sobre o tema da educação, 

gênero e subjetividade, começo a refletir sobre a ideia de precariedade 

das políticas (ou ausência delas) voltadas para a população trans. 

O contato com a primeira mulher trans a reivindicar o nome 

social na Universidade Estadual de Maringá, em 2012, foi o início de 

minhas preocupações sobre esse recorte dentro das questões de gênero. 

Havia muitos elementos confusos para Evelyn31, que estava no primeiro 

ano de curso, em relação a como poderia agir na Universidade, a ponto 

de ter pronunciado seu nome civil ao apresentar-se para o grupo. Ao 

mesmo tempo, convivia com o medo cotidiano de ser chamada pelo 

nome de registro dentro da sala de aula, pois isso expunha o 

descompasso entre o nome e o visual feminino. O ambiente institucional 

funcionava, diante de Evelyn, como uma atmosfera formal e pública, 

motivo pelo qual sentia-se compelida a referir-se ao nome que o Direito 

reconhecia, que é o nome civil. 

Em pouco tempo, os grupos de pesquisa em gênero da UEM se 

articularam para requisitar o uso do nome social para Evelyn, pois 

sabíamos que esse tipo de normativa funcionava já em outras 

universidades públicas do país. Depois de um ano dessa articulação 

recebi um ofício da reitoria da UEM me indicando para coordenar a 

Comissão que iria propor o regulamento do nome social na 

Universidade. Esse processo será melhor detalhado e discutido nos 

capítulos em que mostro o processo de regulamentação nas duas 

universidades, entretanto gostaria de salientar desde já que o ato de 

Evelyn de dizer o nome civil e o trabalho na Comissão da UEM foram 

os acontecimentos que influenciaram mais diretamente a escolha de meu 
tema de pesquisa no doutorado.   

Foi no terceiro SIES, em 2011, que tive o primeiro contato 

presencial com uma de minhas orientadoras, Miriam Grossi, que desde o 

                                                        
31 Nome fictício escolhido pela própria aluna para constar na tese. 
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início me incentivou a ir cursar o doutorado na UFSC. Ao ser aprovada 

na seleção da linha de estudos de gênero no Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH/UFSC), o projeto que 

escrevi para estudar o nome social nas universidades brasileiras foi bem 

acolhido pela linha, principalmente pelo Núcleo de Estudos em 

Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), ligado ao Instituto de 

Gênero de Santa Catarina (IEG), dos quais passei a participar como 

pesquisadora. De início, notei a diferença significativa no modo como 

minha proposta foi recepcionada no PPGICH em relação à 

marginalização que sofri no direito quando me decidi por esta 

pesquisa32. Após aprofundar os estudos sobre a temática trans na 

estrutura política brasileira, compreendo que se trata de uma 

marginalização estrutural dentro do sistema político-jurídico, em todos 

os níveis, e que se estende também às instâncias de formação das/os 

estudantes de direito.  

Além da formação teórica interdisciplinar que tive ao cursar as 

disciplinas obrigatórias e da linha de gênero, a convivência com 

minhas/meus amigas/os do NIGS se mostrou fundamental para a revisão 

do tema, marcos teóricos e metodologias, principalmente por meio dos 

seminários de tese, momento em que pude ser lida pelas/por diversas/os 

colegas de outras áreas. 

O TransOceanik foi o primeiro evento da linha de estudos de 

gênero de que participei na UFSC e marca meu primeiro encontro com a 

etnografia. O evento foi realizado entre os dias 28 e 29 de maio de 2013 

e congregou pesquisadoras de diversos países, de modo que pude 

perceber como andavam as discussões dos feminismos nesses lugares, 

assim como pude ouvir colegas apresentando suas pesquisas 

etnográficas, o que me encantou e me impulsionou a aprofundar os 

estudos na área (cadernos de campo, 2013). Outros eventos na área da 

antropologia promovidos pelo grupo, que serão citados como dados de 

campo ao longo dos capítulos, auxiliaram-me nos estudos sobre a 

etnografia e a participação na organização do Transday/NIGS me deu 

acesso às travestis e transexuais que transitavam na época pelos 

movimentos sociais trans, o que me colocou em contato com as pautas 

do movimento nos últimos quatro anos.33. É necessário destacar ainda, 

                                                        
32 Meu projeto foi recusado 2 vezes seguidas nas seleções que tentei no direito. 
33 Desde 2013, quando iniciei o doutorado, pude me integrar à organização do 

Transday. Trata-se de um evento de um dia, realizado na UFSC, sempre no mês de 

outubro, voltado à luta pela despatologização das identidades trans (stop trans 

patologization). 
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nessa trajetória, meu engajamento na organização do Fazendo Gênero 

1034, um dos maiores eventos sobre gênero na América Latina, 

organizado pelo Instituto de Estudos de Gênero da UFSC/IEG, ao qual 

se liga o NIGS, realizado também em 2013 (cadernos de campo, 2013).  

Em 2014, a ida para o Women’s World Congress (WWC)35, na Índia36, 

abriu outras possibilidades de diálogo e me forçou a um trabalho de 

compreensão sobre o momento dos feminismos em países onde a cultura 

de controle do corpo da mulher ainda é muito acentuada, como no Irã, 

na própria Índia, Paquistão e África. Além disso, foi nas barracas de 

livros do WWC que conheci “with respect to sex”, o livro escrito por 

Gayatry Reddy (2005), que me forneceu um panorama da situação das 

hijras37 na Índia e, portanto, uma perspectiva muito diferenciada de tudo 

que eu já havia visto a respeito da travestilidade/transexualidade 

(cadernos de campo, 2014).  

É importante destacar os Cursos de Curta Duração do IEG 

realizados anualmente, e o Evento de 25 anos do NIGS, em abril de 

2016, como eventos muito relevantes para minha formação de 

doutorado, no que se refere às reflexões sobre como realizar o trabalho 

de campo na área de estudos de gênero. Nessas ocasiões pude notar 

como se desenvolveram os estudos de gênero no Brasil e 

especificamente dentro da UFSC em diversas áreas, como história, 

psicologia, educação, antropologia, quem são as pesquisadoras que 

constituíram grupos de pesquisa, quais são seus objetos e qual o lugar 

das pesquisas sobre transexualidades dentro desses grupos (cadernos de 

campo, 2016). 

                                                        
34 O “Fazendo Gênero” se constitui em um dos maiores eventos sobre gênero na 

América Latina e é organizado pelo Instituto de Estudos de Gênero da UFSC/IEG, 

ao qual se liga o NIGS.  
35 Ida ao Congresso financiada pelo Núcleo de Subjetividades e Identidades de 

Gênero (NIGS), através de verbas do projeto FAPESC/PRONEM. 
36 O WWC (Women’s World Congress) acontece de 3 em 3 anos em lugares 

variados do mundo, preferencialmente em países que são considerados “periféricos” 

em relação à situação econômica. O último encontro foi realizado na cidade de 

Hyderabad, no oeste da Índia e possibilitou-me o contato com mulheres e 

movimentos feministas da Ásia e África, principalmente. O último Congresso 

Mundial, organizado pelo IEG/UFSC, realizou-se no Brasil, em agosto de 2017, na 

cidade de Florianópolis, junto com o FG11. 
37 Segundo comenta Reddy (2005), existem pelo menos 2 tipos de experiências 

transexuais na Índia, uma delas são as Hijras, que vivem segregadas em uma 

comunidade exclusiva, em localidades pobres, e são consideradas como uma espécie 

de feiticeiras pela sociedade indiana.  
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Os trânsitos pelo NIGS também me colocaram em contato com 

outras realidades de nome social, em Santa Catarina e com outras/os 

pesquisadoras/res que continuam vinculados ao grupo, mas que não 

estão mais em Florianópolis. Através das conversas com essas pessoas, 

notei linhas comuns e especificidades de cada lugar em relação aos 

processos de regulamentação do nome social, que no Brasil, são 

realizados de modo fragmentado por causa da inexistência de lei 

Federal. Dessa forma, além de acompanhar as pessoas que 

utilizam/utilizaram o nome social na UFSC e na UEM, universidades 

com as quais possuo vínculo formal e nas quais pude fazer parte das 

comissões que trabalharam nas regulamentações, decidi realizar um 

mapeamento da situação das regulamentações de nome social nas 

universidades públicas do Brasil, para melhorar as análises sobre o 

contexto em que essas regulamentações estão inseridas. 

No próximo capítulo pretendo discutir os métodos que 

possibilitaram as análises dos dados e das entrevistas, assim como trazer 

considerações sobre o campo que delimitei para a pesquisa. 
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2 CONSTRUINDO O CAMPO 

 

2.1 INTERDISCIPLINARIDADE E O OBJETO 

 

A transexualidade vem sendo objeto de estudo de diversas áreas 

de conhecimento. Na maioria delas, o tema aparece como uma 

ferramenta de ruptura com os paradigmas científico, moral e jurídico 

vigentes. 

A proposta do Programa em que essa pesquisa está sediada, 

consiste em trabalhar o tema a partir de uma epistemologia 

interdisciplinar. Tal mecanismo requer uma construção teórica constante 

que seja capaz de ir além da ideia de agregar disciplinas.  

O campo interdisciplinar, como uma área autônoma de 

conhecimento, tem sido reconhecido dentro do Brasil, a ponto de termos 

já concretizado a abertura de 296 programas e 374 cursos (CAPES, 

2017), todos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Apesar do amplo 

reconhecimento, esses programas são rotineiramente chamados a 

justificar suas teorias e métodos, não raro tomados por imprecisos por 

aqueles que se encontram dentro de setores mais ortodoxos da pesquisa, 

no que se refere às fronteiras entre as disciplinas. Assim, se impõe uma 

exigência para a pesquisa de construir um método de conhecimento 

sobre o nome social, as transexualidades e a universidade pública, que 

dê conta de discutir teoricamente esses elementos sem se prender a 

fronteiras do conhecimento e, ao mesmo tempo, sem perder qualidade 

teórica. 

Tentaremos explicar o método por intermédio de algumas 

questões importantes de serem elucidadas: por que uma linha de estudos 

de gênero está localizada dentro do Programa Interdiciplinar? Por que 

essa escolha para estudar o tema proposto? Qual é o diferencial que esse 

campo utiliza em relação aos instrumentos que os programas de áreas 

disciplinares específicas apresentam para os estudos de gênero? (pois a 

antropologia, a psicologia, a sociologia e o direito também possuem 

linhas de estudos de gênero dentro de seus Programas de Pós-

graduação). 

A opção pela interdisciplinaridade nessa pesquisa certamente 
encontra-se ancorada no desenvolvimento de pesquisas que cada vez 

mais ultrapassam fronteiras disciplinares dentro das áreas envolvidas 

neste trabalho, e no aporte teórico concedido pelos feminismos pós 

década de 19(80), os quais aprofundaram os diálogos entre as áreas, 

tendo em vista sobretudo o desvelar da complexidade dos marcadores 
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sociais e raciais envolvidos nas questões de gênero. Estudos feministas 

de gênero, diversidades, sexualidades, se instrumentalizam cada vez 

mais com estratégias de estudos interdisciplinares, sobretudo a partir das 

últimas décadas do século XX. Esse campo (BOURDIEU, 1989) se 

constrói a partir das tensões, influências, normas e hierarquias de 

atoras/es sociais que se influenciam e são influenciadas por esse 

conjunto relacional. Nesse sentido, as interações nas discussões de 

gênero acontecem em um contexto aberto de diálogo, produção e 

reconhecimento de interlocutores de diversas áreas, de modo que se trata 

de um campo caracteristicamente interdisciplinar. Além disso, a escolha 

de certa forma é resultado das experiências e modos de pensar que 

venho construindo desde a graduação fora do direito, procurando outras 

epistemologias que dessem conta dos estudos sobre a lei e o humano, a 

lei e a sociedade.    

Não existe um conceito específico de interdisciplinaridade a ser 

utilizado na pesquisa. Esse campo tem trabalhado com dedicação para 

clarificar suas proposições metodológicas, fundamentando-se na 

capacidade das pesquisas de construir uma metodologia em torno do 

tema, e não o contrário. Assim, é necessário realizar o exercício de 

construir um modo de conhecimento interdisciplinar para essa pesquisa, 

que não descarte as metodologias das diversas áreas envolvidas, e ao 

mesmo tempo que consiga fazer os conceitos dialogarem de uma forma 

que ao final, seja diferente de um agrupamento – adição- de áreas em 

torno do objeto. 

Claude Raynault (2014) nos mostra que na indústria e na 

academia, as áreas têm se agrupado muitas vezes de modo abrupto para 

resolver problemas específicos, de modo que a abordagem nesses casos 

se torna pragmática e fragmentada. O autor explica que o problema que 

se põe à interdisciplinaridade está colocado distintamente “quando se 

trata de fazer colaborar as ciências da materialidade com aquelas cujo 

objeto de estudo são as realidades humanas” (RAYNAULT, 2014, p. 6), 

trazendo o desafio de integrar as ciências humanas e sociais “na 

resolução de problemas de  natureza profundamente híbrida,  isto é, que 

combinam dimensões materiais (relativas à física,  à mecânica,  à 

química e à biologia) e dimensões imateriais (relativas à cultura,  às 

relações sociais e políticas, à história, à psicologia, etc)” (RAYNAULT, 
2014, p. 6). Vejamos como podemos considerar essa propositura ao 

estudo aqui proposto.  

A existência da linha de gênero dentro do programa se justifica 

pela interdisciplinaridade dos objetos que envolvem essa linha de 

pesquisa, quais sejam: as transexualidades e travestilidades, a 
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diversidade sexual (gays, lésbicas, bissexuais), os direitos das mulheres 

negras, brancas, trans, imigrantes, com deficiência e outras.    

Segundo Raynault, um biólogo pode estudar um elemento do 

ecossistema natural, sem se preocupar com as dimensões culturais e 

sociais, porém, esse não seria uma abordagem da interdisciplinaridade. 

Poderíamos afirmar o mesmo sobre os estudos de gênero? Até certo 

ponto sim, mas precisamos considerar por que, epistemologicamente, 

essa proposição precisa ser problematizada no âmbito dos estudos mais 

recentes nessa área. O pressuposto teórico a partir do qual partiremos 

para análise do tema está relacionado à negação do sexo como dado 

biológico, portanto, dialogando com Raynault (2014), poderíamos dizer 

que existem objetos, construídos por discursos, como é o caso da 

categoria sexo, que sequer podem ser pesquisados com exclusividade 

dentro do âmbito das ciências naturais. Sexo e gênero surgem desde o 

início na cultura. Tentaremos responder também ao longo do trabalho 

porque algumas áreas, especificamente o direito, tendem mais a 

incorporar o discurso médico e biológico, do que as análises sociais, 

filosóficas e antropológicas do gênero. 

 Desde “o segundo sexo”, publicado em 1949, (BEAUVOIR, 

2009), passando por “problemas de gênero” (BUTLER, 2003), até os 

escritos da última década dos feminismos, há um trabalho consistente de 

ruptura com a ideia de sexo como um dado da natureza. Uma boa parte 

das autoras feministas vêm mostrando que essa categoria também se 

constitui em um discurso e contém símbolos do universo que compõe o 

dispositivo da sexualidade, apresentado por Foucault em “História da 

sexualidade” (FOUCAULT, 1988). Assim, é possível partir das 

considerações de Raynault (2014), a fim de estabelecer o que ele chama 

de “natureza híbrida” do objeto em questão, afirmando a 

impossibilidade de divisão dos estudos de gênero em elementos sociais 

e naturais. Porém, a hipótese que iremos colocar ao longo do texto vai 

além, no sentido de tecer considerações sobre a ideia de que os estudos 

de gênero acabaram por se apresentar também como ferramenta de 

questionamento de toda a sistematização científica que se fundamente 

no binômio natural/social como campos de estudos estanques, ou 

mesmo como campos complementares, porém diferentes. Portanto, a 

zona de (in)distinção de natureza/sociedade constitui-se em um 
elemento fundamental de construção de metodologia dentro de uma 

epistemologia interdisciplinar, através da qual pretendemos estudar a 

transexualidade dentro das universidades públicas do Brasil. 

Em “Um discurso sobre as ciências”, Boaventura de Sousa Santos 

(1985) torna possível visualizar as separações estruturantes do 
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paradigma científico como uma problemática que permitiu ela própria a 

reavaliação do método científico, e segundo o autor, essa possibilidade 

surge somente com o desenvolvimento dos estudos da humanidade. 
Boaventura (SANTOS, 1985) vê a ciência como um modelo 

dentro do paradoxo do conservadorismo que pretende ser futurista. Isso 

significa que, ao olharmos pra trás, vemos que os principais modelos 

teóricos que ainda são utilizados pelas ciências atuais como grandes 

fundamentos das áreas de conhecimento foram criados entre os séculos 

XVIII e XX. Ou seja, Adam Smith, Lavoisier, Darwin, Freud, Marx, 

Durkheim, Weber, Einstein são homens do passado, mas de teorias 

atuais. Por esse raciocínio, podemos dizer que vivemos ainda, em 

termos científicos, no século XIX, porém dentro de uma sociedade que 

se torna cada vez mais comunicativa, interativa em um movimento 

ascendente de superação dos limites que ainda são colocados à 

tecnologia.  

Ao pesquisar dentro do campo teórico da filosofia do sujeito, por 

exemplo, é inevitável trabalhar com as noções de autonomia e 

moralidade em I. Kant (1993), (1980)38, as quais ainda estão presentes 

amplamente no paradigma que fundamenta todo o campo teórico da 

política e do direito ocidental vigente, a partir dos elementos: soberania, 

republicanismo, individualismo e das noções de público e privado. Ao 

mesmo tempo, o Estado é pressionado a conviver, muitas vezes dentro 

de suas estruturas, com ferramentas criadas por movimentos sociais 

fundamentados em outras epistemologias, como é o caso da maior parte 

do campo teórico feminista, que entende os sujeitos e sujeitas como 

diversificados, no sentido da impossibilidade de serem reunidos em um 

modelo teórico único. Portanto, não assimilam a ideia de sujeito liberal 

como um modelo universal de subjetividade. O mecanismo do nome 

social, utilizado por transexuais e travestis nas universidades, pode ser 

considerado um desses elementos que empurra as instituições para uma 

situação de ter que manejar modelos conservadores de Estado e 

educação com subjetividades que denunciam os privilégios de classe, 

raça e gênero contidos no modelo teórico de sujeito que as funda.     

A intenção do autor (SANTOS, 1985) é apontar os elementos da 

crise do que chama de “ciclo de hegemonia da ordem científica”. Alguns 

traços do paradigma da ciência moderna nos ajudam a compreender os 
entraves que se colocaram diante de áreas de conhecimento que 

                                                        
38 Após produzir o texto sobre a razão prática, I. Kant se dedica à metafísica dos 

costumes, formulando um conceito de autonomia e moralidade a partir da ideia de 

livre arbítrio e liberdade negativa (1988). 
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discordavam do modelo racional, o qual estabelece como explicação do 

ser humano a lógica: razão – leis da razão – mundo da razão como um 

dado a priori. Nesse sentido, importa resgatar, rapidamente, como se 

formou o modelo de ciência problematizado pela interdisciplinaridade.  

Segundo Boaventura (SANTOS, 1985), é no domínio das 

ciências naturais que surge o modelo de racionalidade da ciência 

moderna, desde o início com características de totalitarismo, 

sistematização (regras pré-definidas) e hegemonia; auto referenciando-

se como o único meio possível/reconhecido de conhecimento entre as/os 

pesquisadoras/es. Segundo o autor, podemos sistematizar o paradigma 

científico moderno nos seguintes traços: a) a ciência desconfia 

sistematicamente das evidências de nossa experiência imediata, porque 

ao se darem na base de um “conhecimento vulgar”, são ilusórias; b) a 

ciência produz uma separação entre a natureza e o humano: 

 
 a natureza é tão somente extensão e movimento; 

é passiva, eterna e reversível, mecanismo cujos 

elementos se podem desmontar e depois 

relacionar sob a forma de leis; não tem qualquer 

outra qualidade ou dignidade que nos impeça de 

desvendar os seus mistérios, desvendamento que 

não é contemplativo, mas antes ativo, já que visa 

conhecer a natureza para a dominar e controlar. 

Como diz Bacon: a ciência fará da pessoa humana 

o senhor e o possuidor da natureza 

(SANTOS,1985, p.25) (grifos do autor). 

 

c) a partir daí o conhecimento científico passa a uma observação 

livre e rigorosa da natureza. O movimento dessa observação vai das 

ideias para as coisas. A razão observa a experiência; d) as proposições 

científicas precisam ser claras e simples, de modo que possibilitem um 

conhecimento detalhado da natureza. Nesse sentido, os cientistas 

“resolveram” a questão da clareza das proposições através o uso da 

lógica matemática: “A matemática fornece à ciência moderna não só o 

instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da 

investigação, como ainda o modelo de representação da própria estrutura 

da matéria” (SANTOS, 1985, p.4). Como consequência desses 

pressupostos, podemos dizer que a ciência atua por intermédio, 

principalmente: da quantificação, do rigor científico e das medições; do 

privilégio das quantidades e apagamento das qualidades; e do desprezo 

por objetos que não podem ser quantificados. Boaventura (SANTOS, 

1985) nos mostra ainda o caminho que a ciência faz ao desmembrar os 
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objetos em diversas partes e depois voltar a reuni-las, a partir da 

aplicação de uma lógica previamente estabelecida para aquele estudo. 

Para efetuar a dissecação das partes, é necessário separar o objeto de 

suas condições iniciais, que são variáveis e acidentais, daquilo que a 

ciência considera como parte da natureza do objeto e portanto, 

observável e mensurável. Ao separar as condições iniciais, o paradigma 

atua sob a premissa de que é possível observar o resultado independente 

do tempo ou espaço em que o objeto se encontra, o que torna 

amplamente possível a aplicação da lei da causalidade39. Segundo o 

autor, esse é o pressuposto por excelência da separação que se encontra 

na base da ciência moderna. O texto também leva a concluir que as 

pesquisas científicas foram, desde o início, direcionadas a objetivos 

pragmáticos, portanto, a ideia não era o conhecimento em si, mas sim, o 

conhecimento utilitário. 

 
Um conhecimento baseado na formulação de leis 

tem como pressuposto metateórico a ideia de 

ordem e de estabilidade do mundo, a ideia de que 

o passado se repete no futuro. Segundo a 

mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma 

máquina cujas operações se podem determinar 

exatamente por meio de leis físicas e matemáticas, 

um mundo estático e eterno a flutuar num espaço 

vazio, um mundo que o racionalismo cartesiano 

torna cognoscível por via da sua decomposição 

nos elementos que o constituem. Esta ideia do 

mundo-máquina é de tal modo poderosa que se 

vai transformar na grande hipótese universal da 

época moderna, o mecanicismo. (...) O 

determinismo mecanicista é o horizonte certo de 

uma forma de conhecimento que se pretende 

utilitário e funcional, reconhecido menos pela 

capacidade de compreender profundamente o real 

do que pela capacidade de o dominar e 

transformar (SANTOS, 1985, p.31).  
 

Após a sedimentação do paradigma científico dentro das ciências 

naturais, rapidamente a ciência passou a ser utilizada para estudar a 

sociedade. Segundo Boaventura, no plano social, essa forma de pensar 

era de interesse da burguesia que pensava em investigar o ambiente 

                                                        
39 Segundo Santos (1985), a lei que a ciência definiu como determinante do 

comportamento animal não-humano  
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social, simplificá-lo, sistematizá-lo e dominá-lo. Se é possível descobrir 

as leis da natureza, é possível descobrir as leis sociais (SANTOS, 1985). 

Nesse contexto, surgem as ciências sociais, para aplicar o método 

científico também aos setores da sociedade. 

No plano social, é esse também o horizonte cognitivo mais 

adequado aos interesses da burguesia ascendente que via na sociedade 

em que começava a dominar o estádio final da evolução da humanidade 

(o estado positivo de Comte, a sociedade industrial de Spencer; a 

solidariedade orgânica de Durkheim). (SANTOS, 1985, p.32) 

Fazendo uma curta digressão ao Renascimento Científico (séc. 

XV e XVI), podemos observar já um impulsionamento dos estudos 

sobre o corpo e o comportamento humano, de modo detalhado e isolado 

de seus contextos iniciais. Da mesma forma, é possível observar como a 

figura masculina aparece como modelo universal de corpo humano a ser 

dissecado. Ao desenhar um caso de aterosclerose, em seu livro 

revolucionário de anatomia, Leonardo da Vinci utiliza um modelo 

masculino, retratado por vários ângulos, inclusive com tomadas 

aproximadas do órgão afetado. 

 
Figura 3 - Excertos do Livro de Estudos Anatômicos de Leonardo da Vinci 

 
Fonte: Portal UNICAMP 
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Da Vinci (1498 a 1513), nos quinze anos em que estudou a 

anatomia humana, isola, aproxima e disseca um ombro de homem para 

mostrar em detalhes o que ocorre com o músculo atingido pela doença. 

O livro do pintor, que ganha maior projeção somente no século XVIII, é 

resultado de mais de uma década de estudos anatômicos. A figura na 

imagem está representada nua, pintada em um fundo branco. Em alguns 

desenhos com face, em outros, o sujeito é reduzido ao ombro doente. O 

autor apresenta, portanto, um estudo científico pautado pela 

simplificação, redução, isolamento e observação, características que irão 

permanecer na base da ciência até o século XIX, período citado por 

Boaventura (SANTOS, 1985). Da mesma forma, séculos mais tarde, a 

aplicação do método das ciências naturais ao estudo da sociedade 

tenderá a isolar os fenômenos, aproximá-los com lentes de aumento, 

observá-los e por fim, encerrá-los em formulações lógicas capazes de 

explicar determinados comportamentos humanos.  

Em “o homem vitruviano” (DA VINCI,1490), a figura 

explicativa da condição humana é novamente o homem, que nessa 

imagem representa a humanidade e o ideal de corpo perfeito.   

 
Figura 4 - Homem Vitruviano 

 
Fonte: site Curiosidades 
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Braços e pernas abertos dão impressão de movimento à imagem, 

mas ainda: a imagem masculina no centro se apresenta como uma forma 

estática, graças à dedicação do pintor em estabelecer medidas precisas e 

simétricas de modo que os centros das figuras geométricas não se 

desloquem, mesmo que os membros se mexam. O centro do quadrado 

são os genitais, e o centro do círculo, o umbigo, estando a figura com 

pernas e braços abertos ou fechados.  

Segundo José Carlos da Silva e Luís Carlos Paschoarelli (2010), 

o “homem vitruviano” é uma figura redesenhada da obra de arquitetura 

antiga, cunhada por Marcus Vitruvius Pollio. Nessa imagem, Da Vinci 

(1490) traz a figura antiga para um centro onde se superpõem 

perfeitamente um quadrado e um círculo. Vejamos, então, a figura 

original vitruviana e como esse estudo pode ser relevante para nossas 

considerações sobre desconstrução do paradigma científico e os estudos 

de gênero. 

 
Figura 5 - Homem Virtruviano original 

 
Fonte: site UK Library 

 

Podemos observar que a imagem criada por Vitruvius traz um 

estudo das formas pormenorizado. As medidas “deformadas” do homem 



86 

 

que se encontra no centro da figura nos diz que o desenhista precisou 

adequar os tamanhos do corpo humano às figuras geométricas que lhe 

interessavam na cena, talvez para enfatizar os estudos que lhe 

interessavam no campo da arquitetura. No desenho de Da Vinci (1490), 

apesar da grande influência dos estudos da antropométrica de Vitruvios, 

a lógica da inserção do homem no centro da imagem é inversa, já que 

são as medidas do quadrado e do círculo que se adequam à anatomia 

masculina perfeita. Em Da Vinci (1490), é aquilo que está em volta que 

precisa se adequar ao humano, e não o contrário. Para um Renascentista, 

não faz sentido “alterar as divinas medidas do homem”, a fim de fazê-lo 

caber nas medidas geométricas. 

 
A principal relevância da ação de Leonardo ao 

juntar o homem canônico do quadrado e da 

circunferência, em seus centros geradores e 

clássicos em uma só figura, foi manter o homem 

fixo em um lugar, girar ou articular seus membros 

inferiores e superiores ainda conectados ao tronco 

e, como é característica dos precursores e 

empreendedores, pensar diferente e alterar a 

posição das formas, o quadrado e a circunferência, 

neste caso, o que viria a ser um princípio da 

ergonomia, isto é, o posto de trabalho, o ambiente, 

a roupa e as questões periféricas devem se adaptar 

ao homem, e não o homem a eles (SILVA, 

PASCHOARELLI, 2010). 

 

Para os autores renascentistas, fundadores da antropometria40, é 

como se Da Vinci (1490) tivesse sido capaz de tornar a “figura 

defeituosa” do estudo original de Marcus Vitruvios Pollius em uma 

figura ideal, em proporções e beleza, que ocupa o centro do mundo, por 

intermédio de sua capacidade racional, que irá traduzir-se na ciência 

moderna em capacidade de domínio sobre a natureza e a técnica de 

conhecê-la. Quando a ciência moderna se funda, em parte a partir das 

bases renascentistas, a divisão que parecia irrevogável do conhecimento 

em disciplinas irá servir para sedimentar ainda mais a ideia de 

isolamento dos objetos; dissecação da sociedade, da mente e dos corpos 

                                                        
40 É importante ainda considerar que os estudos de Da Vinci, inspirados em 

Vitruvios apresentavam a anatomia em termos antropométricos, já considerando que 

o estudo das formas humanas pode ser realizado dentro de um esquema lógico de 

medidas. 
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humanos, assim como do desenvolvimento de conhecimento técnico 

específico voltado ao domínio da natureza. Pensando a partir de uma 

filosofia do sujeito e de um olhar feminista, Rosi Braidotti nos ensina 

que o “homem vitruviano” concentra também uma ideia forte de 

racionalidade, unidade e moralidade, típicas do humanismo. 

 
Quell’immagine icônica è il símbolo dela doutrina 

dell´umanesimo, che interpreta il potenziamento 

dele capacità umane biologiche,  razionali e 

morale ala luce del concetto di progresso 

razionale, orientato teleologicamente. La fede nei 

poteri unici, autoregolatori e intrinsicamente 

morali dela ragione umana rapresenta parte 

integrante di questa doutrina ultra-umanista, 

diffusasi soprattutto nel XVIII e XIX secolo 

tramite le reinterpretazioni dela´antichità clássica 

e degli ideali del Rinascimento italiano. 

(BRAIDOTTI, 2016, p. 21)41 

 

A imagem do desenho esquadrinhado e de medidas perfeitas de 

Da Vinci (1490) representa, então, simbolicamente, uma ordem 

humanística que concebe a espécie humana pela ideia de uma 

racionalidade moral, auto reguladora, universal e única, que se consolida 

como pensamento totalitário dentro da política e do direito após o século 

XVIII. 

Em “O segundo sexo”, publicado em 1949, Simone de Beauvoir, 

(2009) denuncia o discurso sexista presente na ciência dos séculos XVI 

e XVII, ao observar que o centro da ideia de humanidade sempre foi 

representada na escrita e na arte, pela figura do homem.  

 
O homem representa a um tempo o positivo e o 

neutro, a ponto de dizermos “os homens” para 

designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao 

sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da 

palavra homo. A mulher aparece como o negativo, 

                                                        
41 “A imagem icônica é o símbolo da doutrina do humanismo, que interpreta o 

potencial da capacidade humana biológica, racional e moral à luz do progresso 

racional, orientado teleologicamente. A fé nos poderes unidos, autoreguladores e 

intrinsicamente morais da razão humana representa parte integrante desta doutrina 

ultra-humanista, difundida sobretudo nos séculos XVIII e XIX, através da 

reinterpretação da antiguidade clássica e dos ideais do renascimento italiano.” 

(tradução livre de CORREA, Crishna M. A.) 



88 

 

de modo que toda determinação lhe é imputada 

como limitação, sem reciprocidade.  

(...) 

Praticamente, assim como para os Antigos havia 

uma vertical absoluta em relação à qual se definia 

a oblíqua, há um tipo humano absoluto que é o 

masculino. A mulher tem ovários, um útero; eis as 

condições singulares que a encerram na sua 

subjetividade; diz-se de bom grado que ela pensa 

com suas glândulas. O homem esquece 

soberbamente que sua anatomia também comporta 

hormônios e testículos. Encara o corpo como uma 

relação direta e normal com o mundo que acredita 

apreender na sua objetividade, ao passo que 

considera o corpo da mulher sobrecarregado por 

tudo o que o especifica: um obstáculo, uma prisão. 

"A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de 

qualidades", diz Aristóteles. "Devemos considerar 

o caráter das mulheres como sofrendo de certa 

deficiência natural". E Sto. Tomás, depois dele, 

decreta que a mulher é um homem incompleto, 

um ser "ocasional". É o que simboliza a história 

do Gênese em que Eva aparece como extraída, 

segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de 

Adão. A humanidade é masculina e o homem 

define a mulher não em si mas relativamente a 

êle; ela não é considerada um ser autônomo. "A 

mulher, o ser relativo...", diz Michelet 

(BEAUVOIR, 2009, p. 10-11). 

 

Vemos que em Beauvoir (2009) e em Braidotti (2016) há uma 

preocupação com a característica totalizante do pensamento humanista, 

porém, naquela as reflexões estão mais centradas na figura masculina no 

centro da teoria do sujeito universal, enquanto para a autora do 

nomadismo chama mais a atenção a ideia de sujeito único, fixo e 

moralmente pré-concebido, ou seja, um sujeito engessado, cuja 

concepção não se movimenta no tempo. Poderíamos talvez dizer que 

existem temporalidades diferentes presentes no sujeito autônomo e 

individual (KANT, 1993) (KANT,1980)42, e no sujeito braidottiano, 
nômade e plural, mas como já vimos com Boaventura (1985) a ciência 

encontra-se deslocada no tempo, de modo que aos sujeitos nômades 

                                                        
42 Textos publicados em 1785 e 1779, respectivamente. 
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aplicam-se modelos de explicação, intervenção jurídica, médica e 

psicológica fundamentados no sujeito kantiano. 

As considerações de Beauvoir (2009) nos interessam para pensar 

a posição do sujeito feminino, que é uma primeira ruptura com o sujeito 

universal, enquanto Braidotti (2016) escreve já em outro momento do 

feminismo, fornecendo mecanismos para pensar as subjetividades 

fluidas dentro do campo de gênero. De qualquer forma, quando a ciência 

do século XVI apresenta os estudos anatômicos está partindo de um 

discurso hegemônico e europeu de corpo perfeito que não inclui as 

mulheres, o que parece ser o elemento gerador da crítica feminista ao 

sujeito liberal durante muito tempo. Segundo Beauvoir (2009), a mulher 

somente aparece na ciência a partir do século XVIII, quando os autores 

do liberalismo estão trabalhando a ideia de igualdade. No entanto, 

vemos com Kant (1980) que o sujeito universal ainda é masculino. 

A naturalidade com a qual a figura feminina é apagada da história 

e das representações da ideia de humanidade, constitui-se em um dos 

problemas centrais do texto de Beauvoir (2009). Em outros momentos 

dos feminismos veremos que outras mulheres, que não as brancas e 

operárias, denunciaram também seu apagamento diante da ideia de um 

conceito de mulher universal. 

No texto de Beauvoir, há um trabalho fundante para os 

feminismos que se constitui em mostrar como a mulher foi construída 

como “o outro”, em face da figura masculina como universal do ser 

humano. “O homem é”, diz a autora (BEAUVOIR, 2009). Seu trabalho 

constitui-se em um marco teórico importante para os feminismos na 

medida em que desvela o mito da natureza feminina como frágil e 

complementar ao homem. Além disso, nos mostra como sentidos sociais 

foram produzidos sobre o corpo da mulher com a intenção de neutralizá-

la, principalmente na vida pública e na política. Nesse sentido, a 

referência da autora à antropologia do parentesco (LÉVI-STRAUSS, 

1982) tornou possível visualizar como mesmo no casamento a mulher 

não participa da relação de troca entre famílias, a não ser como objeto 

mediador a ser trocado entre os homens. Ao desnaturalizar as relações 

de família do ocidente, Lévi-Strauss (1982) acaba se constituindo em 

uma importante referência para os estudos de gênero. Dessa forma, é 

possível verificar como Beauvoir (2009) trabalha mais em torno da 
categoria teórica “mulher”, para mostrar como se dá a anulação da 

subjetividade feminina nos rituais de família, do que a partir de uma 

plataforma teórico-metodológica de contornos muito bem definidos, 

como as disciplinas específicas fazem. 
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Verificamos, então, que mesmo no período dos “estudos das 

mulheres”43, já não parecia possível realizar estudos nesse campo sem 

criar uma rede de interlocutores que pudessem contribuir com a 

formação de uma metodologia interdisciplinar, muito embora esse termo 

seja mais recente. 

Segundo Lia Zanotta Machado (1998), o paradigma 

metodológico dos estudos de gênero se diferencia dos estudos das 

mulheres, onde está posicionada Beauvoir (2009), na medida em que: 

 
Em primeiro lugar, porque se está diante da 

afirmação compartilhada da ruptura radical entre a 

noção biológica de sexo e a noção social de 

gênero. Em segundo lugar, porque se está diante 

da afirmação do privilegiamento metodológico 

das relações de gênero, sobre qualquer 

substancialidade das categorias de mulher e 

homem ou de feminino e masculino. E em terceiro 

lugar, porque se está também diante da afirmação 

da transversalidade de gênero, isto é, do 

entendimento de que a construção social de 

gênero perpassa as mais diferentes áreas do social 

(ZANOTA MACHADO, 1998, p. 108). 

 

Os estudos de Beauvoir (2009) estão pautados no objetivo de 

identificar as construções sociais sobre o sexo biológico feminino que 

tornam a mulher “o outro” no espectro da condição humana, portanto, a 

afirmação “não se nasce mulher, torna-se” (BEAUVOIR, 2009) está 

circunscrita a um determinado essencialismo do sexo feminino. A 

produção teórica do momento em que Zanotta Machado (1998) escreve 

permite ir além e desconstruir inclusive os naturalismos sobre o sexo e o 

próprio conceito de mulher. Homem e mulher passam a ser consideradas 

categorias culturais, inclusive no que se refere ao sexo (BUTLER, 

2003).  

A partir da implosão dos conceitos de sexo feminino e sexo 

masculino, as teorias feministas impulsionaram a produção bibliográfica 

sobre a transexualidade. Portanto, quando chegamos a esse tema, os 

estudos feministas já se desenvolviam de modo interdisciplinar. 

                                                        
43 É comum que o período em que Simone de Beauvoir escreve e a produção da 

década de 1970 seja denominado como “estudos das mulheres” pelas feministas 

atuais, por não reconhecerem ali uma teoria de gênero, propriamente, mas sim um 

estudo sobre a mulher. Ver Lia Zanotta Machado (1998) 
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Podemos dizer que, no que se refere à transexualidade, a desconstrução 

do “homem vitruviano” acontece desde a epistemologia que concebe a 

humanidade a partir da divisão sexual. A transexualidade e a 

travestilidade são categorias, ao lado da categoria “mulher” da década 

de 1970, e depois “mulheres” a partir das décadas de 1980 e 1990, que 

não se encontram representadas pela figura no centro da tela de Da 

Vinci (1490), mas além disso, teoricamente não podem existir em uma 

concepção de mundo que se define a partir do conceito de sexo binário 

gendrificado (masculino e feminino). 

Notamos então, que a produção feminista sobre o gênero é 

praticamente toda dialogada nos momentos de definir os métodos de 

análise, portanto, requer um método interdisciplinar de estudo. Beauvoir 

(2009) recorre aos estudos da parentalidade de “Lévi-Strauss” (1982) 

para introduzir a pesquisa sobre as estruturas relacionais de família 

construídas a partir da ideia de sexo feminino como “o outro”; assim 

como Butler (2015b) recorre à psicanálise, para propor um estudo sobre 

violência ética; e dessa forma é possível verificar inúmeros 

entrelaçamentos de áreas nos estudos feministas, de modo que, mesmo 

que as/os autoras/es estejam situados em uma área de conhecimento, 

essas pesquisas se desenvolveram quase sempre criando redes de 

relações e interlocutores de diferentes áreas, em torno das temáticas de 

gênero. 

Mesmo Freud, em sua Conferência sobre a feminilidade em 1933, 

admitiu os limites da psicologia para alcançar um entendimento 

satisfatório sobre o que seria a feminilidade, sem que tivesse auxílio de 

outras áreas, e principalmente, sem a participação das análises das 

mulheres da área. 

 
Os senhores, agora, já estão preparados para saber 

que também a psicologia é incapaz de solucionar 

o enigma da feminilidade. Sem dúvida, a 

explicação deve provir de outras fontes e só pode 

vir quando houvermos aprendido de que modo, 

em geral, se efetuou a diferenciação dos 

organismos vivos em dois sexos. Disto nada 

sabemos, conquanto a existência de dois sexos 

seja uma característica muito surpreendente da 

vida orgânica, que a distingue nitidamente da 

natureza inanimada. Contudo, encontramos muito 

que estudar nesses indivíduos humanos que, 

mediante a posse de genitais femininos, são 

caracterizados como manifestamente ou 
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predominantemente femininos (FREUD, 1980, p. 

74). 

 

Em que pese toda a revisão da obra de Freud promovida pelas 

escolas da psicanálise posteriores, e ainda as críticas de outras áreas à 

base sexual das teorias freudianas, o autor levanta questões 

fundamentais e precursoras que circulam nos estudos de gênero, acerca 

das zonas de indefinição e paradoxos contidos na ideia de 

comportamentos feminino e masculino estabelecidos a partir da 

anatomia.  

A produção científica na área da interdisciplinaridade indica que 

é preciso cuidar do conceito do termo, pois existe um grande esforço em 

criar uma concepção genérica sobre o que é a metodologia e o estudo 

interdisciplinar, quando, na prática, os parâmetros desse tipo de pesquisa 

não são fixos.  

Segundo Julie Klein (1990), uma das primeiras autoras a escrever 

sobre o tema, a interdisciplinaridade usualmente requer uma explicação 

sobre o porquê ela é utilizada; uma exposição dos princípios envolvidos 

no processo de interação das disciplinas e uma noção de interações de 

níveis diferenciados entre as categorias. 

No momento em que escreve, em 1990, a autora explica que a 

discussão sobre a metodologia interdisciplinar tem sido tomada como 

uma disputa de termos, a partir do termo ‘cross disciplinary’, por 

exemplo, e chama atenção para a carga ideológica que existe nessas 

definições. Vejamos como se dá o debate em torno da categoria 

“interdisciplinar”, a fim de estabelecer as diferenças em relação aos 

demais termos que circulam no debate das pesquisas que envolvem 

diversas áreas de conhecimento. 

A multidisciplinaridade é um termo recorrente nas pesquisas 

atuais e constitui-se no método que agrega diferentes disciplinas, no 

sentido aditivo e não integrativo (KLEIN, 1990, p.56). Nesse contexto, 

as disciplinas não sofrem nenhuma modificação ao participar de uma 

pesquisa conjunta. Da mesma forma, não se modificam para adequar-se 

às complexidades do objeto. Sua participação se dá estritamente dentro 

do olhar da especialização dos/as pesquisadores/as da área. Klein (1990) 

explica que a ideia da interdisciplinaridade é integrar as áreas, e não 
somar conhecimentos específicos, portanto, trata-se de uma proposta 

diferente da multidisciplinaridade. Segundo a autora, para obter êxito na 

integração das áreas é fundamental que a pesquisa tenha seu ponto de 

partida no problema e não na teoria ou no método. São as perguntas 

sobre o objeto, realizadas em conjunto, que determinam qual tipo de 
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condução interdisciplinar deve ser construída para o estudo daquele 

objeto. 

Portanto, a definição de interdisciplinaridade mais atual aponta 

para uma integração/articulação das disciplinas a partir dos conceitos, 

métodos, procedimentos, epistemologia, terminologias, dados, que se 

reconstroem em torno do problema. 

Discutindo o ‘paradoxo da disciplinaridade’, a autora explica que 

esse se escreve a partir da preocupação, considerada não menos 

importante, de se discutir o conceito de disciplinaridade, definido como 

um conjunto de métodos, teorias e procedimentos que visam considerar 

corretamente, ao que parece, no sentido de ‘em ordem’, os objetos 

(KLEIN, 1990). 

Klein (1990) expõe que, à princípio, não existe uma 

contrariedade entre interdisciplinaridade e disciplinaridade. Há, por 

outro lado, uma diferença de níveis, de forma e organização. Segundo a 

autora, existe uma tendência em considerar a disciplinaridade como 

analíticas e a interdisciplinaridade como sínteses, quando, em realidade, 

o que existe é uma zona de níveis de análise e sínteses que acontece de 

uma para a outra. 

Morin (1996) nos fala em termos de “epistemologias da 

complexidade”, que remete à ideia de interação entre as coisas e à 

impossibilidade de se explicar os fenômenos através de uma lógica 

simples. O autor parte da noção de ligação entre as partes da pesquisa, 

tentando trabalhar com as intersecções entre as áreas, no sentido de criar 

uma metodologia adequada à análise do tema ao longo do caminho. 

Zanotta Machado (1998, p. 109) esclarece que o trabalho 

conjunto dos teóricos de áreas diferentes em torno das questões de 

gênero não requer uma concordância de paradigmas metodológicos que 

tenham vindo do mesmo lugar teórico-epistemológico. Ocorre na 

produção feminista um “reconhecimento de um campo de 

interlocutores”, que exige um compartilhamento paradigmático ao 

conceber os estudos de gênero, mas não existe consenso entre os 

métodos. Segundo a autora, é necessário diferenciar perspectivas 

(esquemas de pensamento compartilhados) e opções paradigmáticas 

(modos de formular questões). Em relação àqueles, o compartilhamento 

já era necessário dentro dos saberes. 
Vejamos o que a autora (ZANOTTA MACHADO, 1998) pensa 

em relação a como se organiza o compartilhamento de paradigmas 

dentro dos estudos de gênero. 
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Minha hipótese é a de que os estudos de gênero se 

organizam em torno a paradigmas metodológicos 

de uma forma semelhante ao que ocorre nos 

saberes disciplinares, mas também de uma outra 

forma distinta e peculiar. Em outros termos, 

parece-me importante pensar que este campo 

intelectual se constitui socialmente não como um 

campo de “especialistas” ou “peritos” no sentido 

de Giddens, mas que se aproxima de um campo de 

“especialistas” que se quer uma “comunidade pós-

tradicional reflexiva” no sentido de Scott Lash. 

Para além das inúmeras disputas no interior do 

campo, conseguimos nele negociar, a partir de um 

compartilhar de uma reflexividade e de um 

“construtivismo social de gênero” (sensibilidade, 

crença e utopia de que as construções sociais de 

gênero não são inertes nem eternas, mas mutáveis 

e reconstruíveis), não apenas de indivíduos 

singulares, mas de uma reflexividade que se quer 

compartilhada como uma empresa cultural e 

política, fundada no compartilhamento das idéias 

feministas (ZANOTTA, 1998). 

 

Os estudos de gênero pressupõem trabalhar em um novo 

paradigma, diverso dos estudos das mulheres, que permaneceu em 

certos aspectos dentro do essencialismo. Nesse contexto, as interfaces e 

interações teóricas dependem do elemento comunicativo e da 

possibilidade de compartilhar instrumentos de decodificação dos 

métodos e epistemologias44. A maior novidade parece estar pautada na 

primazia das relações sociais de gênero, em detrimento dos estudos 

sobre cada gênero em específico. Nesse sentido, Foucault, na filosofia 

do sujeito e Leví-Strauss, com a antropologia das parentalidades, 

tornaram-se fundamentais para compor essas metodologias de estudos 

(ZANOTTA MACHADO, 1998).  

A ideia de comunidade reflexiva é interessante e pode servir 

como instrumento de análise das transexualidades na universidade. 

Nesse sentido, tentarei acrescentar à afirmação da autora a ideia de que 

                                                        
44 Veremos que o direito se torna uma área que se comunica menos, pois tem maior 

ênfase na formação técnica, do que teórica, portanto, a tendência da/o jurista é 

acreditar que dominando a técnica, já tem instrumentos suficientes para resolver as 

questões de gênero. Essa postura está muito relacionada à formação acadêmica do 

tipo Kelseniana, como exposto no capítulo primeiro. Para Kelsen, o direito é uma 

área autossuficiente. (KELSEN, 1999). 
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os sujeitos diversos presentes nos grupos de estudos universitários e a 

característica militante da produção na área, também são pilares 

importantes da construção dessa rede de pensamento compartilhada. 

Isso porque a interdisciplinaridade nos estudos de gênero possui 

características peculiares que vem de seus movimentos sociais, teóricos, 

metodológicos, epistemológicos. 

 

2.2 ONDE SE SITUA ESTA PESQUISA DENTRO DOS ESTUDOS 

DE GÊNERO? 

 

2.2.1 Novas epistemologias 

 

Posicionar a pesquisa dentro do campo das novas epistemologias 

feministas significa fazer uma opção pela filosofia feminista, que passa 

a conduzir os estudos de gênero a partir da definição e exposição do 

sujeito de conhecimento.  

 
Os estudos de gênero e as indagações sobre as 

epistemologias feministas introduziram, ao lado 

dos outros estilos de fazer ciência social, um estilo 

que desse mais lugar à reflexão sobre a 

subjetividade da/o autora/r e a construção das 

subjetividades dos sujeitos sociais (ZANOTTA 

MACHADO, 1998, p. 11). 

 

Diversas rupturas com o paradigma científico moderno são 

necessárias para a produção de uma epistemologia que seja feminista e 

desconstrucionista. É provável que a maior fissura esteja no desvelar do 

sujeito de conhecimento que indica seu lugar de fala a partir dos 

feminismos, tornando opacos os limites entre sujeito e objeto da 

pesquisa, produzindo um impacto significativo na filosofia e nas 

ciências tradicionais. As novas epistemologias assim se definem 

justamente porque os sujeitos têm rosto e lugar de fala, assim como há 

um esforço em individualizar as subjetividades dentro desses estudos. O 

sujeito de uma epistemologia feminista “se coloca e opta” (ZANOTTA 

MACHADO, 1998). 

A carreira docente, a coordenação de grupos de pesquisa, a 

condição lésbica e a inserção nas discussões do colorismo me levaram a 

optar por uma pesquisa feminista, no sentido epistemológico. Por esse 

motivo, dei início ao texto procurando indicar meu lugar de fala e meus 
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processos de subjetivação45, de modo que, em certa medida, passo eu 

também por uma autoanálise guiada pelas teorias presentes no texto. 

Nesse sentido, as epistemologias estão alinhadas com pós-modernos e 

pós-estruturalistas que atacam o paradigma positivista objetivista, o qual 

parte de um sujeito neutro. A crítica ao modelo universal masculino de 

humanidade parte também das travestis e transexuais que acompanhei 

dentro da universidade durante a pesquisa. Ao discorrer sobre o porquê 

da insatisfação com as disciplinas cursadas em seu curso de graduação, 

Rita explica: Porque elas não fazem sentido! Elas é..tem um modelo de 

corpo com o qual eu não me identificava e isso abriu um modelo de 

teoria científica que pra mim é inconclusivo. Ele não responde. (Rita, 

2016) 

 A ex-aluna46, que se define como mulher travesti, nos diz 

claramente que o modelo que se apresenta em seu curso de ensino 

superior não dá conta de explicar seu corpo e sua vivência como sujeita 

no mundo, o que nos leva a duas observações sobre a condução da 

crítica ao modelo de sujeito universal que faremos durante a pesquisa: a) 

o trabalho com transexuais e travestis que estão na universidade permite 

refletir como pensam suas subjetividades em meio ao trânsito de teorias, 

inclusive feministas,  com as quais têm contato durante a graduação ou 

pós-graduação. Portanto, neste trabalho, consideraremos que é a própria 

transexualidade o primeiro lugar de onde parte a negação da teoria 

universal de sujeito, através de considerações como a de Rita. As teorias 

que utilizaremos para análise são construções que se formam a partir 

dessas realidades, e não o contrário. 

O termo epistemologia feminista indica já uma posição política – 

militante, por isso, coloca-se ao método uma necessidade de concretude, 

algo sempre forçoso para as/os filósofas/os. O trabalho vai das 

epistemologias para as realidades de gênero e também no sentido 

contrário.  

 
O que estamos chamando de construtivismo, é 

mais do que a ideia da construção social dos 

                                                        
45 A trajetória de Foucault dentro da filosofia do sujeito possui dois momentos. No 

primeiro, o autor se dedica a trabalhar o “jogo de verdades” presente nas relações 

sociais, que é forjado dentro de uma estrutura de dispositivos combinados, que 

produz sujeitos (assujeitamentos) de acordo com os objetivos da biopolítica (1979), 

(1988), (1996), (2002), (2008); e em um segundo momento, dedica-se aos estudos 

sobre o cuidado de si como resgate do sujeito (subjetivação) (2004), (1994) e 

(1988b).  
46 Já formada pela Universidade Estadual de Maringá. 
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gêneros. É a novidade de um pensamento social 

amplo que não se restringe ao cultural das ideias 

de masculino e feminino e à afirmação (crença) de 

que cabe a cada indivíduo construir o seu gênero e 

a sua sexualidade. A variedade de concepções de 

feminino e masculino estão aí à disposição para 

serem elaboradas e até possuídas por homens e 

mulheres (ZANOTTA MACHADO, 1998, p. 14). 

 

Assim como Rosi Braidotti (2016), ao apresentar a ideia do 

cyborge, Donna Haraway (2009), coloca aos feminismos os desafios se 

manterem resistentes à figura fixa universal, a partir da elaboração 

teórica de novos sujeitos da cena política e outros termos de análise 

histórica não fundamentados no modelo de sujeito universal.  

Quando trabalha a condição social da mulher, a partir da ideia de 

sexo feminino – ainda que tenha problematizado os usos da categoria 

“feminino”, Beauvoir (2009) ataca a noção de homem como sujeito 

universal a partir da afirmação de um conceito de mulher, que tem como 

fundamento a generalidade da ideia de corpo/biologia feminina. Como é 

possível verificar nas autoras do feminismo negro (DAVIS, 2013), a 

mulher branca e a mulher negra sempre tiveram papéis sociais muito 

diferentes estabelecidos pela sociedade. De modo que os discursos que 

sustentam essas diferenças estão pautados em ideias de corpo e 

feminilidades distintas. Por isso, na década de 1980, o movimento 

teórico e político das feministas negras se lançou à tarefa de construir 

teorias que fizessem aparecer a mulher negra como sujeita política 

dentro do movimento feminista. Assim, apesar dos avanços do período 

anterior, podemos dizer que as mulheres negras, travestis, transexuais, 

as que possuem deficiência, passaram por um apagamento em relação ao 

conceito universal de mulher/feminino, presente na teoria e discurso 

feminista desse período. Tento demonstrar com isso que, tanto 

teoricamente, quanto politicamente, teremos que resgatar a história da 

visibilidade trans no sentido de entender que, de forma geral, não é 

possível falar de transfeminilidade e transmasculinidades a partir dos 

mesmos pressupostos políticos e teóricos. É necessário deixar claro que, 

apesar de algumas plataformas comuns, ao falar de transexualidades, 

utilizando o plural propositadamente, existem diversas subjetividades 
que circulam em volta desse conceito, sem se confundirem, ou seja, não 

existe um sujeito que corresponda a um discurso de transexualidade 

universal, nem de mulher universal, nem de homem universal, no 

sentido de humanidade. Em todas essas situações, quando os 
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feminismos partiram de conceitos generalizantes, diversos sujeitos 

ficaram apagados na cena teórico-política.   

A opção pela subjetividade como categoria de análise nos ajuda a 

evitar o encerramento das sujeitas e sujeitos dentro de identidades fixas. 

Para isso, utilizaremos a ideia de “nomadismo” presente na obra de Rosi 

Braidotti (2014) como um instrumento importante de análise dessa 

categoria de desconstrução do sujeito universal. 

 
La figurazione del soggetto nômade é um aperta 

polemica col soggeto stanziale, fisso, umanistico 

che gestice da signore e padrone il capitale fallo-

logocentrico sai a livello sociale, che simbólico. É 

uma forma di resistenza attivata al e da centro di 

questo universo simbólico, che essa punta a 

scardinare. 

I soggetti nomadi sono in grado di sganciare il 

pensiero dal dogmatismo fallologocentrico, 

ridandogli la libertà, la vitalità, la bellezza. Nella 

ricerca di rappresentazioni nomadiche alternative 

c’è uma forte dimensione estética e la teoria 

feminista – almeno quella che pratico – è pervasa 

da questa gioiosa forza nômade (BRAIDOTTI, 

2014, p. 31)47 

 

Quando Hall (2003) escreve “A Identidade Cultural na Pós-

Modernidade” apresenta um conceito de sujeito pós-moderno 

fundamentado na ideia de fragmentação e múltiplas identidades. No 

entanto, a despeito de toda a difusão que o texto tem entre as/os 

leitoras/es da pós-modernidade, vemos com os estudos comparativos de 

Louis Dumont (1985) que, cada vez mais, o que caracteriza as 

sociedades modernas é o individualismo.  

                                                        
 47 “A figuração do sujeito nômade é uma polêmica aberta com o sujeito sedentário, 

fixo, humanístico, que se coloca como senhor e patrão do capitão falocênctrico 

socialmente e simbolicamente. É uma forma de resistência ativada para o e desde o 

centro desse universo simbólico, que se quer desconstruir. 

Os sujeitos nômades são capazes de separar o pensamento do dogmatismo 

falocêntrico, devolvendo-lhe a liberdade, a vitalidade, a beleza. Na pesquisa das 

representações nômades alternativas, há uma forte dimensão estética e a teoria 

feminista, pelo menos aquela que pratico, está permeada dessa alegre força 

nômade”. (tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
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Ao que tudo indica, aquilo que Hall chama de identidades já 

aparecia nas teorias foucaultianas (2004), como posições de sujeito. 

Mara C. S. Lago, em pesquisa sobre trajetória e sujeitas/os no processo 

de urbanização da ilha catarinense (LAGO, 1998), utilizando-se das 

teorias lacanianas, segue também discordando de Hall (2003) e 

mostrando que o que é um aumento da presença de grupos identitários 

em disputa na cena política, de modo que não faz sentido explicar esse 

momento a partir de um modelo de sujeito fragmentado e múltiplo. 

 
Esta concepção de identidade como história de 

vida, com um mínimo de coerência e unidade, 

contrapõe-se, portanto, às visões de sujeito como 

portador de múltiplas identidades. Se, na condição 

pós-moderna, que assiste ao esfacelamento dos 

projetos unitários de sociedade, ocorre a 

fragmentação e a exacerbação das identidades de 

grupos sociais em lutas reivindicatórias, 

competindo por espaços, pelo acesso a bens 

materiais e culturais, constitui-se em simplificação 

homogeneizante falar na fragmentação do sujeito 

particular em múltiplas identidades. Podemos tão 

somente supor que, na condição pós-moderna, o 

processo de construção de identidade de sujeitos 

particulares, que devem lidar com a fragmentação, 

com a multiplicidade de significações e 

organizações das sociedades complexificadas, 

mantendo um mínimo de unidade interna 

imaginária, deva ser, talvez, uma tarefa bem mais 

penosa que aquela exigida de sujeitos que se 

constituíram/constituem, nas chamadas sociedades 

menos complexas, em tempos/condições 

diferentes (LAGO, 1998, p. 37). 

 

Portanto, optamos por trabalhar com noções de sujeita/o 

moderna/o que se colocam em termos de ‘nomadismos’ (BRAIDOTTI, 

2014), (BRAIDOTTI, 2016), e ‘posições de sujeitas/os’ (FOUCAULT, 

2004), a partir da ideia de que o relatar a si mesmo (BUTLER, 2015b) 

se constitui em um movimento dialógico de afirmação e resistência em 
meio a contextos de violências simbólicas e processos de 

assujeitamentos. 

Na antropologia, a crítica à teoria humanista universal se 

consolida, principalmente, a partir de estudos locais, como os realizados 

por Claude Lévi-Strauss (1982), Bronislaw Malinosvki (1984) e, 
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dialogando com esses estudos dentro do campo teórico do gênero 

Marilyn Strathern (2006). Vejamos como é possível introduzir um 

campo guiado pela ideia de saber local, etnografia e feminismo, 

integrada ao diálogo com a filosofia do sujeito. 

 

2.3 ETNOGRAFIA E CAMPO 

 

2.3.1 O lugar de fala  

 

A opção pelo trabalho etnográfico implica na realização de 

descrições densas e detalhadas acerca dos significados e símbolos 

construídos em torno das subjetividades, das instituições, dos 

comportamentos, das normas e demais dispositivos presentes na relação 

sujeita/o trans e universidade. Não se trata, portanto, de obter 

constatações jurídicas e quantificações sobre normativas de nome social. 

A proposta interdisciplinar nesse trabalho é a de fazer dialogar a 

filosofia do sujeito, com a antropologia e o direito, em tentativa de 

organizar um método de análise híbrido, capaz de promover reflexões 

sobre o universo simbólico do nome social no ensino superior. 

Nesse sentido, a primeira preocupação que se coloca à pesquisa 

se relaciona à questão do meu lugar de fala, uma questão privilegiada 

nas pesquisas sobre mulheres negras, transexualidades e deficiência, e 

que se tornou mais importante para os feminismos quanto mais essa/es 

sujeitas/os ocuparam os espaços de militância e produção científica no 

ensino superior e nas pós-graduações.   

Teremos um tópico específico para falar da representatividade de 

travestis e transexuais, negras e brancas, nos eventos universitários, mas 

por ora, quero propor de forma mais genérica a reflexão para pensar 

meu lugar como pesquisadora nesse trabalho. 

 Durante o Women’s Worlds Congress, realizado na Índia, em 

2014, em alguns momentos nas homenagens da cerimônia de abertura, 

nas coordenações das sessões de apresentação de trabalho e inclusive 

quando nossa delegação subiu ao palco para falar sobre nossa 

experiência naqueles dias, as mulheres foram representadas por homens, 

o que nos causou mal-estar, a partir de um ponto de vista da prática 

feminista, mesmo sabendo que o cenário indiano ainda conta com 
muitos privilégios masculinos, estabelecidos por normas de costume e 

religião. De fato, a experiência das universidades indianas é mais 

recente que a brasileira e o lugar da mulher nesse espaço precisa ser 

negociado diariamente (Cadernos de campo, 2014). As negociações 

funcionam como linhas de fuga dentro do espaço normativo 
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institucional e estratégia de sobrevida, conceito que aplicaremos 

também às experiências trans, a partir das narrativas de minhas/meus 

interlocutoras/es e do conceito foucaultiano de assujeitamento 

(FOUCAULT, 2004). Interessante notar que apesar do êxito 

conquistado pelos movimentos de mulheres e movimentos feministas na 

Índia, haja vista os diversos grupos de pesquisas de gênero pelo país e a 

realização do congresso mundial de mulheres em seu território, os 

cargos de coordenação ainda são bastante reservados aos homens48, que 

no entanto, já perderam duas das vice-reitorias das 41 universidades 

para as professoras.  

Pude elucidar com mais clareza a questão sobre meu lugar de fala 

a partir da leitura de trabalhos etnográficos na área de gênero, com os 

quais aprendi sobre a ideia de limitações e possibilidades de alcance da 

pesquisa estando dentro ou fora do grupo estudado. Veremos por quê o 

esclarecimento sobre onde se localiza a sujeita que fala (eu), tem relação 

com o que podemos esperar da pesquisa, as condições do olhar que 

lanço sobre as vivências trans na universidade e os processos de 

regulamentação do nome social.  

Nesse sentido, minha pergunta inicial é “de onde venho?”, e em 

seguida, “qual minha inquietação como pesquisadora?”. 

Conforme mencionei anteriormente, a pesquisa teve início em 

uma situação que me constrangeu na coordenação do grupo de pesquisa 

sobre diversidade sexual, por ter presenciado uma aluna dizer seu nome 

de registro ao se apresentar para o grupo, e não o nome social. Por que 

essa atitude me incomodou? 

Rosanna Cima (2012), discorrendo sobre o cuidado com 

imigrantes na Europa, me despertou diversas reflexões sobre como 

pensar o olhar da/o pesquisadora/r para os/as sujeitos/as 

interlocutoras/es do trabalho, segundo a autora, a partir de um ponto de 

vista anarquista dentro da antropologia. O lugar de fala tem muita 

relação com esse exercício. Rosana se pergunta reiteradamente ao longo 

do texto sobre qual é o seu olhar para o imigrante, já que é europeia, 

mas, além disso, propõe uma reflexão sobre quem deve definir qual é o 

cuidado direcionado a essas/es imigrantes. Penso que esse exercício, 

aplicado à pesquisa sobre transexuais e travestis na universidade, pode 

nos levar a algumas considerações que interessam à análise.  
A coordenação de grupos de estudos na área de gênero 

geralmente vem aliada a uma prática militante e pressupõe pesquisas 

críticas em relação aos elementos estruturantes da política, sociedade e 

                                                        
48 O cargo é indicado pelo Presidente da República. 



102 

 

direito modernos. Portanto, quando Evelyn chegou ao grupo, já 

havíamos realizado e participado em ações conjugadas com movimentos 

sociais, alguns eventos na área e diversas discussões em grupo sobre as 

transexualidades, muitas dirigidas pelo estudo de Judith Butler (2003), 

sobre um conceito de gênero fundamentado na ideia de 

performatividade. Portanto, o incômodo causado pela atitude de Evelyn, 

de dizer o nome civil e não o social vem do conhecimento que eu já 

possuía sobre as violências simbólicas opressivas produzidas pelo 

ambiente institucional, assim como pela percepção cisnormativa do que 

seria um nome condizente com a aparência feminina. É importante 

destacar que somente percebi que aquela situação se configurava como 

uma violência porque, como Evelyn, identifico em meu modo de pensar 

estruturas da linguagem normativa que estabelecem nomes femininos 

para mulheres, mas também estou inserida no movimento de resistência 

a essa linguagem. Portanto convivemos, enquanto sujeitas políticas dos 

feminismos, com diversas transformações e movimentos de resistência 

que operamos sobre essa linguagem, e com os estudos que 

empreendemos sobre a regulação dos corpos produzida pelo espaço 

institucional. Esse movimento dialógico da norma e da resistência 

estava presente ao mesmo tempo em minha reação à apresentação da 

aluna. Miriam Grossi (1992), abrindo o livro “Trabalho de campo e 

Subjetividade” coloca questões à etnografia em relação à afetação da/o 

etnógrafa/o no campo. Propõe que, além de pensarmos as diferenças de 

narrativas etnográficas pelo viés de diferentes teorias sociais que estão 

disponíveis para o trabalho da antropologia, é necessário considerar que 

a afetação, comoção da/o próprio/a antropólogo/a diante de suas/seus 

interlocutoras/es, produz entendimentos e impressões diferenciadas nos 

trabalhos de campo. Malinovski (1984), ao encontrar “Os argonautas do 

Pacífico Ocidental” esperava ter elementos para, a partir daí pensar 

quem somos nós no ocidente. Nessa pesquisa, o encontro com as/os 

interlocutoras/es no campo me afeta e me leva a questionar a minha 

cisgeneridade e minha posição de pesquisadora dentro de uma 

universidade pública estadual: “No contato com o outro, o antropólogo 

se pergunta: “afinal, quem sou eu?”; “o que significa minha própria 

cultura?” (GROSSI, 1992). Mais do que o encontro com o outro, a 

etnografia proporciona um encontro com si mesma. Como observa a 
autora: 

 
Alguns relatos de mulheres no campo mostram 

como elas vivenciaram e refletiram sobre o 

deslocamento permanente entre a própria 
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identidade, o “eu” e a identidade dos “outros” 

(homens e mulheres), redefinindo a sua própria 

identidade de mulher, pesquisadora, engajada e 

não apenas de “cientista” neutro e assexuado 

(GROSSI, 1992, p. 12-13). 

 

Considerando ainda que fiz parte do processo de implantação do 

nome social na UEM como coordenadora da Comissão designada para 

regulamentar seu uso na universidade o processo me impacta também 

desde a posição que ocupava naquele momento: de dentro do sistema 

que regulamenta e captura os corpos dissidentes.  

Na conferência já citada sobre a feminilidade, Freud (1980) 

chama atenção para a noção de homem e mulher como uma distinção 

privilegiada dentro do universo de construção das categorias “naturais” 

de diferenciação dos seres humanos49. 

 
Quando encontram um ser humano, a primeira 

distinção que fazem é ‘homem ou mulher?’ e os 

senhores estão habituados a fazer essa distinção 

com certeza total. A ciência anatômica 

compartilha dessa certeza dos senhores num 

ponto, não mais que isto. O produto sexual 

masculino, o espermatozóide, e seu veículo são 

masculinos; o óvulo e o organismo que o abriga 

são femininos. Em ambos os sexos, formaram-se 

órgãos que servem exclusivamente às funções 

sexuais; provavelmente desenvolveram-se da 

mesma disposição [inata] em duas formas 

diferentes. Ademais disso, em ambos os sexos os 

outros órgãos, as formas e tecidos corporais 

mostram a influência do sexo do indivíduo, mas 

isto é inconstante, sua quantidade é variável; são 

aquilo que se conhece como características 

sexuais secundárias. Depois, a ciência diz-lhes 

algo que se opõe às expectativas dos senhores e 

por certo haverá de confundir os seus sentimentos. 

Chama a atenção dos senhores para o fato de que 

partes do aparelho sexual masculino também 

aparecem no corpo da mulher, ainda que em 

estado atrofiado, e vice-versa. Considera tais 

ocorrências como indicações de bissexualidade, 

como se um indivíduo não fosse homem ou 

                                                        
49 Como a raça e o gênero, por exemplo. 
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mulher, mas sempre fosse ambos - simplesmente 

um pouco mais de um, do que de outro. E então se 

lhes pede familiarizarem-se com a idéia de que a 

proporção em que masculino e feminino se 

misturam num indivíduo, está sujeita a flutuações 

muito amplas. De vez que, excetuando casos 

muitíssimos raros, apenas uma espécie de produto 

sexual - óvulos ou sêmen - está presente numa 

pessoa, os senhores, contudo, não poderão senão 

ter dúvidas quanto à importância decisiva desses 

elementos e devem concluir que aquilo que 

constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma 

característica desconhecida que foge do alcance 

da anatomia (FREUD, 1980, p. 76-77).  
 

Reconhecendo os limites da linguagem e de minha cisgeneridade 

na pesquisa, fui guiada na investigação que propus, pelas travestis e 

transexuais que dialogam comigo nesse texto, sobretudo no que se refere 

ao nosso objetivo central, que se constitui em delinear uma reflexão 

sobre as subjetivações e assujeitamentos das transexualidade e 

travestilidades, assim como na identificação das violências simbólicas 

direcionadas a esse grupo, dentro de duas instituições de ensino superior 

público do Brasil. Nesse sentido, além da utilização das entrevistas e 

diários de campo que produzi ao longo desses quatro anos, foi 

fundamental referenciar os trabalhos de conclusão de curso, textos de 

mestrado e doutorado e outras publicações das/os trans que já se 

formaram e já concluíram pós-graduação (mestrado e doutorado), 

principalmente nas duas universidades que foram foco dessa pesquisa, a 

fim de que tenhamos a produção teórica e voz dessas/es sujeitos como a 

principal referência sobre o assunto. 

Ao refletir sobre o campo, Rosana Cima (2012) se questiona 

sobre quais elementos estão envolvidos em seu encontro com o 

imigrante, que ela traduz em termos de “o encontro do europeu com a 

américa” (uma construção linguística onde “o europeu” está no lugar do 

universal). Traduzirei essa reflexão para: como se dá o encontro entre 

uma mulher cis e uma mulher travesti na universidade e no campo de 

pesquisa? Rita, ao ser convidada a falar na mesa de debate afirmou:  Ahh 

mas é complicada essa diferença, por exemplo, porque eu sou travesti, 
as pessoas acham que podem fazer perguntas sobre a minha genitália! 

Isso não acontece com uma pessoa cis (Rita, 2016). Considerando que 

de fato perguntei sobre sua genitália na entrevista, com o objetivo de 

compreender o universo de sua travestilidade, penso que naquele 
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momento meu discurso estava permeado por sobras de modos de pensar 

cisnormativos. Por esse motivo, tornou-se importante ir ao campo com a 

metodologia aberta para construir instrumentos e estratégias juntamente 

com minhas/meus interlocutoras/es.  

Em vídeo produzido pela Comissão de Cultura do 13º Women’s 
Worlds Congress, Lino Gabriel, da Comissão de transidentidades, 

destaca em sua mensagem que é muito importante para pessoas 

transexuais, travestis, transgêneros e intersexos acessarem o grupo 

criado pelo evento no Whats upp, para que todos possam se encontrar, 

se conhecer, conversar sobre suas pautas políticas, e por fim reforça: “se 

liga aí pessoal, é gente como a gente fazendo e acontecendo” (MM 17; 

FG11, 2017). 

É possível identificar a mensagem com uma linha de 

reivindicação dos movimentos sociais de que as travestilidades e 

transexualidades devem se representar nos lugares onde existe espaço 

para discussão das pautas políticas e das categorias teóricas de análise 

das subjetividades trans. O posicionamento não é novo dentro desse 

campo e cresceu quanto mais as pessoas que se encontravam excluídas 

dos lugares de poder conseguiram lugar e voz nesses espaços. Por esse 

motivo, atualmente existe uma reserva das travestis e transexuais em 

tomar parte em trabalhos como esse que desenvolvo, especificamente 

porque sou uma mulher cis. Algumas pessoas com quem tentei 

conversar sobre o trabalho nunca me responderam, de modo que, não 

apresento no trabalho todos os interlocutores/as que gostaria, apenas 

as/os que foram acessíveis. 

Eliane Brum (2017), colunista do jornal El país, sobre a polêmica 

do turbante50, intitulado “De uma branca para outra branca”, onde ela 

dialogava com a mulher branca que foi abordada no transporte público e 

questionada sobre o uso do turbante, instrumento da cultura africana. O 

raciocínio desenvolvido pela colunista no artigo leva a refletir sobre os 

motivos da violência contra a população negra. A autora encontrou na 

condição de mulher branca um canal de diálogo com a moça que foi 

                                                        
50 Em 03/02/2017 uma mulher branca se encontrava dentro de um ônibus público 

usando um turbante na cabeça, quando foi abordada por um grupo de mulheres 

negras que a questionaram pelo uso do turbante e pediram que o tirasse porque “não 

tinha o direito de usar aquilo”. O relato é baseado nas informações da mulher 

branca. O caso gerou polêmica pois descobriu-se depois que a moça tinha câncer e 

usava o turbante como um modo de esconder a queda de cabelo causada pelo 

tratamento quimioterápico. Ver: BRUM, Eliane. “De uma branca para outra branca”.  

El país, 20/02/2017. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/opinion/1487597060_574691.html 
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abordada pelas mulheres negras. Talvez porque esse era o único lugar de 

onde poderia falar, refletindo sobre: no que sua existência no mundo 

influencia no cotidiano da população negra? Já que não era negra, nem 

lutava contra um câncer, falava como uma mulher branca que vive no 

Brasil. Para ela, havia ali uma linguagem comum que poderia ser 

estabelecida, ou ao menos alguns elementos simbólicos que faziam parte 

do universo de vida das duas, como por exemplo, não ter que se 

defender do racismo diariamente. “Eu tenho mais elementos para vestir 

a sua pele branca e bem menos elementos para vestir a pele negra dela. 

Por uma razão bastante óbvia: eu tenho uma vida de mulher branca num 

país como o Brasil” (2017). 

Mas ressalta que ao dialogar com a destinatária do artigo, tentava 

“vestir a sua pele”, mesmo consciente de que não poderia fazer isso por 

completo, porque apesar de ser branca também, existiam outros 

elementos que as colocam em coletividades e universos sociais 

diferentes, como o fato de uma ter câncer e a outra não. Portanto, não há 

outra forma de compreender essa condição, que não seja ouvindo a 

pessoa que está nela, mesmo que ainda seja uma compreensão limitada.  

Foram reflexões dessa ordem que me levaram a repensar alguns 

objetivos do trabalho e ao mesmo, me aproximar ainda mais da 

etnografia, que me parece uma área capaz de responder ao dilema da 

Eliane Brum sobre como compreender/traduzir a linguagem e a cultura 

de um grupo, sem “sentir na pele” características importantes do 

universo em que ele se encontra.  

Antes do contato mais sistemático com os textos clássicos da 

antropologia e, principalmente com trabalhos etnográficos mais 

recentes, havia objetivos que partiam de mim para os/as sujeitos. Porém, 

transitando entre os movimentos sociais, aprendendo sobre etnografias e 

lendo textos produzidos por travestis e transexuais, compreendo a 

importância que a/o etnógrafa/o confere à definição dos objetivos 

durante o trabalho de campo. Essas/es sujeitas/os são políticas/os e 

elaboram suas próprias pautas, apesar de às vezes esse movimento não 

ser tão claro. Temos vertentes do movimento social trans que lutam pela 

regulamentação do nome social – a maior parte – e outras que veem 

nesse mecanismo um possível entrave à luta pela lei federal do nome 

civil.  
O olhar cisnormativo dirigido às/os trans geralmente está 

permeado pelo sentido de falta. Para nossa reflexão interessa pensar o 

que fundamenta a ideia de falta/ausência, e podemos constatar, sem 

muito esforço, que isso acontece graças ao modelo de homem e mulher 

a partir dos quais homens e mulheres se reconhecem na sociedade 
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enquanto tal. Esse mecanismo está muito relacionado ao modo como o 

sistema judiciário funciona, pois para ter a mudança de nome e sexo 

autorizada pelo judiciário, a/o sujeita/o precisa provar que se comporta e 

se parece, visualmente, com o gênero que quer inserir na documentação. 

Assim como precisa juntar declarações de que já é reconhecida/o 

socialmente por esse gênero. Isso porque o direito e as instituições 

estatais funcionam a partir de uma lógica que estabelece uma verdade 

sobre indivíduos51 para a partir daí reconhecer direitos. Como veremos 

no terceiro capítulo, a maior parte das normativas de nome social foram 

elaboradas de acordo com essa lógica, se pensarmos que as travestis e 

transexuais não integraram algumas das comissões de regulamentação. 

Por esse motivo, aprofundei as considerações sobre como passei pelos 

processos de regulamentação sendo uma mulher cis, feminista, 

militante, professora e coordenadora de grupos de pesquisa sobre 

subjetividades e gênero, para que seja possível visualizar a mim como 

sujeita também desse processo de lutas e os limites que delimitam a 

minha compreensão sobre o tema, assim como procurei construir a 

condução dos eixos do trabalho a partir das falas das/dos 

interlocutoras/es transexuais e travestis que aqui se fazem presente. 

Portanto, a experiência dentro do processo de regulamentação para o 

qual fui chamada se constitui em meu principal canal de comunicação 

sobre o nome social, pois não posso falar a partir do lugar de uma 

vivência trans.  

Luma Andrade (2012), em sua tese de doutorado realizada nas 

escolas do Ceará, aponta que, mesmo compartilhando da cultura travesti 

com as mulheres entrevistadas, conheceu situações que em nada se 

identificavam com suas experiências enquanto travesti na escola. A 

autora apresenta as ideias de experiência-próxima e experiência-distante 

de Geertz (1997) como conceitos chave de sua atuação no campo da 

pesquisa, no sentido de que teria que elaborar um entendimento sobre as 

travestis nas escolas para além de sua referência de travestilidade, 

abrindo possibilidades para pensar a multiplicidade de culturas travesti 

que podem existir no espaço escolar:  

 
Ao passo que eu estava próxima da pesquisa, por 

ser travesti, também estava distante, pela 

singularidade das jovens travestis pesquisadas. 

Compreender e dar visibilidade à diversidade 

                                                        
51 Utilizo o termo “indivíduos” para reforçar que essa é a teoria de subjetividade que 

se encontra na base do funcionamento dessas esferas de poder. 
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cultural delas nos revela que há diversas 

possibilidades para suas vidas (ANDRADE, 2012, 

p. 24).  

 

Indo na mesma direção, mas partindo do referencial da docência 

e da militância feminista, tentarei dar visibilidade aos processos de 

regulamentação do nome social nas universidades que escolhi para 

análise, assim como para as subjetividades trans inseridas nesse 

processo, considerando as múltiplas culturas e vivências de homens, 

mulheres e feminismos que podemos encontrar nesses espaços.  

 

2.3.2 Debates etnográficos 

 

A interdisciplinaridade como modo de compreender as relações 

que analisamos, implica em produzir diálogos entre as diversas áreas, o 

que se constitui seu maior desafio, além de articular esses métodos em 

torno das incursões que faço na análise das resoluções de nome social já 

existentes, nos processos de regulamentação que ocorreram nas duas 

universidades analisadas, as conversas e contatos com as pessoas 

envolvidas e outras interessadas nesse processo. Apesar de não se 

apresentar como algo novo, o campo interdisciplinar parece ser marcado 

por características diferenciadas em relação aos métodos disciplinares 

tradicionais, como a pessoalidade, afetação da pesquisadora pelo campo, 

a posição militante, no caso dos estudos de gênero. Nesse contexto, a 

etnografia se torna fundamental para a realização da pesquisa e 

funcionará como instrumento chave de articulação e diálogo com outros 

métodos que participam da pesquisa. 

Devido à aproximação e à densidade das observações, a 

etnografia permite perceber, de modo mais claro e detalhado as diversas 

subjetividades que transitam em determinados espaços. Essa 

multiplicidade fornece elementos para repensarmos as representações 

políticas dentro das esferas feministas. Segundo Luís Felipe Miguel 

(BIROLI; MIGUEL, 2014), ao tratarmos de sujeitos políticos, é 

necessário considerar que esses/as sujeitos/as transitam entre os grupos e 

que muitas vezes seus interesses são contrastantes entre si. 

 
Por exemplo, uma mulher negra, trabalhadora 

manual, evangélica, consumidora de determinados 

bens e moradora da periferia pode ter interesses 

conflitantes associados a cada uma dessas 

características. Integrar um grupo não significa 
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expressar suas demandas. Muitas mulheres 

candidatas e eleitas não apresentam 

comprometimento com as questões de gênero. E, 

de maneira mais profunda, é questionável mesmo 

a noção de que existem interesses objetivamente 

identificáveis, ligados às posições sociais. 

Mulheres podem discordar, e de fato discordam, 

sobre quais são os seus interesses ou quais 

medidas políticas devem tomar (BIROLI; 

MIGUEL, 2014, p. 100).  

 

Esse mecanismo de diferenças e necessidades em conflito explica 

em parte o fortalecimento dos movimentos voltados especificamente às 

mulheres transexuais e travestis e, da mesma maneira, mais 

recentemente, a emergência dos movimentos sociais para transhomens. 

Portanto, quando falamos sobre transexualidades e travestilidades, é 

possível considerá-las do ponto de vista da representação política, mas 

ainda assim, a bibliografia feminista mais recente tem mostrado que 

mesmo dentro do universo dessas/es sujeitas/os políticas/os existem 

diferenças e disputas que precisam ser consideradas para a tomada de 

decisões. Nesse sentido, a etnografia torna-se uma aliada importante dos 

movimentos sociais feministas, na medida em que se constitui em uma 

ferramenta de pesquisa que tende a visibilizar as/os diferentes sujeitas/os 

existentes na cena política. Segundo José Magnani (2009), o surgimento 

dessas/es novas/os atoras/es políticos faz com que os temas tradicionais 

da antropologia ganhem visibilidade, devido ao reconhecimento de seu 

papel político. 

 
Com o surgimento desses novos atores políticos, 

os temas tradicionalmente estudados pela 

antropologia começam a adquirir visibilidade 

porque agora reconhecidos em seu papel político: 

assim, o interesse se volta não apenas para as 

relações raciais, mas para o movimento negro; não 

só para a família, mas para o papel da mulher e a 

emergência do feminismo; não para o favelado 

enquanto portador de uma “cultura da pobreza”, 

mas como membro de associações reivindicativas, 

e assim por diante (MAGNANI, 2009). 

 

O autor explica que a abertura das pesquisas em grandes centros 

urbanos, ocasionada sobretudo pelos movimentos que surgem nas 

cidades contra o regime ditatorial da década de 1960, levou a 
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antropologia a debater seus aportes metodológicos, uma vez que naquele 

momento passou a enfrentar pesquisas em que as/os sujeitas/os não se 

encontravam mais inseridos em comunidades bem definidas ou isoladas, 

apesar de já obterem instrumental para abordagens que extrapolavam os 

contornos do conceito de classe social. Em um outro texto, onde 

Magnani fala especificamente sobre a etnografia urbana (MAGNANI, 

2002),  o autor explica que com o tempo, a antropologia urbana foi se 

formando como um campo que precisava pensar as cidades a partir dos 

arranjos e significados dados pelas/os próprias/os atoras/es políticas/os 

nela inseridas/os. 

Ao desenvolver a pesquisa dentro de duas universidades 

posicionadas em cidades que podem ser considerados de médio porte52, 

tentarei trazer um pouco da contribuição desse ramo da antropologia 

para falar sobre as cartografias que estão presentes nas vivências 

transexuais e travestis dentro da universidade. Nesse sentido, os 

questionamentos sobre qual é o significado de fazer parte de uma 

universidade pública? Como se sentem habitando nessas cidades? Que 

mudanças esses centros urbanos provocaram nos modos de viver, pensar 

e significar a relação com os lugares onde mora? Qual a importância do 

nome social dentro desses lugares? São questões que nos auxiliarão na 

tarefa de construção dos cenários de luta e resistência que escolhemos 

para desenvolver a pesquisa. 

Nesse ponto, acredito que seja necessário ainda estabelecer qual 

seria a especificidade do uso da etnografia dentro das opções 

antropológicas que fazemos nesse trabalho. Seguindo com Magnani 

(2009), e tendo sempre como ponto de partida Lévi-Strauss (2008) e 

Geertz (1997)53, verificamos que a posição etnográfica tenta 

compreender a lógica de pensamento do conjunto de sujeitas/sujeitos 

com quem dialoga de modo a passar a compreender o espaço e as 

relações envolvidas no problema da pesquisa a partir de um 

entendimento híbrido, que reúne a perspectiva da pesquisadora com a de 

suas/seus interlocutoras/es. 

 
Assim, com base nas observações desses autores e 

de muitos outros antropólogos que sempre 

refletiram sobre seu trabalho de campo, é possível 

postular, de uma maneira sintética, que a 

                                                        
52 Maringá e Florianópolis possuem números populacionais muito próximos.  
53 Como uma grande referência dos trabalhos etnográficos dentro da antropologia do 

direito. 
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etnografia é uma forma especial de operar em que 

o pesquisador entra em contato com o universo 

dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não 

para permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica 

de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até 

onde seja possível, numa verdadeira relação de 

troca, comparar suas próprias teorias com as deles 

e assim tentar sair com um modelo novo de 

entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, 

não prevista anteriormente (MAGNANI, 2009, p. 

135).  

 

Pensando por esse prisma, a escolha das duas universidades se 

deu no sentido de tornar o estudo etnográfico mais próximo, uma vez 

que possuo relação institucional com esses lugares há pelo menos 10 

anos54, e já que obrigatoriamente tenho que trabalhar com um primeiro 

distanciamento fundante que é a minha condição cis, em relação à 

condição travesti e transexual de minhas/meus interlocutoras/es.  

O trabalho de campo dentro da etnografia implica, então, em uma 

vivência longa dentro dos espaços e junto à população com quem se 

dialoga, no sentido de compreender os modos de pensar, as angústias e 

as dinâmicas locais que interferem na formação dessas/es sujeitas/os 

políticas/os. De algum modo, a etnógrafa deseja experienciar esse modo 

de vida e pensamento, sem que precise tornar-se membro do grupo nos 

sentidos mais estritos, como eu, por exemplo, que acompanhei os 

movimentos sociais trans durante o período da pesquisa e formei grupos 

de pesquisa e militância com essas pessoas, sem no entanto, integrar o 

conjunto de pessoas que utilizam o nome social nesses espaços. Mas, 

tento compreender/traduzir sua linguagem e dialogar com esse grupo a 

partir do meu lugar. Nesse sentido, não me apresento neste texto como 

alguém que representa as travestis e transexuais que se encontram na 

universidade, o que seria impossível. A partir da experiência que tive na 

elaboração das regulamentações, de minha atuação nos grupos de 

pesquisas de gênero e na militância feminista, me proponho a ser tão 

somente uma interlocutora na discussão.     

                                                        
54 Tendo em vista que cursei graduação na UEM de 1998 a 2003 e voltei em 2007 

para ser professora, onde continuo até hoje; e na UFSC cursei o mestrado de 2004 a 

2007 e retornei para cursar o doutorado em 2013, no entanto sem jamais ter perdido 

contato com os grupos de pesquisa das duas instituições, nos períodos em que estive 

fora delas. 
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Considerando que uma etnografia feminista se propõe a uma 

análise de determinadas sociedades ou sujeitas/os a partir da ideia de 

mundo marcado pelas desigualdades de gênero, o texto de Marilyn 

Strathern (2006) sobre O gênero da dádiva se faz muito importante 

nesse contexto, na medida em que traz o trabalho de Lévi Strauss para 

dentro das questões sobre como a dominação de gênero se estabelece na 

sociedade Melanésia, uma vez que os homens não determinam somente 

como as mulheres serão trocadas, mas também as habilidades que lhes 

são conferidas para a troca de determinados bens são marcadas pelos 

privilégios de um gênero, em detrimento de outro. Portanto, a autora nos 

auxilia a pensar a construção de uma etnografia que não perca de vista a 

crítica à neutralidade dos processos envolvidos no que se refere ao 

campo das subjetividades e do gênero. Ainda nesse sentido, um texto 

mais recente de M. Strathern (2015) será fundamental para a discussão 

que faremos acerca do nome e as parentalidades. 

A grande produção bibliográfica em torno das epistemologias 

dentro da antropologia traz discussões sobre as vertentes pós-

colonialista e (de)colonialista X saber local, que penso que precisamos 

abordar para delimitar ainda mais qual é a linguagem etnográfica que 

nos ajuda na construção do método interdisciplinar de estudo sobre as 

transexualidades e travestilidades na universidade pública. Muitas das 

referências que utilizarei são de autores/as que conheci no 

TransOceanik, evento organizado pela Associação Brasileira de 

Antropologia em conjunto com a Universidade Federal de Santa 

Catarina, no período de 27 a 29 de maio de 2013, que apresentou 9 

mesas compostas por pesquisadoras/es engajadas/os na discussão sobre 

a produção de teorias e epistemologias que se colocam fora da esfera 

eurocêntrica55.  

Há algum tempo a antropologia vem discutindo acerca dos 

modelos universalizantes de explicação de mundo e o excessivo 

relativismo cultural, um modo de escrita para o qual a/o etnógrafa/o 

precisa estar atenta/o quando imerso no campo. Poderíamos dizer que a 

produção antropológica que problematiza esses dois discursos 

antagônicos, vê no conhecimento local, práticas e epistemologias que 

não se fundamentam em modelos de explicação hegemônicos, como os 

                                                        
55 Utilizarei os textos produzidos para esse encontro, uma vez que se tratava de um 

momento intenso de discussão que visibilizava claramente o debate e as novas 

construções em torno do tema, já que as pessoas que produziam sobre isso se 

encontravam no mesmo espaço e escrevendo com o objetivo específico de produzir 

essa discussão naquele momento. 
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citados acima e ao mesmo tempo podem ser consideradas 

epistemologias que produzem conhecimento de fato. 

Gustavo Lins Ribeiro (2013) indaga sobre a in/suficiência pós-

colonialismo e (de)colonização como únicos espaços de conhecimento, 

com o objetivo de apresentar uma terceira via de explicação para o 

período que sucede o colonialismo, tentando trabalhar esse período pela 

perspectiva do pós-imperialismo. Segundo Ribeiro (2013), outras áreas 

também têm se deparado com a necessidade de examinar a questão da 

produção de conhecimento a partir do local e da posição do sujeito. É 

possível notar essa preocupação, na maior sensibilidade política e 

intelectual que as áreas acadêmicas têm mostrado ao analisar a relação 

entre diferença e poder. Conforme o autor explica:  

 
the quandaries are particularly intense when the 

human and social scienses are involved since they 

are sensitive to context and meaning, to ideology 

and utopia, to the definition of destiny and the 

good life. The last and hottest frontier of these 

clashes is the production of knowledge by 

indigenous populations (RIBEIRO, 2013, p. 1).56 

 

De forma mais intensa, ultimamente, a antropologia passou a 

buscar, e tem descoberto em populações indígenas, exemplos de povos 

que podem reforçar a perspectiva de que os conhecimentos são 

produzidos também localmente, na tentativa de retirar a hegemonia das 

grandes correntes de pensamento, sobretudo as que se consideram 

hierarquicamente superiores. Ribeiro (2013, p. 5) acredita que é possível 

a convivência de todas essas epistemologias, num contexto denominado 

por ele de particularismo cosmopolitano, o qual compõe a perspectiva 

do pós-imperialismo. 

Para o autor, em todo conhecimento há uma reivindicação por 

universalidade, porém, a/o antropóloga/o não deve consentir com os 

universalismos baseados em relações de poder. No lugar, é possível 

conviver com a busca pela universalização do conhecimento 

fundamentada na empatia, na capacidade de dividir e na arte da 

argumentação e do convencimento. 

                                                        
56 Os dilemas são particularmente intensos quando as ciências humanas e sociais 

estão envolvidas, desde que são sensíveis ao contexto e significado, à ideológia à 

utópia, à definição de destino e à boa vida. A última e mais quente fronteira desses 

confrontos é a produção de conhecimento pelas  populações indígenas (tradução 

livre de Crishna M. A. Correa) 



114 

 

O ‘particularismo cosmopolita’ implica, não somente no 

reconhecimento da produção de conhecimento local, mas também, na 

aceitação de que as relações mundiais, globalizadas, requerem a criação 

de ferramentas que “abram canais de comunicação entre diferentes 

universos semânticos”57 (Ribeiro, 2013, p. 4). Em outras palavras, é 

preciso ter mais teorias transitando. 

Nesse sentido, a função do antropólogo se torna ainda mais 

importante, porém, não se trata de empreender esforços para negar o 

pós-colonialismo, mas sim, de colocar no cenário, narrativas a partir da 

posição dos sujeitos latino-americanos, em um diálogo com referências 

semânticas heterogêneas. 

Seguindo esse posicionamento, Ribeiro (2013) apresenta seu 

olhar sobre a criação de Brasília/BR, a partir de seu lugar, como sujeito 

nascido na “cidade do progresso”, que ali passou pelo período da 

ditadura militar, e realizou uma pesquisa sobre a construção de Brasília 

partindo do ponto de vista das pessoas que trabalharam na construção da 

cidade, contrapondo-se às ideologias nacionais que ‘explicam’ a criação 

da capital. Dessa forma, o autor apresenta no texto uma narrativa que 

parece estar permeada pela indagação sobre “quem era você enquanto 

sujeito situado na cidade do progresso no período da ditadura militar?” e 

como antropólogo “de que forma posso responder a essa questão a partir 

da negação de explicações universalizantes, mas ao mesmo tempo, 

falando uma linguagem eu seja compreendida por todas/os aqueles que 

vivenciam uma resistência à conjuntura de imperialismo do século 

XXI?” (RIBEIRO, 2013, p. 5). Introduzindo uma questão sobre como 

pensar a construção de masculinidades ou feminilidades a partir desse 

contexto, veremos que as melhores respostas que poderia conseguir não 

estariam situadas especificamente nas epistemologias construídas no 

âmbito da antropologia, mas sim, dentro de um campo de troca 

epistemológica que teria que envolver pelo menos também a psicanálise, 

os estudos sobre a modernidade política e a história, isso para ficar 

restrito a uma explicação sobre onde o masculino e o feminino se 

constroem (psiquicamente fundamentados em referenciais culturais); 

sobre como o poder político se estrutura naquele local e de onde vem 

essa forma de estrutura-se; a relação com outras narrativas locais 

disponibilizadas por historiadores/as que exaustivamente trabalharam 
sobre as vidas das/os moradores/as de Brasília e, por fim, como o/a 

sujeito/a percebe esses elementos: a masculinidade/feminilidade, o 

Estado e os outros. A etnografia é fundamental dentro desse trânsito de 

                                                        
57 No original: “open communication channels among different semantic universes”. 
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epistemologias na medida em que, ao aproximar-se das práticas locais e 

dar densidade à análise dos relatos aos quais teve acesso durante o 

período de campo, é capaz de fornecer uma noção mais detalhada sobre 

como esses/as sujeitos/as resistiam aos esquemas de dominação político-

corpóreas-comportamentais, sem prescindir das explicações fornecidas a 

partir de pesquisas de outras áreas sobre como esses esquemas se 

construíram nesse lugar e tempo, da relação com regiões 

demograficamente maiores, como a América Latina, por exemplo. Essa 

é a reflexão que nos indica o campo interdisciplinar como necessário 

para pensar nossas questões de pesquisa em relação às transexualidades 

e travestilidades nos espaços institucionais do ensino superior público. 

Acerca do debate sobre o saber local na antropologia, há um 

debate intenso dentro dos feminismos sobre o lugar de produção desse 

pensamento, que marca um mal-estar entre academia e movimentos 

sociais. Esses apontam a existência de uma hierarquia simbólica que 

paira sobre os escritos de gênero que se organiza, de cima para baixo, 

das autoras europeias, para as autoras latinas e em nosso caso, 

brasileiras, chegando até “outras/os”58 sujeitas/os de conhecimento, 

como pessoas que estão nos movimentos sociais, que normalmente não 

são reconhecidas como interlocutoras, do ponto de vista científico. 

Sabemos que o paradigma científico funciona de fato de modo 

hegemônico e hierárquico tanto em relação às fontes de pesquisa, 

preferindo umas em detrimento de outras, quanto em relação aos 

sujeitos privilegiados de conhecimento, que são geralmente as pessoas 

que se encontram em espaços reconhecidos como centros de excelência 

em pesquisa. As mulheres feministas já passaram por esse processo de 

legitimar sua produção acadêmica através de publicações produzidas 

dentro do circuito científico, porém jamais se confundindo com 

epistemologias que trabalham na linha da neutralidade. Segundo Hildete 

Pereira de Melo (2013), as revistas feministas, editadas como 

consequência do engajamento das editoras e escritoras no movimento 

feminista, se constituem no resultado mais direto desse contexto. 

 
Embora as trajetórias feministas sejam plurais, há 

e houve uma simbiose entre o avanço do 

pensamento científico feminista e a militância no 

movimento feminista das responsáveis pelos 

corpos editoriais destas revistas, como também 

nas suas relações com a criação de núcleos, 

                                                        
58 No sentido de secundárias/os mesmo. 
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grupos de estudos e o movimento social, enquanto 

atores políticos na sociedade (MELO, 2013, p. 

610). 

 

Nesse sentido também, autoras travestis e transexuais, que estão 

dentro ou fora da academia, tem escrito sobre suas experiências e novas 

teorias que possam dar conta de explicar o universo e as demandas trans 

a partir de uma epistemologia transfeminista, considerando que não 

existe uma teoria universal feminista de desconstrução do binário que dê 

conta de explicar todas/os as/os sujeitas/os, como é o caso de Jaqueline 

Gomes de Jesus, por exemplo. Sua produção tem sido cada vez mais 

recepcionada pelas revistas acadêmicas feministas e outras editoras, de 

modo que já possui 23 artigos, 7 livros (entre organizações e autorais) e 

26 capítulos de livro, todos publicados no meio universitário, discutindo 

raça, gênero e transfeminismo (JESUS, Jaqueline G. de, Plataforma 

Lattes, 2017). Observando esses números e outras publicações de 

autoras transexuais e travestis59, verificamos que é inegável a presença 

de trabalhos feministas teóricos dentro do ensino superior e sua 

contribuição fundamental para as epistemologias da área.  

A etnografia junto às transexualidades e travestilidades leva em 

consideração essas epistemologias e necessariamente precisa sair das 

fronteiras universitárias para conviver com os movimentos sociais trans, 

a fim de identificar outros sistemas e modos de falar, que não o 

universitário60. Durante o trabalho de campo, notei que os fóruns trans 

são também capazes de fornecer detalhes, e falar de modo complexo 

sobre o cotidiano trans e a desconstrução dos binários, tornando-se 

assim, um elemento necessário para a inspiração da produção 

universitária trans e não-trans, já que promove a voz de uma pluralidade 

maior de sujeitas/os (cadernos de campo, 2013 e 2017). Portanto, a 

discussão política que se apresenta nesta pesquisa está mais inspirada na 

convivência com os movimentos sociais61, do que nos textos 

                                                        
59 Como a tese de doutorado de Luma Andrade Nogueira (2012), por exemplo.  
60 Na ideia de que o fundamento da etnografia, não somente a feminista, é buscar nas 

comunidades modos não hegemônicos de explicação de categorias teóricas como 

família e parentesco em Lévi-Strauss e Malinovski (1984), por exemplo. 
61 No sentido de Rosana Cima (2012) de cuidado a partir do olhar das/os sujeitas/os 

protagonistas da pesquisa. Nesse sentido, foi de grande importância comparecer aos 

três eventos Transday (2013, 2014 e 2015), participando inclusive da organização, e 

após, observar no texto de tese de Simone Ávila (2015) como esses fóruns podem se 

constituir em uma ferramenta de pesquisa valiosa e como são importantes para 

entendermos a lógica do universo simbólico que queremos explicar. 
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universitários, apesar de fazer uso das epistemologias acadêmicas de 

desconstrução do gênero, que em muito se fundamentam nas 

reivindicações dos movimentos sociais.   

O debate sobre as epistemologias universalizantes na 

antropologia também passa, segundo Ruben Oliven (2013) por uma 

questão de geopolítica e antropologia, quando percebemos uma recusa 

de algumas/uns antropólogas/os em dialogar com epistemologias 

afastadas de seu eixo geográfico e político, o que possibilitaria dar voz e 

visibilidade a conhecimentos antes considerados periféricos, produzindo 

significados a partir dos sujeitos e da ideia do ‘local’. O que parece ser 

importante dentro desse debate é o reposicionamento da antropologia, 

para fazer emergir as falas dos/as sujeitos/as, sobretudo latinos, mas 

trazendo para a discussão estudos já realizados em países e comunidades 

autóctones. A questão dos sujeitos excluídos da história, que compõem 

epistemologias marginalizadas em diversas áreas, é marcante na 

composição desse debate, que se dedica às discussões sobre gênero, 

raça, religião, etnias e indigenização do conhecimento, articuladas pelo 

ponto de vista dos próprios sujeitos que constroem essas teorias. Por 

esse ponto de vista, podemos dizer que a etnografia é a ferramenta que 

articula todas as outras áreas em torno do estudo que estamos propondo 

neste trabalho, uma vez que a discussão se dará a partir das percepções 

dos/as próprios/as interlocutores/as. 

Dentro dessa perspectiva do ponto de vista do sujeito e da 

produção de conhecimento local, surgem diversas demandas por 

discussões sobre o conceito de sujeito; sua relação com a cultura; as 

relações imbricadas na significação de si e dos outros, como construir 

uma semântica comum, como Ribeiro (2013) apontou, para fazer 

dialogar/conviverem esses conhecimentos diversificados. 

A antropologia busca, em outras áreas, parcerias para a 

construção de metodologias interdisciplinares, capazes de aprofundar 

essas questões, que são objetos, por si só, complexos.  

Lia Zanotta Machado, a partir do texto “Théorie Féministe, 

Anthropologie et Psychanalyse” (ZANOTTA MACHADO, 2013), 

discute as epistemologias feministas articulando psicanálise e 

antropologia, tentando estabelecer uma zona de interlocução entre as 

duas áreas, a partir da proposta de se pensar o gênero pelo ponto de vista 
do feminismo.  

A contribuição da psicanálise para as discussões sobre gênero, na 

antropologia, se dá no sentido de estabelecer a ideia de que o sujeito não 

se funde no social. Existe uma dimensão subjetiva que subjaz, ainda que 

a cultura seja um vetor fundamental para as práticas e conhecimentos: 
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A contribuição psicanalítica nas formas de fazer 

antropologia poderia centrar-se no entendimento 

de que a subjetividade não se dissolve no social. 

Que invocar o social/cultural como preenchendo 

um suposto vazio da subjetividade, é esquecer que 

os sujeitos humanos se relacionam através de atos 

de engajamento, investimento e desejo, e que se 

constituem em sujeitos, nas mais diferentes 

situações e posições desiguais de hierarquia e 

poder (ZANOTTA MACHADO, 2013, p.2, 

resumo expandido) 

 

Segundo Zanotta Machado, as feministas possuem uma 

habilidade para considerar as desiguais posições de sujeitos, por 

refletirem sobre isso a partir da categoria gênero, o que pode ser 

interessante à antropologia. Dentro desse quadro, a autora dedica-se a 

tecer considerações acerca das várias formas de classificar os sujeitos e 

os gêneros, e a analisar as ações desses sujeitos genderizados em 

relações de violência, propondo que as feministas devem atentar mais 

para os arranjos hierárquicos e de poder que se dão entre os gêneros em 

classes já estabelecidas (classements). Para isso, analisa situações de 

agressão a mulheres, a partir do depoimento das pessoas agredidas e dos 

agressores, tentando perceber a posição dos sujeitos de acordo com a 

teoria da alteridade e a orientação lacaniana sobre o desejo edipiano, 

verificando que a relação masculina sobre a mulher gira em torno do 

“medo de perder”. Ao mesmo tempo, a posição em que o homem se 

coloca está relacionada à sua obssessão por possuir/não perder, e o 

modo como afirma isso são meios públicos e privados já conhecidos. 

Para uma visão feminista dentro da antropologia, Zanotta Machado 

(2013, p.4) chama a atenção para a necessidade de observar/lidar com a 

ideia de internacionalização dos direitos humanos, suas múltiplas 

interpretações e contradições, ao mesmo tempo em que se interessa por 

respostas sociais e políticas não universalizantes, continuando a procurar 

a diversidade de posições desiguais de sujeitos de gênero, suas 

contradições e ambivalências, e as posições às quais os sujeitos se 

identificam em momentos distintos (p. 4, 2013). O exercício da autora 

está inserido no debate sobre a dicotomia classification/classement. A 

proposta é sair dos paradigmas homogeneizantes que demarcam 

classifications e reposicionar a questão da identificação com posições 
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subjetivas no nível de classements62, permitindo considerar aí a 

verificação da heterogeneidade, pois essa categoria permite verificar o 

arranjo dos sujeitos dentro de suas classes. A aproximação com a 

antropologia é associada nesse debate à proposta de um olhar mais 

próximo ao sujeito, e levando em consideração o que revela de si, em 

qual posição se coloca, em que momento e de onde fala. Para falar das 

transexualidades e travestilidades utilizamos o conceito de “violência 

ética” de Judith Butler (2015b), a partir da ideia de que o exercício de 

relatar-se constitui-se em parte do quadro de resistência das/os 

sujeitos/as às demandas éticas impostas a ele. 

Na medida em que a epistemologia feminista tenta estabelecer 

critérios para a percepção e discussão das ‘classificações’, onde Zanota 

Machado (2013) e Mercier (2013) insistem que deva ser uma análise de 

posição e não de classificação de gênero, é necessário que consiga dar 

conta de todas as dimensões que envolvem essas definições de posições, 

que são globais, culturais e subjetivas, nessa última dimensão, 

integrando feminismo e as teorias sobre o Outro, da psicanálise. 

Todas as dimensões dessa discussão aparecem articuladas em 

trabalhos específicos. Como exemplo, poderíamos citar: a discussão 

sobre gênero, raça e militância, de Kpêdétin Mariquian Ahouansou 

(2013), entrelaçando essas categorias no contexto francês, mostrando 

contextos específicos de resistência, e fortalecendo a ideia de que a 

discussão da produção de epistemologias perpassa ainda pela questão do 

ativismo. A proposta da relação raça, gênero e política também se 

constitui em uma proposição de colocar em discussão as epistemologias 

que são produzidas a partir do ativismo de movimentos sociais 

engajados em estudos teóricos sobre a diferença e a desigualdade, como 

é o caso das feministas, por exemplo.  

As questões colocadas nesse debate têm interlocução com 

reflexos que as representações cotidianas sobre gênero, raça, deficiência 

e diversidade sexual lançam sobre as definições do jogo político e 

todas/os essas/es autoras/es encontram-se engajados/as na militância, 

pró acessibilidade, de raça, de identidades de gênero, entre outros, o que 

por si já se constitui em uma situação de produção de conhecimentos a 

partir da ótica da/o sujeita/o participante63. Vemos que a interlocução 

entre as áreas de conhecimento pode trazer para a discussão sobre 

                                                        
62 Dentro do TransOceanik, esse exercício marca a transição dos termos debatidos 

por toda a mesa, inclusive com Cloude Mercier, ao trabalhar com Guattarri. 
63 Lembrando que a pesquisa participante não é necessariamente realizada por 

ativistas. 
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transexualidades e travestilidades e questões antropológicas, filosóficas 

e estéticas, inclusive restando evidente que a questão da estética e 

visibilidade é uma discussão central nos temas trans.  

Outras pesquisas sobre resistência urbana, como a de Geraldine 

Le Roux (2013), ao apresentar a arte urbana australiana como um modo 

de resistência às classificações feitas pela cultura ocidental, e os 

trabalhos de Barbara Glowczewski (2011), colocando a arte e os rituais 

como partes fundamentais da formação e conservação da identidade 

aborígene; Rosa Blanca (2013) ao discutir a arte queer como forma de 

resistência e contraposição à lógica dominante classificatória, por meio 

da noção de perfomance. Em todos esses casos, a arte transcende a 

esfera da estética e avança sobre os campos da cultura e da política.  

Ainda, diversas análises que a antropologia faz sobre os rituais 

em comunidades autóctones podem demonstrar meios de resistência à 

entrada de elementos ocidentais nesses espaços. Enquanto método de 

análise, essa ferramenta pode nos auxiliar a compreender os processos 

de assujeitamentos e resistências propostos no trabalho com o nome 

social nas universidades. 

As variações em relação às modificações nessas culturas, o que 

implica sempre em uma perda do conhecimento local, estão relacionadas 

a diversos fatores, não sendo possível agrupar as comunidades 

autóctones latino-americanas dentro de uma mesma teoria explicativa. 

De qualquer forma, a manutenção dos rituais parece estar, sobremaneira, 

ligada à necessidade de propagar as práticas, cultura e conhecimentos 

locais. Nesse sentido, Jeremy Deturche (2013) e Barbara Arisi (2013) 

imergem em comunidades, como a Katukina e os Matis, 

respectivamente, para perceber as heterogeneidades, resistências e 

incorporações de elementos ocidentais em sua cultura como projeto de 

sobrevivência econômica. E ainda, é possível verificar que mesmo em 

pesquisas acerca da vida e da morte, em rituais de memória, 

encontramos elementos de resistência locais em relação a determinadas 

violências simbólicas, como é o caso das pesquisas de Telma Camargo 

da Silva (2013) sobre o desastre nuclear em Goiânia (1987); e ainda os 

trabalhos de Julie Cavignac (2013) e Jorge Villela (2013), que 

apresentam a história com uma função importante no resgate da 

memória de acontecimentos que são referência para a relação que os 
vivos de agora mantêm com seus antepassados. 

Os rituais e as considerações sobre a espiritualidade trazem um 

prisma abrangente de possibilidades para se pensar comunidades latinas. 

Mas, sobretudo, é possível pontuar que a América Latina não pode ser 

colocada como uma porção geográfica de povos com a mesma religião, 
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mesmas crenças, mesmas práticas, e, sobretudo os povos tem teorias 

diferenciadas sobre si mesmos, sobre a vida, a terra, a cultura, os 

espíritos, a política e economia. Suas histórias são contadas a partir de 

pontos de vistas diferenciados e o modo de manter vivas as 

comunidades e sua memória está relacionado à sua cultura, religiosidade 

e meios para expressar-se, autênticos. A contribuição dessas pesquisas 

para desfazer o mito da América colonizada e da hegemonia do 

pensamento eurocêntrico ocidental é incalculável. 

 

2.3.3 Análise documental e procura por resoluções 

 

A metodologia de procura de resoluções junto às universidades 

foi realizada em função da ideia de acessibilidade da informação, com o 

menor grau de constrangimento possível, considerando que a existência 

da regulamentação pode fazer alguma diferença na decisão de entrar na 

universidade ou permanecer nela. 

Assim, estabeleci 4 opções de buscas sucessivas, em uma 

sequência que considerei da mais fácil para a mais difícil, no que se 

refere ao conhecimento técnico sobre o que são resoluções e onde elas 

podem ser mapeadas na internet. 

Entrar no google navegador e digitar os termos “nome social + 

nome da universidade e sigla”. Exemplo: “nome social+ UEM+ 

universidade estadual de Maringá”. Com essa opção encontrei 87% das 

notícias sobre resoluções em universidades públicas. Considerando 

somente a primeira página de resultados do google: 67% das notícias de 

resoluções encontradas foram encontradas primeiro veiculadas pelas 

páginas “notícias” das próprias universidades que fizeram a 

regulamentação; 33% foram encontradas primeiro veiculadas pela 

imprensa local (jornais locais e blogs particulares de jornalistas locais); 

Porém olhando mais algumas páginas de resultado é possível verificar 

que geralmente, depois que a universidade noticiava, algum veículo da 

imprensa local também difundia a notícia, tendo como base a notícia da 

universidade. 

Dentro da página da universidade procurei o Departamento 

Acadêmico e entrei nas páginas “informação para estudantes”. Encontrei 

apenas 6 universidades que orientavam em relação ao nome social nesse 
campo. 

Dentro da própria página da universidade procurei o campo dos 

Conselhos Superiores e procurei a resolução, no meio das outras 

resoluções, de 2009 em diante. Entendo que essa opção provavelmente 

somente é utilizada para quem possui algum conhecimento técnico sobre 
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onde são produzidas as resoluções de nome social dentro das 

universidades, como é o meu caso.  

Escrever email para os departamentos acadêmicos das 

universidades para requerer a informação, com o seguinte texto: 

“Prezadas/os, sou estudante de doutorado da Universidade Federal de 

Santa Catarina e desenvolvo pesquisa sobre a implantação do uso do 

nome social para transexuais e travestis em universidades públicas do 

Brasil. Peço a gentileza de me informar se a Universidade X possui essa 

regulamentação. Atenciosamente, Crishna Correa”. 3 universidades me 

responderam informando que estavam em processo de regulamentação, 

6 responderam informando que não regulamentaram e 1 informou que 

utilizam o decreto do governo do estado sobre o assunto. 

Nos últimos meses antes de depositar a tese, após atualizar a 

pesquisa pelas opções 1 e 2, telefonei para as universidades sobre as 

quais não encontrei nenhuma informação e não obtive resposta por 

email, e confirmei que de fato, ainda não regulamentaram e não estão 

em processo de regulamentação. 

O mapeamento nas páginas das universidades trouxe outras 

reflexões, acerca de como essas se apresentam visualmente e com qual 

público se comunicam, o que nos auxilia a perceber mais um aspecto de 

marginalização das subjetividades transexuais e travestis nesses espaços. 

Portanto, a análise documental nos leva a uma rápida incursão na 

antropologia visual (RIBEIRO, 2005). 

O texto de Clifford Geertz sobre o saber local (GEERTZ, 1997) 

faz reflexões no sentido de lançar um olhar antropológico para o direito, 

e, ao mesmo tempo, perceber aproximações entre as duas áreas. De 

início, está presente um deslocamento quando analiso o direito a partir 

da antropologia, uma vez que venho daquela área e não desta. Por outro 

lado, o trânsito que faço entre as duas áreas permite uma proximidade 

com os códigos, princípios e construções teóricas de fundo, importantes 

para as reflexões sobre o simbólico contido nesses documentos. 

Analisaremos, nos capítulos 4 e 5, os processos de 

regulamentação do uso do nome social, na UEM e UFSC, assim como 

as resoluções de nome social de outras universidades, a fim de 

compreender a linguagem e os discursos ali presentes, refletindo sobre 

esse conjunto ao mesmo tempo que analiso os processos de trânsitos 
das/os sujeitas/os que utilizam esse “direito” nos espaços analisados. 

Uma análise documental etnográfica, fundamentada no 

referencial teórico feminista, deve levar em consideração categorias que 

emergem da própria opinião das/os estudantes que utilizam a resolução 

sobre o seu conteúdo e modo de implantação, além de partir da ideia de 



123 

 

que não existe imparcialidade nos documentos. É necessário ainda 

atentar para os processos de simplificação e invisibilização dos/as 

sujeitos/as que a normatização faz, com a finalidade de dar lugar a um 

sujeito universal, consensual, ou seja, o sujeito que a norma consegue 

harmonizar com o sistema. Nos documentos jurídicos, a materialidade 

trans é capturada por um campo, no sentido de Bourdieu (2003), que 

trabalha a partir de abstrações e lógicas de simplificação dos fatos, e 

acaba por ser dissolvida em um emaranhado de técnicas administrativas, 

conforme veremos nos processos e resoluções, nas quais precisamos 

imergir e cujos sentidos tentaremos decodificar. Entre a crença 

confortável da igualdade e a desconfiança preocupante das 

desigualdades (GEERTZ, 1997), tento analisar os documentos como 

produções culturais, que fazem ligações simbólicas e culturais com as 

pessoas que vivenciam/vivenciaram essas normativas, o que Theóphilos 

Rifiotis (2012) chama de fazer uma “tradução cultural”. 

  

2.3.4 Sujeitas e sujeitos do nome 

 

O uso formal do nome social dentro da Universidade Estadual de 

Maringá e da Universidade Federal de Santa Catarina se constitui no 

elemento determinante da escolha das/dos sujeitas/os interlocutoras/es 

da pesquisa. É preciso destacar que aquelas/es que participam desse 

trabalho, ou mesmo as/os demais que são mencionadas/os no contexto 

das reuniões que definiram as regulamentações não representam a 

totalidade das travestis e transexuais que se encontram hoje nas duas 

universidades públicas. Não é possível saber exatamente por quais 

pessoas esse universo é composto, pois os referenciais que temos são os 

registros oficiais das universidades, com requerimentos de uso do nome 

social e os trânsitos de alunas/os pelos grupos de estudos que 

coordenamos e participamos. Sem dúvida, mais transexuais e travestis 

transitam por esses espaços anonimamente, até que decidam dar 

publicidade a uma das categorias políticas que compõem os campos 

identitários trans dentro do espaço universitário. Assim como existem 

possíveis interlocutoras/es que não se sentiram à vontade para participar 

da pesquisa, há outras/os que nunca responderam às minhas solicitações. 

Portanto, desde a primeira negativa, estabeleci um limite ético de não 
insistir nas participações e trago para conversar na pesquisa 6 pessoas 

que se colocam como interlocutoras/es livremente, privilegiando como 
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protagonistas64 três mulheres e um homem, de um universo de vinte 

pessoas que estudam nas duas universidades utilizando o nome social, 

incluindo alunas/os de graduação e pós-graduação.   

Apresento minhas/meus interlocutoras/es, utilizando nomes 

fictícios indicados pelas/os próprias/os participantes. Muitos deles 

trazem de volta personagens da cena política-cotidiana da vida travesti e 

transexual que foram mortas/os por transfobia, o que percebo como uma 

denúncia sobre a ‘matabilidade’ e a ‘precariedade’ da vida trans65, e um 

movimento de resistência à extinção dessas/es sujeitas/os. Nesse sentido 

é possível notar o quanto a etnografia é fundamental para a percepção 

sobre cada uma/um dessas/es sujeitas/os percebem a ideia de ‘vida 

precária’ imbricada no uso do nome social. 

A fim de não causar reações negativas futuras não identificarei as 

cidades de origem e outros municípios que fizeram parte da vida dessas 

pessoas antes de entrarem nas universidades que se constituem nos 

locais da pesquisa: 

 

Evelyn  

Evelyn tem 25 anos e nasceu em uma pequena cidade do interior 

do Paraná. Com um ano de idade, sua família, composta por mãe, 

padrasto, duas irmãs mais velhas e dois irmãos mais novos, ao todo sete 

pessoas, mudou-se para outro município, igualmente de pequeno porte e 

bem próximo. Entrou na universidade aos vinte e um anos, e para se 

sustentar fora da casa da mãe trabalhou de empregada doméstica durante 

quase toda a graduação, na casa de duas professoras da faculdade, e 

obteve por dois anos bolsa de pesquisa de iniciação científica, vinculada 

a uma das coordenadoras de um núcleo de estudos de gênero da UEM. 

Possui sete sobrinhos, com os quais se relaciona com frequência, e em 

2015 “ganhou mais um irmãozinho”, uma criança de dois anos e meio 

que a mãe adotou. Na infância, cuidava da casa e dos irmãos mais 

novos, enquanto a mãe cortava cana, no período das 5h às 21h. Foi a 

primeira “mulher trans”, como ela se define, a utilizar o nome social na 

Universidade Estadual de Maringá, inclusive na defesa de Trabalho de 

Conclusão de Curso e na cerimônia de formatura. O nome escolhido por 

Evelyn para representá-la na tese foi inspirado na personagem 

                                                        
64 Estou considerando como protagonistas as experiências que aprofundo com mais 

ênfase dentro das categorias trabalhadas no texto da tese como: passabilidade, 

invisivilidade, raça, classe social, políticas públicas de entrada, políticas públicas de 

permanência. 
65 No sentido de Judith Butler (2015a),  
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homônima do filme “Evelyn, uma história verdadeira” (2002). Trata-se 

da história real de uma criança irlandesa, abandonada pela mãe aos nove 

anos de idade, no dia do natal, e retirada da guarda do pai, considerado 

pela justiça do país incapaz de cuidar da filha e do filho, devido à sua 

situação de desemprego. Evelyn foi levada a um orfanato, separada do 

irmão, enquanto o pai empreende uma luta judicial para reaver a filha e 

o filho, no que se constitui na primeira reversão de restituição de guarda 

da Irlanda, se considerarmos a classe social do pai das crianças na 

ocasião. 

Segundo Evelyn, quando resolveu renunciar ao nome de registro 

e começou a utilizar um nome social, o que aconteceu em seu primeiro 

dia de aula na UEM, essa era sua primeira opção de nome, pois 

“adorava o filme e se emocionava muito com ele”, mas renunciou a essa 

escolha em favor de um nome mais “parecido” com o de registro, o que, 

segundo ela, facilitaria a assimilação das pessoas à nova situação. 

    

Rita  

Rita nasceu e morou até 2011 em uma cidade do interior do 

Paraná. Foi estudar na UEM porque não conseguiu passar na seleção de 

outras universidades mais distantes. A ideia era ficar longe da família 

porque queria “viver sua homossexualidade livremente”. Um ano após 

sua entrada na faculdade, o pai, a mãe e a irmã se mudaram para 

Maringá, mas Rita, que já morava com o namorado que conheceu na 

faculdade, não foi morar com eles/as. Foi a segunda pessoa a usar o 

nome social na UEM, o que aconteceu em 2015 quando já estava “em 

transição”. Assim como Evelyn, escolheu um nome bem próximo ao de 

registro e de “fácil assimilação para as pessoas”.  

O nome que Rita escolheu para representá-la nesta pesquisa é 

uma referência à Rita Hesler, mulher trans, negra, encontrada morta em 

seu apartamento em Massachussets, EUA, por ser vítima de transfobia. 

A data de sua morte, vinte de novembro, deu origem ao Dia da 

Visibilidade Trans, dedicado a lembrar as vítimas mortas por transfobia 

no mundo. 

 

Mary 

Nasceu em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. 
Quando tinha um ano de idade, a família mudou-se para outro 

município, de médio porte, no mesmo estado. Até os 12 anos morava 

com o pai e a mãe. Nessa época, o pai saiu de casa e não se relacionaram 

mais. Na infância era cuidada pela avó e avô maternos, enquanto a mãe 

trabalhava. Até os sete anos de idade, os avós moravam na mesma casa 
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que sua família nuclear. Após esse período, a mãe construiu uma casa 

para os três no mesmo terreno. A relação familiar mais estreita até hoje é 

somente com a mãe. Teve problemas respiratórios muito graves quando 

nasceu e ficou até os 5 anos de idade sem cortar o cabelo, devido a uma 

promessa feita pelo pai, caso Mary saísse do hospital com vida. Em 

2012, saiu da cidade em que morava com a mãe e foi para Florianópolis 

para cursar a graduação. Foi prostituta durante boa parte da graduação, 

mesma profissão que a mãe exerce até hoje. Atualmente, cursa mestrado 

na UFSC e entende-se como “travesti”.  

Escolheu o “nome de guerra” de uma prostituta de Santa Catarina 

para representá-la no texto. 

 

Thadeu 

Thadeu tem 28 anos. Nasceu em uma cidade de médio porte de 

Santa Catarina. Morou com o pai, mãe e irmã mais nova até o início de 

2014. Ao final de 2014, quando iniciou a “transição de gênero” voltou 

para a casa dos pais. Atualmente cursa doutorado em uma universidade 

federal. Foi o primeiro “transhomem”, como se define, a utilizar o nome 

social na pós-graduação da UFSC.  

O nome que escolheu para representa-lo no texto é referência a 

Thadeu N., um homem trans, negro, morto por ser vítima de transfobia.  

 

Gil 

Nasceu em uma capital. Ainda na infância foi para uma cidade de 

médio do Estado onde nasceu. Passava o dia na creche “desde 

nenenzinho”, porque a mãe trabalhava o dia todo. Morava com o pai e a 

mãe. Tem um irmão, filho do pai com outra mulher, que não morava 

com eles, e com o qual não tem contato desde os 15 anos. 

Em 2008 foi para um dos campi da UEM, fora de Maringá, para 

fazer graduação e de lá, para a UFSC, para fazer o mestrado, o qual 

finalizou em 2017. Gil começou a transição durante o mestrado e 

também escolheu um nome parecido com o nome de registro, para as 

“pessoas acostumarem mais fácil”. 

Quis estudar na UEM porque é um dos únicos cursos da 

modalidade que queria cursar que “não tem prova de desenho para 

passar no vestibular”. Até hoje não sabe desenhar com lápis e papel, mas 
sabe manejar desenhos em softwares de computador. 

Atualmente tem 27 anos e mora com a namorada. Trabalha como 

professor em uma instituição pública. Segundo ele, somente conseguiu 

chegar a esse posto devido ao sistema de cotas, pois sempre foi “preto, 

pobre e sem acesso à educação”. 
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O nome escolhido para representa-lo neste texto é de Gil P., 

homem trans, assassinado por dois ciclistas armados. Vítima de 

transfobia. 

 

Luan 

Tem 23 anos. Nasceu em uma cidade de porte pequeno de Santa 

Catarina.  Mudou-se para outra cidade de médio porte do mesmo estado 

durante o primeiro ano de idade. Sempre morou com a mãe e o irmão. 

Atualmente mora com a namorada. Antes disso, morou quatro meses 

sozinho, pois apesar do apoio da mãe à transição, quando as mudanças 

ficaram “maiores” fisicamente, achou melhor não morar mais com ela. 

Nunca conviveu com o pai. 

 Entrou na UFSC em 2011, com 17 anos. Começou um curso e 

em 2013 desistiu e foi para outro. Em 2013 trocou de curso. Nesse 

período, aos 20 anos, resolveu “assumir um posicionamento como 

pessoa trans”, embora já estivesse fazendo pesquisas sobre o assunto 

antes. 

O nome escolhido para representa-lo é de Luan B., homem trans 

espancado e morto por policiais militares após recusar-se a ser revistado. 

Vítima de transfobia. 
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3 TRANS CARTOGRAFIAS: O LUGAR DAS 

TRAVESTILIDADES E TRANSEXUALIDADES NA LEI E NO 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO NO BRASIL 

 

3.1 MAPEAMENTO DAS UNIVERSIDADES EM RELAÇÃO AO 

NÚMERO DE MUNICÍPIOS NO PAÍS COMO UMA QUESTÃO DE 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

Quando Evelyn soube que passara no vestibular da Universidade 

Estadual de Maringá, cidade diferente da que morava até então, decidiu 

que se apresentaria desde o início das aulas como mulher. A resolução 

nesse momento, estava mais relacionada à mudança do nome do que aos 

modos de vestir ou modificar os cabelos, o que ela já fazia há 3 anos, 

lentamente. Como o nome que escolheu para si é o feminino de seu 

nome de registro, seria necessário apenas acrescentar o artigo feminino 

ao final. Também, Evelyn sempre fora chamada pelas/os amigas/os e 

família pelo diminutivo do nome, que é igual no masculino ou no 

feminino, algo semelhante ao que acontece com Francisca e Francisco, 

se reduzimos para a/o “Fran”. Assim, a maioria das pessoas de seus 

contatos não tiveram que modificar nada no nome pelo qual a 

chamavam, mas deveriam observar a mudança ocorrida no artigo que o 

define. A alteração do artigo “era o que faltava” em sua transição para 

um outro gênero e dentro desse contexto, a universidade e a nova cidade 

se apresentavam como uma possibilidade de outro ciclo de vida.  

Flávia Bonsucesso Teixeira (2012) nos mostra em sua pesquisa 

junto a travestis e transexuais em Minas Gerais, que o espaço fora da 

casa é muito importante para afirmação dessas/es sujeitas/os que não 

estão de acordo com as regras tradicionais e familiares de gênero e 

sexualidades. Portanto, além do sentido emancipador que a universidade 

viria a ter na vida de Evelyn, havia outros significados envolvidos, que 

nos auxiliam na tarefa de entender como se dá a relação entre política, 

direito e subjetividades, no que se refere ao uso do nome social nas 

universidades públicas.  

Evelyn nasceu em uma família pobre do norte pioneiro do 

Paraná. Abriu mão de brincar66 quando criança para cuidar dos dois 

irmãos mais novos, enquanto o padrasto trabalhava em vários tipos de 
serviços e a mãe cortava cana, das 5h às 21h, diariamente. Sempre 

estudou em escolas públicas. Antes dela, em sua família ninguém 

terminou os estudos, portanto o ensino superior, ao mesmo tempo que 

                                                        
66 As expressões em itálico são falas de Evelyn incorporadas ao texto. 
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parecia algo distante, incorporou um sentido de “dar um rumo diferente” 

ao perfil de abandono escolar que dominava a casa. 

Assim como acontecia para Evelyn, a universidade é um objetivo 

difícil de ser alcançado por famílias de baixa renda no Brasil, pois como 

sabemos, o sistema educacional brasileiro não possui políticas públicas 

adequadas para colocar e tampouco para manter essas pessoas na 

universidade. Vejamos como o local que Evelyn morava antes de ir à 

universidade se situa em relação à geopolítica de oferta de instituições 

de ensino superior no país, a fim de identificar marcadores que a 

acompanham nessa jornada. 

O mapeamento que construímos para este trabalho, a partir de 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de 

minha pesquisa de campo, nos anexos A e B67, mostra que o Brasil 

possui 834 municípios com campus universitários públicos federais, 

estaduais ou municipais, o que corresponde a cerca de 15% dos 5.561 

municípios do país. O estado do Paraná, onde se encontra Evelyn e a 

UEM, uma das universidades analisadas em nossa pesquisa, possui 

sozinho 76 desses campus, portanto, 10% dos locais disponíveis para 

cursar ensino superior público no Brasil se encontram nesse estado. Se 

observarmos a proporção Campus/população vemos que o Paraná possui 

1 campus universitário público para cada 146.371 habitantes, o que é 

uma média melhor que outros estados, como demonstramos na tabela 

abaixo, e 59% melhor que a nacional, que é de 246.969 

                                                        
67 A fim de encontrar os dados sobre a população de cada município pesquisei cada 

estado dentro da “previsão 2016” que o IBGE faz com base no censo demográfico 

de 2010. Após, pesquisei no censo 2010 quantos municípios possui cada estado. A 

lista de universidades públicas no Brasil foi cedida para mim pelo MEC. A partir 

dessa lista realizei a pesquisa das resoluções na internet, conforme descrevi no 

capítulo anterior, no item 2.3.3, e construí a planilha do anexo A, salvando sempre 

as resoluções encontradas. Então, voltei à internet para verificar quantos campus de 

extensão cada universidade possui (inclusive as que não possuem resolução), para 

saber quantos municípios possuem campus de universidade pública no Brasil e para 

saber quantos campus cada resolução alcança. A partir de todos esses dados construí 

a planilha do anexo B, contendo nome dos estados, população de cada um, número 

de municípios, número de municípios com universidades públicas (geral e depois 

com resoluções) (total e separando em federal, estadual e municipal, cada um com 

subdivisões contando os campus de extensão (c/e) e outra não contando os campus 

de extensão (s/e), e ainda separando em interior e capitais). Todas as planilhas foram 

sendo construídas desde janeiro de 2015 até o dia 08/08/2017. 
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habitantes/campus68, considerando o menor número de habitantes por 

campus como o mais ideal. 

 
Tabela 1 - Média de habitantes para cada campus de universidade pública 

Estado Região População Municípios Municípios com 

campus de 

universidades 

públicas 

Média de 

habitantes 

por campus 

Paraná Sul 11.124.220 399 76 146.371 

Pará Norte 8.272.724 708 29 285.266 

Bahia Nordeste 15.276.566 417 37 412.880 

Goiás Centro-

Oeste 

6.695.855 246 22 304.357 

Minas 

Gerais 

Sudeste 20.997.560 853 25 839.902 

Fonte: elaborada pela autora, 2017.69 

 

Vemos então que, apesar de toda a oferta de universidades ainda 

ser insuficiente para o país, o Paraná não tem a pior média de habitantes 

por campus universitário. 

No entanto, se fizermos a relação entre o número de municípios 

que possuem universidades públicas presentes, em relação ao número de 

municípios que o estado possui, temos que somente 19% das cidades do 

estado oferecem a possibilidade de cursar ensino superior gratuitamente, 

o que se constitui na melhor média do país, mas de qualquer forma 

obriga os governos federais, estaduais e municipais a elaborar políticas 

que aproximem as/os estudantes de outros municípios desses locais. 

Em pesquisa de campo que realizei nesses quatro anos (2013 a 

2017), na UFSC e UEM, pude verificar que a estrutura federal parece 

estar mais preparada para receber as diversidades - alunas/os carentes, 

negras/os, com deficiência, gays, lésbicas, transexuais e travestis, do que 

a estadual do Paraná. Em meus diários de campo comento como foi 

interessante ver representantes de setores muito diferenciados da 

universidade sentados para discutir o combate às fobias no campus,  

                                                        
68 A tabela abaixo foi construída a partir de cruzamento de dados das planilhas do 

anexo A e do anexo B. Mostramos um estado de cada região do país para termos 

uma ideia de como o Paraná se situa dentro de uma amostragem nacional. Os 

cruzamentos para análise da UFSC serão mostrados em capítulo posterior. 
69 A fim de não repetir dados, os conjuntos de dados selecionados para as tabelas 

contêm 1 estado de cada região do Brasil, sempre tentando privilegiar estados que se 

aproximam da média, a não ser que haja intenção de discutir no tópico algum 

destaque negativo ou positivo de médias.  
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Tabela 2 - Porcentagem de municípios com campus universitário público em 

relação ao número total de munícipios por estado. 

Estado Região Municípios Municípios com 

campus de 

universidades 

públicas 

n. total de municípios do 

estado em relação ao n. de 

municípios que possuem 

campus universitário 

público (em porcentagem) 

Paraná Sul 399 76 19% 

Pará Norte 708 29 4% 

Bahia Nordeste 417 37 9% 

Goiás Centro-

Oeste 

246 22 9% 

Minas 

Gerais 

Sudeste 853 25 3% 

Fonte: elaborada pela autora, 2017 

 

alguns muito alheios às discussões e inclusive chegaram a verbalizar 

que se encontravam alí somente porque foram designados por seus 

Departamentos. Em todo caso, a presença dos coletivos e do 

representante do setor de ações afirmativas me deu uma dimensão das 

diferenças estruturais entre as duas universidades, pois a UEM não 

possui sequer uma moradia estudantil (cadernos de campo, 2015).   

As impressões que registrei após comparecer à primeira reunião 

da Comissão de Enfrentamento aos preconceitos na UFSC, que aliás, ao 

final foi institucionalizada unicamente como enfrentamento ao 

racismo70, mostra minhas preocupações acerca das estrategias de 

permanência de grupos carentes e que sofrem violências fóbicas dentro 

da Universidade Estadual de Maringá, cujo cotidiano vivencio com mais 

intensidade do que na UFSC. No geral, ao ler minhas anotações do ano 

de 2015, percebo que as oportunidades de participação em comissões e 

organizações de eventos na UFSC funcionaram como um encontro com 

“o outro”, que provocou angústias em relação ao meu ambiente de 

trabalho como professora, a partir de um referencial de fora da 

universidade estadual, de fora da docência, pois na UFSC sou aluna, e 

de fora do Paraná.71 

No entanto, se considerarmos as condições de Evelyn, são 

inúmeras as medidas necessárias para garantir que mesmo pobre, negra, 

                                                        
70 Faço um relato detalhado desse momento no capítulo 5. 
71 Segundo Miriam Grossi (1992), a prática de expor as angústias e afetações das/os 

antropólogas/os no campo parece estar ligada à crítica dos paradigmas da 

antropologia, realizada tanto pelos pós-modernistas, quanto pelas antropólogas 

feministas, como Marylin Strathern, por exemplo.  
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filha de cortadora de cana e mulher trans, ela pudesse acessar e 

permanecer na universidade. Em Maringá, essas estratégias são quase 

sempre inexistentes ou quando presentes, são oferecidas em nível 

sempre abaixo da demanda, conforme pude observar nesses 10 anos de 

docência na Universidade Pública. 

É possível notar também, que existe uma dificuldade em grau 

significativo das duas instituições no que se refere à articulação de 

políticas construídas com coletivos e movimentos sociais, haja vista que 

tanto o comitê que se formava na UFSC, mencionado na citação acima, 

e um comitê análogo a esse, pensado em conjunto por grupos de 

pesquisa, coletivos e pró-reitoria de ensino na UEM durante o ano de 

2016, não conseguiram institucionalizar-se, o que dentro da 

administração pública parece se constituir em um requisito necessário 

para receber suporte financeiro e estrutural. 

Apesar da ausência de garantias que seriam importantes, como 

uma política de deslocamento ou uma moradia universitária e um local 

institucional de acolhimento para pessoas vítimas de preconceitos dentro 

da universidade, Evelyn transitou por programas federais que a 

impulsionaram a lutar por uma vaga na universidade pública que estava 

mais próxima de sua casa, a UEM.  

O mapa das universidades estaduais do Paraná (SETI, 2017)72, 

mostra que houve tentativas de governos anteriores em cobrir as 

diversas regiões do estado, porém, vemos muitos lugares sem serem 

alcançados pela política de ensino superior. A região em que Evelyn 

morava, indicada no mapa abaixo, de fato tem apenas duas opções de 

universidade públicas próximas, Paranavaí e Maringá, mesmo assim, 

cada uma a 100 km de sua cidade. Isso porque, os campi federais foram 

instalados praticamente nos mesmo lugares que os estaduais, o que 

segue a ideia de estruturação por polos que acompanha a educação 

brasileira desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

(MEC, 1996).   

Os 100 km e outras condições que separavam Evelyn da 

universidade começaram a ser superados dentro dos programas da 

assistência social de encaminhamento de jovens em situação de risco, 

especificamente o Projovem Urbano. 

 

                                                        
72 Disponibilizado pela secretaria de ciência e tecnologia do Paraná. Disponível em: 

http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=51.  As 

marcações coloridas no mapa são as cidades que possuem campus de universidade 

estadual, que se difere muito pouco das regiões em que se encontram as federais. 
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Figura 6 – Mapa das Universidades Estaduais Públicas e os campi no Paraná 

 

 

 

 

Segundo a Secretaria do Governo da Presidência da República, 

em documento publicado no ano de 2010 para explicar o novo formato 

do programa, o mesmo seria gerido pela secretaria de desenvolvimento 

social e seu grande objetivo seria o de promover a qualificação 

profissional de jovens e inseri-los em “ações de cidadania, cultura e 

lazer” (Secretaria do governo, 2010). O Projovem urbano é direcionado 

a jovens de baixa renda encaminhados por programas de assistência 

social e de famílias beneficiárias do bolsa família, o que era na época o 

caso de Evelyn. A primeira experiência com a pedagogia se deu por 

iniciativa de umas das assistentes sociais que a acompanhava no 

Programa e cuidava, simultaneamente, do Projeto PIÁ73. 

 

                                                        
73 O projeto PIA possui um leque de objetivos difusos que vai desde a formação e 

capacitação de profissionais que trabalham com crianças e adolescente até ações 

comunitárias envolvendo essa faixa da população. O Programa foi criado pelo 

governo federal em 1992, para subsidiar ações e programas voltados à criança e 

adolescência e se desenvolveu sempre sob a coordenação das prefeituras, geralmente 

integrado aos mesmos setores que estavam envolvidos com o projovem. Disponível 

em: http://www.pia.ufpa.br/ 

E
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Aí a assistente social propôs que nós, que éramos 

alunas do PROJOVEM, que escolhesse um 

determinado lugar da prefeitura, de algum serviço 

da prefeitura pra ficar aquele ano....pra ver se era 

aquilo que queria...porque na verdade isso abre 

portas pro jovem pensar o que ele vai querer 

futuramente né...e tem o Centro de Referência pra 

Criança que era o...”projeto PIÁ”, que a gente 

chamava. Que juntou tudo...E uma amiga minha, a 

T., ela falou assim “vamos pro projeto PIÁ?”. Eu 

eu falei “ahh será T...?”. E ela falou “ahh vamos, a 

gente dá aula de reforço lá...a gente organiza”.  E 

bem na época, a diretora do projeto PIÁ estava 

saindo de licença pra terminar o TCC dela de 

assistência social. E a psicóloga que acompanhava 

nós no PROJOVEM ía ficar um tempo lá. Aí falei 

“não, partiu projeto PIÁ”. Aí a gente ficou tipo..na 

coordenação, as “manda-chuvas” de lá e com uma 

salinha. A gente pegava, a gente cortava E.V.A, a 

gente enfeitava toda a sala. A gente descia na 

“PMI” que chamava, e descia pra comprar tinta. A 

gente programou uma semana de dia das crianças, 

com brincadeiras, com comida. Só eu e ela que 

era assistente social, porque as psicólogas 

acabavam tendo que descer pro CRAS pra atender 

família né. Então ficava eu e a T. lá em cima, as 

“manda-chuvas”, aí as professoras que 

trabalhavam lá...tipo..ficavam com raiva da 

gente..Aí eu comecei a gostar da coisa! (risos) A 

minha madrinha também, no 3º ano... Um dia a 

gente tava conversando sobre a aula de 

matemática e ela me falou que a melhor coisa era 

fazer pedagogia..uma licenciatura, ser professora. 

Aí eu pensei “ahh vou fazer pedagogia..”Aí 

terminei as provas, terminei os 3 anos das provas, 

ai passei no 3º lugar (Evelyn, entrevista, 2015). 

 

Nessa mesma época, Evelyn trabalhava de doméstica na casa da 

madrinha, que a incentivava a se envolver com a escola e ir à 
universidade. A partir daí, os programas da assistência social a 

colocaram então em contato com outras realidades fora da profissão de 

cuidadora, que começou a exercer primeiro em relação aos irmãos, e 

após na casa da pessoa que a empregou quando tinha 15 anos. Segundo 

relata, foi nesse período que começou a sonhar com a universidade e 
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verificar alternativas de ingresso. Também a experiência de estar 

próxima da coordenação dos programas, inclusive fazendo o trabalho da 

coordenadora, promove um deslocamento de sua posição social de 

empregada doméstica para “manda-chuva” da assistência, e faz perceber 

que era possível estar em outros lugares que não o do serviço doméstico.  

 
(...) trabalhava de doméstica, e cuidava dos 

meninos, limpava a casa..fazia de tudo. E minha 

madrinha é irmã dela. Então a gente é tudo família 

até hoje. Aí minha madrinha e ela vinham falar na 

minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu 

tinha que fazer faculdade. Aí conhecemos o PAS. 

Eu reprovei no primeiro ano, de novo, aí entrou o 

PAS. No segundo ano que eu estava fazendo o 

primeiro ano, de novo, daí o PAS entrou. Aí “ah, 

vamos fazer, vamos fazer”. Eu não imaginava. 

Entrar assim na UEM “vapt” do nada. Pensava 

que ía ter uma luta, fazer um FIES ou um 

PROUNI. Aí fui, passei a primeira etapa, passei a 

segunda, aí quando chegou a terceira, que eu 

passei...ah...pra mim foi uma...Então, já tinha um 

plano de ir pra universidade... (Evelyn, entrevista,  

2015). 

 

A expressão que Evelyn usa para definir a sensação de ter 

passado na seleção do Programa de Avaliação Seriada para a 

universidade, e que ficou sem ser traduzida em seu discurso, “foi 

uma...”, foi traduzida por mim como uma surpresa e também uma 

grande possibilidade. Os gestos abrindo a mão com as palmas voltadas 

para frente, eu li como se a aluna estivesse abrindo uma porta. 

O PAS é um programa de iniciativa da Universidade de Brasília, 

que foi reproduzido por outras universidades, inclusive a UEM, e tem 

como objetivo oferecer uma via alternativa de ingresso na universidade, 

que valorize o acompanhamento de toda a formação do ensino médio 

da/o estudante. Na terceira etapa, utiliza a nota do ENEM como 

complemento das três notas necessárias para a média de corte para a 

seleção universitária – Exame Nacional do Ensino Médio, coordenado 

pelo Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação (UNB, 2017). 

A surpresa no discurso de Evelyn denuncia o enquadramento 

seletivo do sistema de entrada no ensino superior no Brasil e a 

marginalidade dos/as jovens em situação de vulnerabilidades sociais, e 
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deixa claro que se sentia bem em uma situação de poder inesperada e 

improvável de acontecer em sua vida. Portanto, sua existência na 

prefeitura e igualmente na universidade se constituem em situações de 

resistência em relação aos lugares de marginalização demarcados para 

determinadas classes sociais. O tom de deboche quando utiliza a 

expressão “manda-chuva” faz entender que ocupou um lugar de poder, 

mesmo tendo vindo de um programa da assistência social e tendo 

reprovado duas vezes o primeiro ano do ensino médio; que agora 

“mandava” em pessoas que já estavam naquele trabalho antes dela, que 

talvez se consideravam mais qualificadas, pois ficavam “bravas” com a 

situação. É importante destacar que estou trabalhando neste capítulo 

com a ideia de que o nome social está inserido em um contexto de 

acesso das pessoas trans à universidade e nesse sentido, é fundamental 

identificar quais outros marcadores tornaram o acesso ainda mais difícil 

para esses/as sujeitos/as. Além de enfrentar os/as professores/as todos os 

dias para pedir que corrigissem seu nome, Evelyn passou muitas 

dificuldades financeiras durante o curso. Todos esses são elementos que 

agregam quando estamos pensando em termos de resistir/existir dentro 

de espaços institucionais. Por outro lado, vemos que alguns programas 

federais amenizam a situação da falta de acesso. Ainda que não 

interfiram nos problemas de manunteção, atuam no momento da 

definição de quem terá direito a entrar na universidade.  

Segundo Mary Garcia Castro e Miriam Abramovay (2002), o uso 

do termo ‘vulnerabilidades’ desloca a discussão da pobreza e situações 

de riscos sociais da ideia de exclusão, que se apresenta sem a 

mobilidade esperada para problematizar um tema em sociedades 

contemporâneas e comunicativas como as que estamos, para um campo 

amplo de análises que se propõe a considerar diversos contextos e 

interações subjetivas.  Da mesma forma, contempla os trânsitos que 

ocorrem entre pontos negativos da posição (flexível) da/o vulnerável e 

as resistências que podem surgir desde essa localização. O trabalho 

deixa de lado então a tônica na fragilidade e vitimização de uma lógica 

que vai da instituição às/aos indivíduas/os, e adentra no campo da 

construção de outros lugares e lógicas possíveis, a partir das práticas de 

resistência dessas/es sujeitas/os. 

 
Em estudos sobre vulnerabilidades sociais que 

acessam os indivíduos, as famílias e grupos na 

comunidade, tende-se a trabalhar com o esperado 

em diferentes sistemas de linguagens, 

reconhecendo a força da subjetividade, do desejo, 
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e a distância entre o vivido e o esperado quanto a 

direitos humanos (CASTRO, ABRAMOVAY, 

2002). 

 

 Como chamam a atenção Castro e Abramovay (2002), trata-se de 

atentar para o equívoco de algumas discussões que colocam as/os jovens 

em situações de vulnerabilidades do lado de fora da sociedade, como se 

não fizessem parte dela, mas estivessem excluídos, o que faz com que as 

análises fiquem restritas à localização como um lugar engessado, sem 

considerar as diversas relações e interações sociais que poderiam ser 

exploradas nesse contexto. 

Devemos considerar que apesar das condições contrárias à 

entrada de Evelyn na universidade como: a distância entre a casa  da 

mãe e a universidade, a pobreza, os problemas com a escolaridade, em 

seu caso também decorrentes da pobreza, a homossexualidade, o início 

das modificações em seu cabelo e roupas para começar a mostrar às 

pessoas que é mulher – a insuficiência estatal para políticas de acesso de 

jovens empobrecidas/os na universidade foi relativizada pelo 

PROJOVEM e PAS, os quais definitivamente, se constituem em marcos 

importantes de seu caminho para o ensino superior. Antes disso, os 

riscos de ver frustrado o sonho de entrar na universidade eram bastante 

concretos, se considerarmos que, segundo dados do INEP, de 2009, 

sobre o ensino médio (faixa “normalmente”74 que antecede à 

universitária), pelo menos 3 milhões de jovens entre 15 e 18 anos 

estavam fora da escola (INEP, 2009). O PAS entra na história de Evelyn 

justamente quando reprova pela segunda vez o primeiro ano do ensino 

médio, resgatando assim a possibilidade de acessar a universidade por 

uma via que se adequava à sua trajetória escolar. 

O nome social começa a ser utilizado pela aluna em seu primeiro 

dia de aula na universidade, quando decide se apresentar já com o nome 

                                                        
74 Temos cuidado para utilizar a palavra normal em determinados contextos, 

inclusive nesse, pois sabemos que existem estudantes de várias idades no ensino 

superior. Com essa expressão estou citando pela lógica da pesquisa, que faz esse 

corte de “jovens em idade de ensino médio”, como se fora dessa idade fosse anormal 

estar no ensino médio, o que não concordamos. Inclusive porque sabemos, pela 

convivência com travestis e transexuais que a maioria não passa pela escola em 

idades consideradas “normais”, devido à quantidade de vezes que desistem dos 

estudos até conseguirem concluir o ensino regular. No entanto, como minhas/meus 

interlocutoras tem em média 22 e 23 anos, a pesquisa é válida para avaliarmos o 

contexto de acesso à universidade em que estavam inseridos, de acordo com sua 

faixa etária. 
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feminino. Segundo conta, “já cheguei falando “Evelyn” e pronto” 

(Evelyn, entrevista, 2015).  

Segundo os relatos de minhas/meus interlocutores na pesquisa, o 

nome marca um momento muito importante nos trânsitos75 de gênero 

porque leva a uma maior dedicação na mudança de roupas e outras 

características, para se apresentar bem alinhada/o ao estereótipo de 

gênero vinculado ao nome. Nesse sentido, parece coincidir com o 

contexto de uma resolução mais definitiva, não no sentido de não poder 

mais retornar, mas no sentido de decidir de um modo mais concreto a 

radicalizar ainda mais a aparência. O nome social passa portanto a 

funcionar como algo fundamental para reforçar a mulheridade já 

construída na aparência. Uma das questões sobre as quais precisamos 

nos dedicar para entender os processos de subjetivação e 

assujeitamentos (FOUCAULT, 2004) e trânsitos (BRAIDOTTI, 2014) 

envolvidos nas vivências travestis e transexuais nas universidades 

estudadas, diz respeito à natureza jurídica do nome social, e até certo 

ponto, do nome civil. Esperamos que essa reflexão nos leve a algum 

esclarecimento sobre a função e impacto desses elementos na construção 

da cidadania trans e as características de precariedade associadas ao 

nome social como garantia de existência no espaço institucional. 

Dentro dos movimentos sociais pude notar que o nome social 

parece não estar necessariamente atrelado à mudança do nome civil, 

sobretudo para as pessoas que assumem uma ‘identidade queer’76. Para 

as transexuais que assumem uma das posições binárias (homem ou 

mulher), a utilização do nome social surge, normalmente, muito antes 

dos processos judiciais e médicos de transformação do corpo e dos 

documentos civis. Conforme apontam as/os interlocutoras/es de minha 

pesquisa, é um elemento que completa o conjunto da transição. 

Vejamos como o direito apresenta a questão do nome civil e do 

nome social no legislativo. 

 

3.2 A LEI DO NOME 

 

                                                        
75 Utilizo o termo trânsitos no sentido de Braidotti (2014) de que a/o sujeita/o ocupa 

e se movimenta por diversos lugares de subjetivação, de modo que abro mão de 

utilizar a palavra transição, a não ser quando ela é mencionada nas entrevistas, para 

não estar presa à ideia de que o que ocorre com as transexualidades e travestilidades 

é um processo de migração do lugar masculino para o feminino, unicamente.  
76 O termo se refere ao modo como algumas pessoas se auto-definem na esfera 

pública, e geralmente tem alguma relação com a ideia de não se posicionar dentro de 

nenhum polo do gênero binário. 



140 

 

Em termos cíveis, o nome civil, que consta na certidão de 

nascimento, constitui-se em uma matéria do direito civil, que está 

regulada pelo legislativo, através da Lei de Registros Públicos - LRP, de 

número 6015/1973, elaborada pelo Congresso legislativo brasileiro na 

década de 1970, formado na época por deputados do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e da Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), e promulgada pelo Presidente militar E. G. Médici. Como 

sabemos, uma composição, nos dois poderes, muito distante dos 

parâmetros de uma democracia. Nessa mesma lei, estão também 

regulamentados os registros de imóveis, títulos e pessoas jurídicas. 

Estamos falando, portanto, de um amplo documento de proteção da 

propriedade privada. A mesma norma define o “prenome” como o nome 

que identifica a pessoa e o “nome” como apelidos que identificam a 

família. O nome inteiro seria formado então, por prenome+nomes de 

família. No entanto, socialmente, o costume brasileiro é de designar o 

prenome como “nome” e os nomes de família como “sobrenomes”, por 

isso quando discuto o Código me refiro ao prenome, mas o direito em 

questão aqui utiliza o termo “nome social”. 

A lei leva impressa a ideia de imutabilidade do prenome civil, 

que é recorrente na tradição jurídica brasileira. Do artigo 50 ao 58 da 

LRP, é possível observar que a possibilidade da mudança de nome é 

uma grande exceção, e restrita a poucas situações. Mesmo assim, o 

artigo 58 passou por duas modificações, uma em 1998 e outra em 1999, 

para permitir a mudança do nome em caso de “apelidos públicos 

notórios”, que é utilizada normalmente para inserir apelidos de pessoas 

famosas, como Xuxa, Pelé e Lula, e como medida protetiva em casos de 

ameaça em processo-crime. A mudança do prenome civil em casos de 

não identificação com o gênero atribuído não consta no texto da Lei. 

Apesar disso, foi e ainda é, matéria de Projetos de lei que buscam 

modificar essa situação legal.   

 
Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome 

completo, o oficial lançará adiante do prenome 

escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se 

forem conhecidos e não o impedir a condição de 

ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. 

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não 

registrarão prenomes suscetíveis de expor ao 

ridículo os seus portadores. Quando os pais não se 

conformarem com a recusa do oficial, este 

submeterá por escrito o caso, independente da 

cobrança de qualquer emolumentos, à decisão do 
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Juiz competente. Art. 56. O interessado, no 

primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, 

alterar o nome, desde que não prejudique os 

apelidos de família, averbando-se a alteração que 

será publicada pela imprensa. Art. 57. A alteração 

posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério 

Público, será permitida por sentença do juiz a que 

estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandato 

e publicando-se a alteração pela imprensa, 

ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. Art. 

58. O prenome será definitivo, admitindo-se, 

todavia, a sua substituição por apelidos públicos 

notórios. Parágrafo único. A substituição do 

prenome será ainda admitida em razão de fundada 

coação ou ameaça decorrente da colaboração com 

a apuração de crime, por determinação, em 

sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério 

Público  (LRP 6015/73). 

 

Entre outras coisas, é possível observar que a lei traz a 

preferência pelo nome do pai e uma estrutura muito fixa de atribuição de 

nome, o que se constitui em uma característica muitas vezes invocada 

pelo judiciário para negar ações de mudança de nome para travestis e 

transexuais.   

É notório que o Legislativo Brasileiro se esquiva de tratar das 

questões sobre sexualidade e gênero. No entanto, a recusa em incluir 

expressamente as transexualiades e travestilidades na lei, não por acaso, 

faz parte de um enquadramento formado por elementos de ordem 

simbólica, os quais tornam óbvia a inclusão de algumas/uns e exclusão 

de outras/os, sem nenhuma lógica semântica que possa explicar essa 

diferença. Dentro desse quadro, o aspecto que centraliza a discussão é o 

gênero, que se configura como o fator gerador de aumento das 

dificuldades em ações judiciais que tem como objetivo a mudança de 

nome civil com respaldo no artigo 58 da LRP. Segundo Pierre Bourdieu 

(1989), o mecanismo que garante que uma visão política prevaleça em 

determinado sistema de legalidade é a adesão à ideia de sua neutralidade 

e autonomia. Pensando por essa lógica, vemos que a visão binária se 

insere na norma de registro civil brasileira a partir do silêncio sobre as 

subjetividades trans e conta com a associação imediata do direito com as 
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ciências naturais, pelo imaginário social, quando se trata de decidir 

sobre questões de gênero.  

 
Forma por excelência do discurso legítimo, o 

direito só pode exercer a sua eficácia específica na 

medida em que obtém o reconhecimento, quer 

dizer, na medida em que permanece desconhecida 

a parte maior ou menor de arbitrário que está na 

origem do seu funcionamento. A crença que é 

tacitamente concedida à ordem jurídica deve ser 

reproduzida sem interrupção e uma das funções 

do trabalho propriamente jurídico de codificação 

das representações e das práticas éticas é a de 

contribuir para fundamentar a adesão dos profanos 

aos próprios fundamentos da ideologia 

profissional do corpo dos juristas, a saber, a 

crença na neutralidade e na autonomia do direito e 

dos juristas (BOURDIEU, 1989,  p. 244). 

 

Assim, o trabalho de explicitar quem está incluído ou não no 

direito, é delegado ao judiciário, que exerce o poder simbólico de 

nomear (BOURDIEU, 1989), relacionado à prerrogativa de criar tipos e 

classificações que passam a valer no mundo real. 

As análises sobre o nome me levam a rever os “compêndios” de 

direito civil dogmático, que me causavam/causam tanta estranheza e 

com os quais me felicitava por não ter tido mais contato após a 

graduação. A dimensão interdisciplinar da pesquisa agora desloca esse 

estudo para dentro da etnografia que faço, ouvindo histórias de vida, 

participando de movimentos sociais, analisando documentos, colocando 

em evidência detalhes desses documentos que a pedagogia exegética77 

do curso de direito não permitiram. Para seguir com as reflexões, 

pontuo: na esfera legal, o nome civil é aquele que foi atribuído, e que 

está escrito no registro de nascimento da pessoa78; o nome social, 

                                                        
77 Exegese: método de análise originário da escola francesa de interpretação do 

Código Napoleônico de 1804, que influenciou e ainda influencia muito as 

faculdades de direito no Brasil. Chamada escola da exegese, por causa do método de 

interpretação restrito às análises semânticas, sintáticas e morfológicas de cada termo 

contido na lei, excluindo qualquer análise fora da legislação. Para a escola da 

exegese, a legislação é completa e o juiz é somente um reprodutor mecânico do texto 

da lei. BOBBIO (1995). 
78 Esta é a definição mais recorrente entre as/os comentadora/es das leis civis no 

Brasil. Ver: DINIZ, 2014 e VENOSA, 2013. 
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segundo a resolução de uso do nome social 018/2012 do Conselho 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, para 

usar uma das universidades analisadas no trabalho, é “o nome adotado 

pela pessoa, pelo qual se identifica e é identificada na comunidade” 

(CUN/UFSC, 2012).  

A busca no site do Planalto79 permite verificar a existência de 7 

projetos de Lei direcionados à mudança de nome civil de pessoas 

transexuais. O primeiro, PL 70-B de 1995, proposto pelo deputado José 

de Castro Coimbra, na época filiado ao PTB/SP80, Partido Trabalhista 

Brasileiro, à época da propositura do projeto, mas já havia exercido 

cargos públicos na década de 1970, quando era filiado ao ARENA, entre 

eles de Médico Capitão da Aeronáutica. Era médico e advogado, 

deputado federal por uma legislatura apenas (1995 a 1999) (Câmara 

Federal, 1995). 

O projeto indicava alterações nos artigos 129 do Código Penal de 

1940 e no artigo 58 da Lei de Registros Públicos de 1973, que passariam 

a vigor de acordo com as seguintes redações: 

 
Artigo 129 

Exclusão de Crime: 

§9º Não constitui crime a intervenção cirúrgica 

realizada para fins de ablação e órgãos e partes do 

corpo humano quando, destinada a alterar o sexo 

de paciente deste é precedida de todos os exames 

necessários e de parecer unânime de junta médica 

O art. 58 da Lei n.6015/73 – Lei de Registros 

Públicos passa a vigorar com a seguinte redação: 

art.58 O prenome será imutável, salvo nos casos 

previstos neste artigo. 

§1º (...) 

§2º Será admitida a mudança do prenome 

mediante autorização judicial, nos casos em que o 

requerente tenha se submetido à intervenção 

cirúrgica destinada a alterar o sexo originário. 

§3º No caso do parágrafo anterior deverá ser 

averbado ao registro de nascimento e no 

respectivo documento de identidade ser a pessoa 

transexual. (Câmara dos Deputados, 1995). 

(destaques nossos) 

                                                        
79 Link: www.planalto.gov.br 
80 Todas as filiações partidárias:  PTB, 1964; ARENA, 1964-1972; MDB, PMDB, 

1979-1983; PFL, 1986; PTB, 1990-. 
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O projeto apresentado por José C. Coimbra estava alinhado com 

as duas profissões que exercia. O discurso é médico e no fundo, uma 

tentativa, bem própria da área jurídica de harmonizar a técnica jurídica 

às novidades da ciência e das tecnologias da área médica, conforme 

tenho presenciado em dezenove anos de envolvimento com o direito. 

Para isso, propôs alterar ao artigo 129 do Código Penal, a fim de entrar 

em consonância com a prática médica, que já vinha acontecendo em 

vários países, como cita nas justificativas do projeto (Câmara dos 

deputados, 1995), pois no Brasil, a cirurgia de transgenitalização ainda 

era considerada crime de mutilação, tendo inclusive o judiciário 

condenado um cirurgião plástico a 2 anos de pena em regime fechado 

por ter realizado a cirurgia, como cita Coimbra em suas justificativas. 

Vemos que alteração proposta à Lei de Registros Públicos, que 

regulamenta o registro das certidões de nascimento até hoje no Brasil, 

prevê que o prenome poderia ser modificado, tendo a cirurgia de 

transgenitalização como requisito e exigindo a averbação da condição de 

transexual no registro de nascimento. 

Nas justificativas do projeto, o deputado louva os progressos da 

medicina e se coloca como fiel seguidor de seus preceitos, afirmando 

que a evolução dessa área é “incontestável” (Câmara dos Deputados, 

1995, p. 3). O tom do discurso é o de que se a medicina desenvolveu a 

tecnologia e começava a fazer as cirurgias, o direito deveria se adaptar.  

Explica ainda que “o homossexualismo” é diferente do 

“transexualismo”: 

 
 Homossexualismo e transexualismo não se 

confundem. O homossexual convive com seu 

próprio sexo e tem certeza de pertencer a ele. Os 

hábitos e modo de vestir próprios de seu sexo não 

o agridem psicologicamente. Uns são mais 

extravagantes que outros. Sua principal 

característica e que seu comportamento libidinoso 

é desviado para pessoas do seu próprio sexo. 

Totalmente diverso é o transexual, que é aquele 

que possui uma defasagem entre o aspecto externo 

dos genitais e o aspecto interno do seu psiquismo. 

Constitui-se em uma síndrome psicossocial 

definida, onde o indivíduo acha que nasceu com o 

sexo errado, ou seja, recusa-se a aceitar o sexo 

que a natureza lhe deu (Câmara dos Deputados, 

1995, p. 3). 
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O discurso de José C. Coimbra está alinhado com a função 

médico-legal dos dispositivos criados para regular biologicamente os 

corpos na modernidade, um tema bastante debatido por Michel Foucault 

em “história da sexualidade I. A vontade de saber”(1988). Apesar do 

projeto ter sido apresentado em 1995, portanto, 5 anos após a 

homossexualidade ser excluída da lista de doenças da Organização 

Mundial de Saúde, o deputado ainda utiliza o termo com o sufixo de 

designação de doença (ismo), caracterizando seu parecer dentro do 

aparato de regulação dos comportamentos que precisam ser 

normalizados. A cirurgia entra nesse contexto como um elemento de 

normalização, uma vez que, na lógica médica e jurídica, transforma a 

orientação de homossexual para heterossexual, reestabelecendo o 

seguimento compulsório vagina – mulher – desejo por homem. O 

discurso sobre o sexo como um dado da natureza reforça a ideia de 

“desvio” e de “síndrome psicossocial”. A intervenção cirúrgica somente 

é cogitada, porque não há outro recurso e nenhuma das áreas que 

trabalham com a mente conseguiu colocar na ordem cis-heteronormativa 

a conduta das pessoas trans.  

 
A terapia para os casos de transexualismo 

costuma ser a cirurgia. O Dr. Roberto Farina, 

grande especialista na área, analisando um 

determinado caso, afirmou: ‘o certo seria através 

da psiquiatria, psicanálise ou psicoterapia, mudar 

a mente de modo a adequá-la segu/ndo atributos 

físicos que são masculinos. Ora como tal 

tratamento (técnicas psicoterapêuticas) falha 

sistematicamente, nesses casos, não nos resta 

outra solução senão seguir o caminho inverso, isto 

é, adaptar o corpo à sua mente feminina que é 

inarredável, irreversível e inabalável. Isto só pode 

ser conseguido através da cirurgia, com a qual 

provemos um corpo portador de uma mente 

feminina, com atributos femininos’ (Câmara de 

deputados, 1995, p. 4) 

 

Segundo Foucault (2002), o aparecimento do “anormal” como 
um monstro social aparece no século XIX na cena político-social, 

momento de desenvolvimento dos organismos de policiamento e 

controle dos comportamentos. Trata-se de um seminário ministrado por 

Michel Foucault, onde o professor aborda o aparecimento do “anormal” 
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no cenário sócio-político e o controle das anomalias como objeto 

privilegiado da psiquiatria. Isso porque houve um temor aos “anormais” 

no século XIX. A partir disso, se formaram organismos de policiamento 

e controle dos comportamentos, com o objetivo de corrigi-los. Nesse 

contexto, a psiquiatria passa a ser um instrumento imprescindível de 

“caça aos anormais”, e funciona através da observação, controle e 

classificação dos comportamentos. Formula padrões de normalidade e a 

partir dele cria técnicas de correção, haja vista todos os manicômios que 

surgiram após esse período. 

O tom de vitimização perpassa o projeto, sobretudo quando o 

deputado menciona a situação das/os transexuais empobrecidos, que não 

possuíam condições de deslocar para fora do país para realizar a 

cirurgia, uma vez que aqui era proibido, enquanto os demais resolviam 

esse problema facilmente. De qualquer forma, a cirurgia e a mudança de 

nome seria um ganho para todos, uma vez que a área médica e a área 

jurídica passariam a atender as pessoas que iam para fora e pagavam por 

cirurgias em outros países. A alteração do art.129 do CP para 

recepcionar a cirurgia de transgenitalização cria também um mercado 

para médicos e advogados, que perdura até hoje. 

Por fim, menciona a necessidade da área jurídica acompanhar a 

médica e a necessidade de averbação da condição de transexual no 

registro de nascimento, após a realização da mudança de nome, 

colocando uma característica de suspeita sobre as pessoas que 

modificam o nome por causa da condição de transexualidade. 

 
A alteração do nome civil é consequência da 

cirurgia de mudança de sexo. A referência na 

carteira de identidade sobre se a pessoa é 

transexual é necessária para que terceiros não 

aleguem, posteriormente, terem sido lesados pelo 

próprio Estado quando verificarem que o sexo 

daquela pessoa não é ‘original’ (Câmara de 

deputados, 1995, p.4) 

 

É possível notar que o nome somente está sendo mencionado no 

projeto para que se adeque à área médica. Não consta, obviamente 

nenhuma menção aos movimentos sociais LGBT que já reivindicavam 
essa pauta junto ao legislativo. O termo “original” parece ser empregado 

no sentido de que a construção cultural que se faz no corpo com a 

cirurgia tem valor menor que a anatomia com a qual a pessoa nasceu.  
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O projeto 70 – B/1995 não é discutido há algum tempo, mas no 

site da Câmara continua ativo e aguardando decisão do plenário. Em 

2005, foi apensado a ele o projeto do deputado Elimar Máximo 

Damasceno, do PRONA/SP, 5872/2005, com o objetivo de impedir que 

transexuais tivessem a “oportunidade” de fazer uso da LRP para mudar 

de nome, já que “agem contra sua individualidade atentando contra os 

próprios caracteres sexuais” (Câmara de Deputados, 2005, p. 2). O 

deputado também é médico, assim como o autor do projeto de 1995. Foi 

aluno de Enéias Carneiro na faculdade de medicina. Elegeu-se por São 

Paulo na eleição para câmara federal, em 2002, em que Enéias 

conseguiu votos suficientes para levar consigo mais 5 candidatos de seu 

partido81. Então, Elimar com apenas 484 votos, elegeu-se deputado 

federal por São Paulo. É conhecido por se posicionar contra a mudança 

de nome civil para pessoas trans, contra o aborto de feto anencéfalos, 

contra a promoção do orgulho gay, contra a regulamentação da 

prostituição como profissão e a favor da abstenção de sexo para prevenir 

doenças sexualmente transmissíveis (DAMASCENO, 2005). Seu livro é 

inclusive editado pela própria Câmara Federal. 

Em 2007, temos mais um Projeto de Lei apresentado à Câmara 

dos deputados, para regulamentar a mudança de nome civil de pessoas 

transexuais, o PL72/2007, do deputado Luciano Zica (PT/SP). Foi 

proposto pela bancada do partido dos trabalhadores na Câmara Federal, 

em 2006, para alterar a Lei 6015 de 1973. Em 2007 foi para o Senado e 

tramitou como projeto de Lei Complementar. O demonstrativo de 

tramitação (SENADO FEDERAL, 2015) deste Projeto de Lei 

Complementar (PCL) mostra que em sete anos a análise nunca saiu da 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que foi a segunda a analisar o 

projeto, sendo antecedida pela Comissão de Direitos humanos e 

Legislação Participativa (CDH), onde o texto ficou por três anos (2007 a 

                                                        
81 Em 2002, para assumir na legislatura 2003 - 2007. Enéias conseguiu mais de 1,5 

milhões de votos nominais a ele. No sistema proporcional utilizado para as eleições 

da Câmara de Deputados no Brasil, o partido precisa de votos suficientes para 

corresponder ao coeficiente eleitoral (que é a soma de votos válidos das eleições já 

realizadas no estado, divididos pelo número de cadeiras que o estado tem direito na 

Câmara Federal).  Em São Paulo, o coeficiente gira em torno de 200.000 votos. 

Assim, geralmente, em São Paulo o partido tem que conseguir cerca de 200.000 

(somando votos nominais e votos na legenda) para conseguir eleger um deputado 

para a Câmara Federal. Como Enéias C. sozinho teve 6 vezes essa quantidade votos, 

o partido conseguiu 6 vagas e levou mais 5 deputados além de Enéias C. para a 

Câmara. Para ter uma comparação, o PT conseguiu cerca de 20 cadeiras, o 21º mais 

votado do partido obteve mais de 10.000 votos e não se elegeu. 



148 

 

2010). Em 2013, o Senador Eduardo Suplicy, relator do projeto no 

Senado, começou a protocolar pedidos de urgência para a votação e 

finalmente o projeto foi enviado ao Plenário do Senado Federal para ser 

votado.  

Conforme pude verificar junto a militantes dos direitos trans 

(diários de campo, 2013),  quando o PCL 72 foi proposto, a estrutura e o 

poder de pressão dos movimentos voltados especificamente para a pauta 

da transexualidade estavam mais invisibilisados do que atualmente, 

principalmente devido ao protagonismo dos direitos gays, de modo que 

a articulação naquele momento, girava em torno de garantir tão somente 

que o judiciário pudesse apreciar casos de mudança de nome civil de 

pessoas trans, o que de fato já vinha fazendo na prática. Existia, 

portanto, um número grande de ações individuais de pessoas transexuais 

e algumas travestis, requerendo a mudança de prenome no judiciário 

(TJ/RS, 2007, 2008). O cenário político em relação às causas gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais – LGBTT, não permitiu que 

a negociação dos termos do projeto fosse além da permissão formal para 

que o judiciário julgasse essas causas, ainda condicionadas à 

apresentação de laudos médicos.  

Vejamos a proposta de alteração da Lei e as palavras no parecer 

do relator do projeto na Câmara, a fim de verificar como o legislativo de 

2013 pensava a questão da mudança de nome civil trans:  

 
Para atingir seus objetivos, a menção busca 

promover alterações no artigo 58, da Lei 

6015/1973, Lei de Registros Públicos – LRP, de 

modo a permitir a substituição do prenome, 

mediante decisão judicial, também quando o 

interessado for reconhecido como transexual, “de 

acordo com o laudo de avaliação médica, ainda 

que não tenha sido submetido à procedimento 

médico-cirúrgico destinado à adequação dos 

órgãos sexuais. Como consequência, estipula-se 

que a sentença que determinar a substituição do 

prenome, nessa nova hipótese, seja averbada no 

respectivo livro de Nascimento, “com a menção 

imperativa de ser a pessoa transexual”. (SENADO 

FEDERAL, 2013a). 

 

O Senador Suplicy cita trechos do Projeto (entre aspas na citação 

acima) para destacar a previsão de laudos médicos e a obrigatoriedade 

de averbação da condição de transexual na nova certidão, forjando um 
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mecanismo de segurança médica para a decisão do juiz. O mesmo 

mecanismo de segurança, agora em relação ao restante da sociedade, 

havia aparecido na fala da relatora ad hoc do projeto na Comissão de 

Direitos Humanos, senadora Fátima Cleide, que ressaltou anteriormente 

no projeto que a averbação era importante para evitar que terceiro fosse 

induzido a “erro” caso quisesse “convolar núpcias” (casar) com aquele 

que mudou o prenome por motivo de transexualidade (SENADO 

FEDERAL, 2013b). É interessante notar os cuidados da/os relatoras/es 

com a precisão médica em relação ao trânsito de gênero, e ainda, a 

exigência da averbação para que o histórico de transexualização seja 

conhecido por todas/os. É necessário mencionar que antes dos relatos 

citados, a exigência da publicidade já aparecia nas decisões judiciais e 

muitas mudanças de nome seguiram esse entendimento. A averbação 

marcava então um adendo à identidade feminina trans, dentro de um 

contexto de imaginário social que coloca essas/es sujeitas/os em uma 

hierarquia de gênero. Além disso, o controle sobre o nome transexual 

está inserido no contexto de controle das sexualidades dissidentes, 

apontado por Foucault em seus estudos sobre a história das sexualidades 

(FOUCAULT, 1988) e produz um discurso de vigilância tendo como 

base a heteronormatividade.  

A observação da Senadora Fátima Cleide sobre a importância da 

averbação para proteger aquele que está “convolando núpcias”, mostra 

que a tradição do Código Civil de proteger cônjuges que são induzidos a 

“erros” em relação ao casamento está presente no conjunto de elementos 

que colocam a transexualidade em suspeição dentro da sistemática de 

mudança de nome civil. Podemos verificar essa precaução ainda no 

Código de 1916, fortemente influenciado por princípios canônicos. Em 

2002 e 2015 com a reforma do Código, o artigo permaneceu inalterado 

no que diz respeito à identidade. 

No plano simbólico, as/os relatores/as, ao exigirem averbação da 

informação sobre a transexualidade, reforçam o poder da autoridade 

legislativa de, para além de decidir sobre o gênero, colocar uma marca 

expressa da transexualidade nas mulheres e homens que se valem do 

dispositivo, decidindo, no lugar da/o sujeita/o, quando e onde deve 

expor esse elemento de sua história.  

Em 2011, o deputado do PT, João Paulo Lima, ingressou com 
mais um projeto, PL199/2011, sobre mudança de nome civil para 

pessoas transexuais, que realizassem a cirurgia de adequação sexo, mas 

com a diferença, em relação ao anterior, de 1995, de não exigir a decisão 

judicial para a troca do nome. Também em 2011, a Senadora Marta 

Suplicy, na época no Partido dos Trabalhadores,    propôs    no    Senado  
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Quadro 1 - Comparativa entre Código Civil de 1916 e Código Civil de 2002 

Código Civil de 1916 Código Civil de 2002 

Art. 219. Considera-se erro essencial 

sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à identidade do 

outro cônjuge, sua honra e boa fama, 

sendo esse erro tal, que o seu 

conhecimento ulterior torne insuportável 

a vida em comum ao cônjuge enganado 

(destaque nosso); 

II - a ignorância de crime inafiançável, 

anterior ao casamento e definitivamente 

julgado por sentença condenatória; 

III - a ignorância, anterior ao casamento, 

de defeito físico irremediável ou de 

moléstia grave e transmissível, por 

contágio ou herança, capaz de por em 

risco a saúde do outro cônjuge ou de sua 

descendência; 

IV - o defloramento da mulher, ignorado 

pelo marido. 

Art. 1.557. Considera-se erro essencial 

sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à sua identidade, 

sua honra e boa fama, sendo esse erro 

tal que o seu conhecimento ulterior 

torne insuportável a vida em comum ao 

cônjuge enganado; (destaque nosso) 

II - a ignorância de crime, anterior ao 

casamento, que, por sua natureza, torne 

insuportável a vida conjugal; 

III - a ignorância, anterior ao 

casamento, de defeito físico 

irremediável que não caracterize 

deficiência ou de moléstia grave e 

transmissível, por contágio ou por 

herança, capaz de pôr em risco a saúde 

do outro cônjuge ou de sua 

descendência; (Redação dada pela Lei 

nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

Federal, o Projeto de Lei do Senado – PLS 658/2011 para mudança de 

nome civil trans sem necessidade de cirurgia, mas ainda exigindo 

processo judicial e laudos médico e psiquiátrico. 

Em 2012, a deputada Érika Kokay, do Partido dos Trabalhadores 

apresentou o PL 4241/2012 sobre “identidade de gênero”82, que foi 

apensado ao 70-B/95, e recebeu posteriormente mais 3 projetos 

apensados, todos tratando de indicação de sexo de bebês intersexo. 

Vemos que a mesa da câmara trata todos esses assuntos como matérias 

correlatas e indica que colocará para votação dentro da mesma 

discussão, o que demonstra a inabilidade conceitual do legislativo para 

lidar com questões que fogem ao padrão normativo tradicional de sexo-

gênero. Notamos ainda que intersexos foram incluídos na discussão, 

mas até o projeto apresentado por Érika Kokay (PT) e Jean Willys 

(Psol) as travestis ficaram de fora de todas essas discussões. No geral, é 

possível notar que essa identidade política não é considerada pelos 

projetos de mudança de nome porque os legisladores não conseguem 

compreender uma mulher com órgão sexual masculino, que para o 

                                                        
82 Como ela intitula. 
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imaginário social está relacionado ao campo do masculino. Da mesma 

forma, os homens trans também ficam totalmente invisibilizados pelos 

projetos. 

A proposta apresentada por Érika Kokay (PT/DF) e Jean Willys 

(PT/RJ) é inspirada pela Lei de Identidade de Gênero Argentina, uma 

das mais progressistas do mundo, se formos considerar o alinhamento 

que tem com as reivindicações atuais dos movimentos sociais de 

travestis e transexuais83. O texto proíbe qualquer requisição de laudos 

médicos ou de outro tipo, colocando como exigência somente o 

requerimento ao cartório de registro civil, realizado por pessoa maior de 

idade, com indicação do prenome a ser colocado no registro 

 
Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retificação 

registral de sexo e a mudança do prenome e da 

imagem, em virtude da presente lei, deverá 

observar os seguintes requisitos: 

 I - ser maior de dezoito (18) anos;  

II - apresentar ao cartório que corresponda uma 

solicitação escrita, na qual deverá manifestar que, 

de acordo com a presente lei, requer a retificação 

registral da certidão de nascimento e a emissão de 

uma nova carteira de identidade, conservando o 

número original;  

II - expressar o/s novo/s prenome/s escolhido/s 

para que sejam inscritos. Parágrafo único: Em 

nenhum caso serão requisitos para alteração do 

prenome:  

I - intervenção cirúrgica de transexualização total 

ou parcial;  

II - terapias hormonais;  

III - qualquer outro tipo de tratamento ou 

diagnóstico psicológico ou médico;  

IV - autorização judicial.  

 

O PL 5003/2013 é o único sobre a matéria que desloca a 

titularidade da nomeação para as travestis e transexuais, vedando 

qualquer manifestação das áreas da saúde (incluindo psiquiatria, 

psicologia e outras) e inclusive do judiciário. Apesar de permanecer a 
necessidade de registrar formalmente a mudança, ou seja, é preciso ir ao 

cartório formalizar, pois o estado continua com controle das identidades, 

o registro é modificado com base somente na auto-declaração da/o 

                                                        
83 Que são basicamente a não-patologização e não-judicialização das demandas. 
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interessada/o. Até aqui, todos os demais projetos exigiam ação judicial, 

e/ou laudos médicos e psicológicos, seguindo a linha de que é 

necessário provar para o estado a mudança de gênero e acatar sua 

palavra como última e fundamental sobre o assunto. Como nos explica 

Bourdieu (1989): 

 
A constituição do campo jurídico é inseparável da 

instauração do monopólio dos profissionais sobre 

a produção e a comercialização desta categoria 

particular de produtos que são os serviços 

jurídicos. A competência jurídica é um poder 

específico que permite que se controle o acesso ao 

campo jurídico, determinando os conflitos que 

merecem entrar nele e a forma específica de que 

se devem revestir para se constituírem em debates 

propriamente jurídicos: só ele pode fornecer os 

recursos necessários para fazer o trabalho de 

construção que, mediante uma seleção das 

propriedades pertinentes, permite reduzir a 

realidade à sua definição jurídica, essa ficção 

eficaz (BOURDIEU, 1989, 233). 

 

Vemos que apesar da Constituição Federal/1988 garantir o acesso 

de todas/os ao judiciário para discutir, principalmente, questões de 

direitos fundamentais, seis, dos sete projetos anteriores a 2013 sobre 

mudança de nome civil de travestis e transexuais, tem como um dos 

objetivos garantir que a questão possa ser discutida no âmbito judiciário, 

em uma referência clara ao monopólio do direito para dizer sobre a 

cidadania e sobre as identidades, e além, de decidir o que merece ser 

discutido nessa esfera. Como desdobramento, decide sobre os contornos 

da cidadania, o que nos interessa muito para as reflexões desse trabalho. 

Bourdieu menciona uma “encenação paradigmática da luta simbólica 

que tem lugar no mundo social” (BOURDIEU, 1989, p. 236). Nesse 

jogo, lançam-se visões antagônicas, para dar forma de argumentação e 

convencimento ao pleito.  

 
Nesta luta, o poder judicial, por meio de 

veredictos acompanhados de sanções que podem 

consistir em actos de coerção física, tais como 

retirar a vida, a liberdade ou a propriedade, 

manifesta esse ponto de vista transcendente às 

perspectivas particulares que é a visão soberana 
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do Estado, detentor do monopólio da violência 

simbólica legítima. (BOURDIEU, 1989, p. 236) 

 

O que está implícito na violência simbólica perpretada pelo poder 

estatal quando aliena do/a sujeito/a o poder de decidir sobre seu gênero e 

nome? Vimos que a medicina e a psicologia sempre são trazidas à 

colação nos projetos (com exceção do último, de 2013), pois são áreas 

que se desenvolveram em uma posição de autoridade de fala sobre os 

corpos e as mentes, em muito apoiadas pelas tecnologias de 

dissecamento criadas pela biologia (FOUCAULT, 2002). A violência 

simbólica se traduz no mundo real através de significados que não se 

mostram palpáveis, mas de alguma forma garantem a continuidade das 

dominações sobre as quais as sociedades estão estruturadas. O poder de 

nomear que o judiciário possui sobre o nome das pessoas trans é em 

última análise uma permissão para existir no mundo civil, assim como 

consideramos as resoluções de nome social nas universidades como uma 

decisão sobre a existência travesti e transexual nesses espaços,  não 

somente porque a pessoa deixará de fazer transações cíveis,  no caso do 

nome civil,  ou deixará de estudar, no caso do nome social, mas 

principalmente porque a pessoa não pode existir para o direito enquanto 

não tiver averbado no registro cível seu nome civil. Ocorre que, para a 

maioria das travestis e transexuais, seu nome de registro, antes da 

modificação, representa alguém que não é. Portanto, essa 

obrigatoriedade de pedir permissão para ser no mundo civil, coloca as/os 

sujeitos em uma zona de indeterminação (que se traduz em uma não 

existência prática dentro do mundo jurídico), até que o judiciário, o 

legislativo, ou os atos normativos administrativos decidam reconhecer 

sua existência, através da modificação do nome e do sexo, ou através do 

uso do nome social. Posteriormente, vamos discutir a especificidade das 

características do nome social nesse contexto.  

Em 2008, o PL 2976/2008, da deputada Cida Diogo (PT), foi 

proposta com objetivo de modificar a Lei 6015/73, para permitir o uso 

do nome social. Trata-se de um projeto voltado especificamente para as 

travestis. Destaco que até o momento refletíamos sobre projetos de 

modificação do nome civil. Esse, da deputada Cida Diogo, é o único 

projeto até hoje no congresso nacional que trata da regulamentação do 
nome social pessoas trans. 

 
Art. 2° A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 

58-A: “Art. 58-A.. Qualquer cidadão com 
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orientação de gênero travesti, masculino ou 

feminino, poderá requerer à autoridade pública 

expedidora o registro, no respectivo documento 

pessoal de identificação, de nascimento ou em 

qualquer outro documento oficial, ao lado do 

nome e prenome, de um nome social público e 

notório que identifique sua condição de gênero. 

 

E na justificativa:  

 
A utilização de documentos que conflitam com 

sua identidade de gênero e conformação física 

expõe quotidianamente Travestis femininas e 

masculinas, além de respaldar ações de 

discriminação como o impedimento imposto a 

travestis de freqüentarem a escola e o trabalho 

com vestuário condizente com a imagem que a 

pessoa faz de si mesmo. Afinal quem aceitaria um 

cheque ou cartão de crédito de uma mulher que 

apresenta documentos masculinos ou vice-versa?  

 

Interessante notar que o único projeto voltado às/aos travestis não 

é realizado na esfera do nome civil, e sim, do nome social, exigindo que 

os dois nomes sejam utilizados juntos. O projeto mostra a dificuldade do 

legislativo de desvincular a genitália, o sexo e o gênero, provavelmente 

o que implica a inclusão dos travestis masculinos nesse projeto. 

Portanto, trata-se também do primeiro projeto de lei que inclui esse 

público, porém sob a identidade “travesti masculino”. Apesar de não ter 

mencionado essa proposta, Berenice Bento (2014) coloca a ideia da 

“gambiarra legal” para refletir sobre o nome social e os direitos trans em 

geral, considerando que existe uma tradição no Brasil de “concessão a 

conta-gotas” de direitos para minorias, o que vem desde os projetos de 

abolição da escravidão, passando pelos direitos das mulheres, até chegar 

aos direitos LGBTT. No caso do nome social, seria ainda uma aberração 

do ponto de vista técnico, pois aparentemente é uma categoria 

inexistente no mundo jurídico, colocado nessa esfera para contentar a 

população que tem sempre urgência para utilizar esse nome em esferas 

institucionais e públicas. Conforme explica Bento, o objetivo é garantir 

que “sejam incluídos, para que continuem a ser excluídos (BENTO, 

2014, p. 166). A ideia de cidadania precária no texto de Berenice B. 

(2014) perpetua uma negação de humanidade e de cidadania “ de 

sujeitos que carregam no corpo determinadas marcas” (BENTO, 2014, 



155 

 

p. 166)”. A precarização dessa cidadania acontece por intermédio de 

uma estrutura, antiga no Brasil de não reconhecer esses corpos que se 

criaram no cenário político, ou reconhecer pelas metades, e lentamente, 

como é o caso do nome social.  

Temos, então, 7 projetos no legislativo brasileiro, voltados à 

mudança de nome civil trans, 6 na Câmara de Deputadas/os e 1 no 

Senado Federal; e um projeto sobre o uso do nome social em 

documentos para travestis. É interessante visualizar as diferenças entre 

elas no quadro comparativo, antes de irmos ao próximo tópico. 

 
Quadro 2 - Projetos de Lei no Congresso Brasileiro para mudança de nome civil 

de travestis e transexuais - comparativo 

 Matéria Projeto/ano Propositura Exigências Trâmite 

1

1 

Nome 

Civil 

70 – B/1995 José de 

Castro 

Coimbra 

(PT/SP) 

- laudos médicos: 

psiquiátrico, 

psicológico e 

“outros” 

- ação judicial 

Em trâmite. 

Pronto para 

avaliação do 

Plenário 

2

2 

Nome 

Civil 

5872/2005 Elimar M. 

Damasceno 

(PRONA/S

P) 

Impedir mudança de 

nome civil para 

pessoas transexuais 

e travestis 

Em trâmite 

3

3 

Nome 

Civil 

72/2007 Luciano 

Zica 

(PT/SP) 

- processo judicial 

- laudos médicos 

Arquivado 

pelo final da 

legislatura e 

a pedido dos 

movimentos 

sociais 

4

4 

Nome 

Civil 

199/2011 João Paulo 

Lima 

(PT/PE) 

- retira a 

necessidade de 

processo judicial 

- requer cirurgia e 

laudos 

comprovando a 

transição 

Em trâmite 

5

5 

Nome 

Civil 

PLS 

658/2011 

Marta 

Suplicy 

(PT/SP) 

- requer laudo 

médico e 

psicológico 

atestando a 

discordância da 

identidade de 

gênero com o que 

consta do registro 

civil 

- requer ação 

Em trâmite 
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judicial 

- impede qualquer 

exigência 

relacionada à 

cirurgia de 

redesignação de 

genitália. 

5

6 

Nome 

Civil 

4241/2012 Érika Kokay 

(PT/DF) 

- requer ação 

judicial 

- sem laudos 

Em trâmite 

7

7 

Nome 

Civil 

5002/2013 Érika Kokay 

(PT/DF) e 

Jean Wyllys 

(Psol/RJ) 

- sem laudos 

- sem ação judicial 

- requer a 

manifestação de 

vontade do 

requerente direto no 

cartório. 

Em trâmite 

7

8 

Nome 

Social 

2976/2008 Cida Diogo 

(PT/RJ) 

- sem ação judicial 

- sem laudos 

- somente para 

travestis 

- somente inclusão 

de nome social (sem 

retirar o nome civil) 

Em trâmite 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

A naturalização do binarismo de gênero, denunciado por Judith 

Butler (2003), entre outras feministas, como uma construção social, 

permeia o discurso legal, assim como esteve muito presente nos 

movimentos sociais, hoje muito mais próximos das teorias de 

desconstrução do binário de gênero, principalmente de J. Butler (2003), 

P. B. Preciado (2000) e D. Haraway (2009). Os relatos presentes na 

construção da legislação para o público trans apresentam um tratamento 

binário e heteronormativo, no sentido de dar uma coerência e ordenação 

para a existência dessas subjetividades no meio social.  

Ao refletir sobre o discurso da lei e do judiciário, Clifford Geertz 

(1997) auxilia nesse “ir e vir hermenêutico” entre direito e antropologia, 

na busca pela construção de um método interdisciplinar de análise deste 

tema. No PLC 72/2007, há algo que transita entre os acordos necessários 
para fechar as definições contidas nas regras, as aspirações dos 

movimentos sociais e as concessões necessárias, que trazem à tona 

convenções que governam a construção desses processos e movimentos. 

Não são poucas as situações negociadas no cotidiano do “processo 
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transexualizador”84. O discurso médico está presente no texto do projeto 

para mudança de nome trans que foi arquivado, e ainda se faz presente 

como base do tratamento recebido no Sistema Único de Saúde (SUS), 

para “mudança de sexo” e hormonização (Teixeira, 2009). O 

aconselhamento dos relatores do PCL 72/2007 para que as pessoas se 

submetam à cirurgia antes, ou após a mudança de nome, remete ao 

percurso da medicalização da transexualidade lembrado por Simone 

Ávila (2015), momento em que se buscava conceituar o que é uma/um 

verdadeiro/a transexual. O discurso biomédico, a que o direito adere, 

teve e ainda hoje tem, em certa medida, o poder de conformar, por 

algum tempo, inclusive o imaginário trans em torno da aceitação dos 

padrões postos e a submissão aos tratamentos indicados. A expressão 

“convolar núpcias” é imposta a esse projeto de lei como um ato de 

urgência para lembrar que o respeito às regras heteronormativas ainda 

valem, apesar das concessões. Como lembra Geertz, (1997, p.254) “A 

explosão dos fatos, o temor aos fatos, e, em resposta a essas ocorrências, 

a esterilização dos fatos, confundem, cada vez mais, tanto a prática do 

direito quanto as reflexões que sobre ele se façam”. O discurso 

construído em torno das incertezas provocadas pelas transexualidades e 

travestilidades nos documentos formais levam as/os operadoras/es do 

direito a consolidarem por muito tempo, nos tribunais e cartórios, uma 

prática de exposição das/os sujeitas/os, justamente nos pontos em que se 

busca a invisibilidade. Atualmente, as/os juízas/es têm decidido sem a 

exigência de averbação, conforme podemos notar em uma análise rápida 

de julgados no site do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ- PR, 2015). 

A insuficiência do legislativo diante dos movimentos sociais em 

geral, mas especificamente sobre os direitos trans está relacionada à 

falência do paradigma racional, individual, autônomo e moral (KANT, 

1980) de sujeito que subjaz como base do sistema jurídico.  

Conforme a análise que havíamos iniciado no segundo capítulo, 

há uma reação teórica após o século XX contrária à ideia de sujeito 

universal que é inspirada por métodos de pesquisa mais abertos, 

flexíveis, com pesquisadoras/es mais próximos e envolvidas/os nos 

contextos estudados. Portanto, podemos dizer que enquanto 

caminhamos no sentido de fortalecer teorias que explicam as 

subjetividades muita mais pelas transitoriedades, como o nomadismo 

                                                        
84 Expressão utilizada pelo Sistema Único de Saúde. Não utilizo essa designação na 

tese por entender que a expressão indica um processo de formatação do corpo trans 

aos diagnósticos do SUS e decisões judiciais. Cito aqui para especificar pessoas que 

estão passando pelo processo transexualizador no SUS. 
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(BRAIDOTTI, 2014), do que pela sua autonomia fixa e imutável 

(KANT, 1980), a lei se aplica ainda fundamentada no sujeito racional 

hipotético, abstrato. Para isso, essas subjetividades em trânsitos passam 

por um processo de análise e enquadramento em categorias ou 

identidades, que o direito considera necessárias para a elaboração da lei 

(BOURDIEU, 1989), por meio de conformação às regras já existentes, 

ainda que para isso alguns juízes exijam a cirurgia de transgenitalização, 

mesmo àquelas/es que não querem se submeter a ela85. Essa prática 

indica como o processo é conduzido sob uma lógica do padrão 

“normal/ideal”, que continua em vigência. A confusão que se vê no 

cenário dos direitos trans se deve em parte à recusa do direito em lidar 

com as subjetividades em trânsito, tendo como instrumento um direito 

uniformizado em cima de uma figura hipotética universal (CORREA, 

2006), que aliás, serve bem para o esquema moderno de dominação 

sobre os corpos. Esse parâmetro estabelece as bases para os dispositivos 

da sexualidade, conceito trabalhado por Foucault em “História da 

Sexualidade” (1988), que ainda estão presentes nos discursos 

institucionais e que também incidem sobre os (não) direitos das 

transexualidades e travestilidades. 

Portanto, o direito trabalha tanto no nível de tornar ausente as 

subjetividades trans, produzindo enquadramentos de sujeitos civis que 

tornam a existência transexual e travesti invisível, quanto no nível de 

elaborar uma concepção verdadeira de transexualidade, quando é 

obrigado a dar uma resposta jurídica sobre o assunto. De qualquer 

forma, as múltiplas formas de existências trans denunciam que há 

subjetividades propositalmente apagadas do quadro legal, no sentido 

mostrado por Butler (2015b): esconder para produzir o “rosto” que se 

comunica e diz a “verdade” sobre a cena. 

A partir da vivência que venho tendo dentro do movimento social 

trans, noto que os termos negociados entre os gabinetes e os 

movimentos naquele momento, no caso do PL 72/2007, mostram as 

limitações impostas às reivindicações da época e o estágio do processo 

de amadurecimento dos entendimentos teórico-políticos em relação à 

transexualidade. Atualmente, as lutas centrais dos movimentos trans são 

                                                        
85 No Brasil, desde 2008, já temos decisões que não exigem a cirurgia. Mas a 

questão somente será resolvida quando for julgada a Ação Direta de 

Constitucionalidade ADI 4275/2012 pelo Supremo Tribunal Federal. Na França 

exige-se, além da cirurgia, a esterilização pela retirada dos órgãos internos 

reprodutores. (HÉRAULT, 2014) 
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pela despatologização86, pelo direito de modificar o nome no próprio 

cartório civil, sem necessidade de recorrer ao judiciário, e pela proibição 

de qualquer averbação na nova certidão de nascimento quanto à 

identidade trans. Ao que tudo indica, a luta passou a ter mais força a 

partir do fortalecimento dos objetivos focados somente nos direitos 

das/os transexuais, que são pautas diferentes daquelas dos movimentos 

de Gays e Lésbicas (ÁVILA, GROSSI, 2010). Diante dessa explosão de 

resistências e reivindicações organizadas, o direito teve que se abrir, 

segundo o entendimento de Berenice Bento (2014), abrir de um modo 

que permita a continuidade do controle, o que vem sendo realizado a 

partir de muitas confusões no momento em que os juízes e projetos de 

lei tentam ordenar todo esse movimento de construção de novos sujeitos 

desafiadores da normalidade “aparente”. Como no caso de Regreg, 

personagem do texto de Geertz (1997), a transexualidade dentro da 

arena das lutas políticas também é permeada por  

 
eventos, regulamentos, políticas, costumes, 

crenças, sentimentos, símbolos, procedimentos e 

conceitos metafísicos agrupados de uma maneira 

tão estranha e engenhosa que faz com que 

qualquer contraste menos sofisticado entre aquilo 

que ‘é’ e aquilo que ‘deve ser’ pareça - como 

diremos? — primitivo (p. 268). 

 

A lentidão do projeto de 2007 fez com que o mesmo ficasse 

ultrapassado dentro do contexto da discussão política em diversos 

setores sociais. Por esse motivo, no encontro da Associação Brasileira 

de Homocultura – ABEH, de 2013, na cidade de Rio Grande (RS), 

vimos circulando pela plateia que assistia às mesas redondas um 

documento articulado pelos movimentos sociais trans presentes, pedindo 

o arquivamento do Projeto de Lei Complementar PLC 72/2007. Esse 

levante dos movimentos trans e LGBTT contra o projeto que havia sido 

incentivado por esses mesmos grupos anos atrás, não foi repentino e já 

vinha circulando há alguns meses nas redes sociais e e-mails, tendo sido 

impulsionado pela aceitação dos requerimentos do Senador Eduardo 

                                                        
86 Desde 2009, a Campanha stop trans patologization tem agregado grupos 

militantes trans e LGBT em torno da luta pela retirada dos termos “disforia de 

gênero” e “transtornos de identidade de gênero” dos catálogos médicos (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais DSM, da Associação Psiquiátrica 

Americana e Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial 

de Saúde). 
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Suplicy, que, aparentemente sem diálogo com os movimentos em 2013, 

pedira regime de urgência na votação (Cadernos de campo, 2013). 

Portanto, o PLC havia finalmente sido enviado à votação no Plenário, 

mas os grupos LGBT atentaram para o fato de que o documento não 

mais atendia às reivindicações em favor dos direitos das/os transexuais e 

se mobilizaram para pedir a não votação do texto. Na ocasião do 

encontro da ABEH, 28 grupos, núcleos de estudo, associações e 

Organizações não governamentais ONGs ligadas às questões de gênero 

e sexualidades, a maior parte da região sul e de Goiás, assinaram o 

documento, que foi enviado ao Senado Federal logo após o evento 

(Cadernos de Campo, 2013). Inclusive, a nossa delegação de 

Florianópolis87, que estava presente no Encontro, incluiu o Núcleo de 

Estudos sobre Subjetividades e Identidades de Gênero (NIGS/UFSC) 

entre os assinantes da reivindicação. Interessante notar que o Instituto 

Brasileiro de Homens Trans - IBRAT, a segunda associação de homens 

trans do Brasil, já muito engajado nas lutas, apesar da formação recente, 

foi quem encabeçou as assinaturas e teve participação na escrita do 

texto.  

Na página de tramitação do projeto não é possível saber se o 

documento que circulou na ABEH foi recebido pelo Senado, porque são 

anexados somente os pareceres. O PLC foi arquivado, mas a indicação 

foi de arquivamento por causa do final da legislatura do parlamentar 

proponente (2010 a 2014)88, o que se constitui também em um 

movimento de invisibilizar, propositadamente, a capacidade de 

articulação dos movimentos sociais.  

As páginas de aprovação dos pareceres mostram que partidos 

como PT e PSol votaram sempre a favor dos projetos, enquanto partidos 

como PSDB e DEM se posicionaram sempre contrários. Esse também é 

o cenário atual do legislativo brasileiro, com a diferença de que os 

posicionamentos contrários foram assumidos pelos mesmos partidos sob 

a alcunha de “bancada evangélica” e não mais por grupos católicos.  

A atuação da igreja contra os projetos que versam sobre a 

sexualidade e os direitos reprodutivos, já vem de longa data. Mirian 

Santín (2005) mostra como já nos anos (19)80 e início dos (19)90, o 

                                                        
87 Financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica do estado de Santa 

Catarina (FAPESC), a partir de projetos do Núcleo de Estudos em Identidades de 

Gênero e Subjetividades (NIGS). 
88 A regra é de que os projetos propostos por parlamentar (deputada/o ou senadora/r) 

seja votado no período de sua legislatura, do contrário, será arquivado. Pode ser 

desarquivado pela/o parlamentar autor/a do projeto caso esta/e seja reeleita/o. 

(Constituição Federal/1988) 
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movimento católico articulava as pressões sobre os parlamentares a 

partir do Grupo Parlamentar Católico, Movimento Pró-vida e Setor 

Família da CNBB. Esses grupos atuavam cotidianamente no Congresso 

tentando negociar votos contrários à descriminalização do aborto e a 

todas as reivindicações dos movimentos LGBT. O ponto forte da 

pressão exercida sobre as/os deputadas/os se constituía na prática de 

divulgar na porta das paróquias os nomes daquelas/es que votavam a 

favor dos referidos projetos.  

A estratégia das instituições religiosas garante, até hoje, que essas 

pautas não avancem no congresso brasileiro. O período que marca o 

trâmite dos projetos sobre as pautas trans, principalmente após 2010, 

coincide com o crescimento da bancada evangélica na Câmara, que é 

quem atualmente faz as vezes dos antigos grupos católicos apontados 

por Santín (2005).  

A junção de parlamentares vindos de diversas denominações 

evangélicas e de vários partidos formam a Frente Parlamentar da 

Família e Apoio à Vida, como se autodenomina a bancada evangélica 

Em 2015, quando fiz as primeiras pesquisas no site da Câmara Federal, 

era composta por 74 deputadas/os (CÂMARA, 2015), número que 

perdia somente para as bancadas dos dois maiores partidos da casa, PT 

(com 89 deputadas/os) e PMDB (com 82 deputadas/os). No site da 

Câmara, a bancada aparecia com 162 deputadas/os e 36 senadoras/es, 

entre elas/es, muitas pessoas que já morreram e outras que não estão 

mais em exercício. Atualmente, a bancada é composta por 196 

parlamentares, e está entre as 5 maiores do Congresso, atrás somente das 

bancadas da agropecuária (207), das empreiteiras e construtoras (226), 

dos parentes (238) e da bancada empresarial (208), conforme mostra o 

quadro produzido pela revista “a pública” mostrou em fevereiro de 

2016. 

Importante notar que existe um grande número de deputadas/os 

que participam das 5 maiores bancadas do congresso, conferindo um 

perfil bastante peculiar para a atuação desse grupo que agrega 

empresários/as, ruralistas, empreiteiros/as e evangélicos/as.  
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Figura 7 - Bancadas no Congresso Nacional (2016) 

 
Fonte: uol, 10/02/2016. 

 

Paralelo à atuação na Câmara, as igrejas, católica e evangélicas, 

empreenderam um trabalho de atualização dos planos municipais de 

educação, junto às/aos vereadoras/es, no sentido de excluir as discussões 

de gênero das pautas escolares do ensino fundamental. A preocupação 

do movimento cristão com a visibilidade ficou clara nas discussões 

dentro das câmaras municipais que acompanhei, em Maringá e 

Paranavaí/PR (cadernos de campo, 2015), momento em que as igrejas 

mobilizaram os fiéis e produziram materiais de publicidade para dar 

força à sua campanha. O ambiente cristão nunca foi estranho ao 

cotidiano dos legislativos brasileiros. Em Paranavaí, mesmo nas sessões 
que presenciei durante o movimento grevista do Paraná em abril deste 

ano, o primeiro ato de abertura dos trabalhos do dia era sempre a leitura 

de trechos da bíblia. 

As bancadas evangélicas passaram a se preocupar em se fazer 

visíveis em todos os níveis dos legislativos do país. Os cartazes “Gênero 
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não”, “a favor da família” e hinos entoados pelas/os cristãs/os encheram 

as sessões legislativas municipais e deixou surpresa a militância 

feminista e de esquerda, que ainda tenta articular um modo de lidar com 

a presença massiva desses novos militantes, que passaram a acompanhar 

as discussões políticas e inserir candidatas/os em cargos eletivos/as na 

cena política (cadernos de campo, 2015).  

O cenário legislativo nacional e nas casas municipais não poderia 

ser pior para as pautas trans, que permanecem trancadas, enquanto 

projetos conservadores como o estatuto do nascituro e o estatuto da 

família avançam nos trâmites legislativos. 

É importante observarmos as regras de elaboração de leis no 

Brasil, para um melhor entendimento sobre os atrasos burocráticos nas 

votações desses projetos. Levamos em consideração que a demora na 

votação de projetos de mudança de nome civil, aumenta a demanda por 

normativas em favor do uso do nome social, dentro das instituições 

ligadas à administração pública, como é caso das universidades. Da 

mesma forma, observando os trâmites constitucionais dos projetos de 

Lei ordinária (como é o caso do projeto de Lei João Nery) verificamos 

que são muitas as oportunidades do projeto ter o trâmite lentificado, já 

que não possui a possibilidade de rito sumário89, e a bancada evangélica, 

que se contrapõe ao projeto, é numerosa na Câmara. 

O processo legislativo brasileiro segue os procedimentos 

descritos em nossa Constituição Federal, que prevê que leis ordinárias, 

como é o caso da Lei de Registros Públicos, devem passar por 

deliberação nas duas casas legislativas, Câmara e Senado Federal. 

Dentro dessas casas devem ser analisadas por uma Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) e uma Comissão específica para essa 

legislação (que nesse caso são as Comissões de Direitos Humanos – 

CDH, criadas para esse fim). Em cada casa legislativa existem essas 

comissões, portanto, existe uma CCJ e uma CDH na Câmara, formadas 

por deputados e mais uma de cada no Senado, formadas por senadores. 

Após a análise das comissões, o projeto vai para discussão e votação nos 

plenários90. Assim, podemos observar que os projetos seguem o seguinte 

caminho no Congresso: 

                                                        
89 O procedimento sumário pode ser requerido pelo Presidente da República sempre 

que achar necessário e a partir daí concluído em 90 dias (45 dias de análise e 

deliberação para cada casa), o que não é o caso desse  projeto,  pois ele é proposta 

por deputadas/os e não pela Presidência. 
90 Plenário é a palavra técnica utilizada no texto da Constituição Federal para indicar 

que a matéria será apreciada por todas/os as/os integrantes daquela casa legislativa e 

não mais só por uma comissão.  
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Figura 8 - Processo legislativo ordinário91 92 

 
Fonte: EBAH, 2010. 

                                                        
91 O projeto de Lei João Nery, assim como o projeto de 2007, já mencionado, 

tiveram a Câmara Federal como casa inicial. A princípio não há prazos entre as 

fases, a não ser que se trate de um projeto da Presidência da República e haja 

solicitação expressa ou se houver um acordo entre as/os parlamentares me plenário. 
92 Considerando que na “casa revisora, em regra o senado” o projeto passa 

novamente pelo mesmo trâmite q eu passou na câmara, então, temos que considerar 

a primeira linha do esquema x2. 



165 

 

 

Observando que o projeto de 2007 estava obsoleto, em 2013 o 

deputado federal Jean Willys (PSol) e a deputada Érika Kokay (PT), 

propuseram na Câmara outra proposta, 5002/2013, denominada Projeto 

de Lei João Nery93, atualizando as discussões dos movimentos sociais, 

como já mencionamos. A iniciativa aconteceu em fevereiro de 2013, e o 

texto ainda se encontra no início de sua tramitação, tendo demorado um 

ano para ser distribuído à primeira comissão que irá analisá-lo, a 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, e mais um ano 

para que fosse designada uma relatora dentro da Comissão, o que foi 

feito somente no dia 16/04/2015.  Finalmente, em 2016, obteve parecer 

do relator da comissão, deputado Luiz Couto (PT/PB), que é pela 

aprovação do projeto, com uma emenda na questão do requerimento 

realizado por menores de 18 anos. (CÂMARA FEDERAL, 2016). Além 

disso, está ilhado em meio à pressão evangélica e sem apoio das mesas 

diretivas, o que poderia acelerar o processo. 

Apesar do trâmite lento proposto pela Constituição Federal, 

alguns projetos seguem adiante com mais celeridade. Não é o caso dos 

projetos relacionados às temáticas LGBTT. Diante da negligência do 

legislativo, advogadas/os de associações ligadas às causas trans e 

advocacia particular atuam para garantir a mudança de nome civil no 

âmbito judiciário, o que pode levar meses ou até anos (cadernos de 

campo, 2014). Conforme pesquisas que realizei no site do Tribunal de 

Justiça do Paraná (2015), as petições normalmente se fundamentam no 

artigo 5° da Constituição Federal de 1988, invocando o tema da 

dignidade humana e em interpretações extensivas do artigo 58 da Lei de 

Registros Públicos, que permite alteração para inclusão de apelidos 

públicos notórios. 

 

3.3 MAPEAMENTO DAS REGULAMENTAÇÕES, PARANÁ E 

UEM 

 

O controle da vida trans se insere no contexto da captura das 

sexualidades pela política moderna, na medida em que produz saberes e 

poderes sobre os corpos (FOUCAULT, 1988). Nesse espectro de 

                                                        
93 João Nery é o primeiro homem trans conhecido publicamente no Brasil. Seu livro 

“Viagem Solitária. Memórias de um transexual 30 anos depois” (NERY, 2011) 

mostra uma trajetória de produção informal de novos documentos. João Nery criou 

outra identidade e perdeu todos os títulos que tinha, inclusive os de formação 

educacional e profissional. 



166 

 

regulação da vida, a medicina e a educação se colocam como áreas que 

absorveram por completo a ideia de saber e disciplinar o corpo 

dissidente. Ao analisar o nome social na universidade, notamos a 

produção de discursos sobre a transexualidade, que se expressam, entre 

outras vozes, nas próprias resoluções que regulam esse direito. O 

movimento de inserção do nome social nas Instituições faz emergir as 

práticas discursivas e não discursivas, como aponta Foucault (1988), 

sobre as diversas sexualidades e os impactos que causam na vivência 

das/os sujeitas/os travestis e transexuais nesse espaço. Portanto, existe 

uma dialógica que habita o dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 

1988), presente no cenário das regulamentações para normatizar a vida 

trans no espaço da educação superior, que ao mesmo tempo regulamenta 

o lugar das/os sujeitas/os dentro da legislação universitária e, para 

algumas/uns se constitui em um instrumento de permanência dessa 

população dentro da universidade.  

Nesse sentido, é importante verificar como as regulamentações de 

uso do nome social vão sendo implantadas no âmbito escolar e nas 

universidades, a partir de fissuras provocadas na matriz heteronormativa 

presente no esquema de controle dos corpos, em um jogo de acordos 

entre as pessoas trans, movimentos sociais, instituição, mães, pais e 

alunas/os. A ideia de ‘acordo’ já está presente no exercício da 

normatividade, de qualquer forma. No entanto, no que se refere ao nome 

social, não existe normativa federal, de modo que tudo tem que ser 

construído em unidades menores de deliberação, o que acaba 

possibilitando a participação das/os sujeitas/os trans nesses processos de 

escrita do texto das resoluções, como aconteceu em algumas 

universidades. Pretendemos explorar o aspecto da precarização da 

cidadania, que se dá a partir desse dispositivo, pois o/a sujeito/a só 

existe nos documentos internos administrativos.  

Observando os acontecimentos relacionados à reivindicação do 

uso do nome social em instituições de ensino superior, há uma 

continuidade entre as esferas deliberativas do nome social. As duas 

universidades analisadas nesse trabalho seguiram resoluções elaboradas 

antes pelas Secretarias de Educação dos Estados (SEED - PR, 2010) 

(SEED – SC, 2009), direcionadas ao ensino fundamental e médio. 

O documento nacional exigindo que as escolas reconheçam o 
direito, elaborado no fórum da I Conferência Nacional de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, realizada em Brasília, em 

2008, constitui-se em um marco para a entrada desse dispositivo nas 

instituições da educação. A I Conferência está inserida no percurso do 

governo Luís Inácio Lula da Silva quando Presidente da República. 
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Felipe Fernandes (2010) explica que desde que entrou na 

Administração, Lula foi autor de planos de ação voltados para a 

população LGBTT, destacando-se dos demais presidentes no que se 

refere às políticas para esse setor. As ações do governo estão expressas, 

principalmente, no Programa Brasil sem Homofobia (BSH) 

(FERNANDES, 2010) e no terceiro Plano Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH - 3) (PLANALTO, 2015).  

A articulação dos movimentos sociais com o governo federal, no 

sentido da implementação de direitos da sexualidade se aprofunda 

somente em 2001, com a criação do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação (CNCD), vinculado ao Ministério da Justiça. Antes disso, 

desde a década de 1980, as ações dos grupos ativistas estavam mais 

voltadas a dar suporte às vítimas de HIV/AIDS (MELLO, AVELAR, 

MAROJA, 2012). Como reflexo desse estreitamento entre militância e 

governo, os movimentos sociais conseguiram incluir no segundo PNDH 

ações voltadas à liberdade de orientação sexual e outras 10 ações 

relativas às pautas de igualdade de direitos.  

Em 2005 e 2006, como consequência do Programa Brasil Sem 

Homofobia, foram implantados 45 Centros de Referência em Direitos 

Humanos e Cidadania Homossexual (CRDHCH), com o objetivo de 

prestar assistência jurídica, psicológica e social à população LGBT. 

Ainda em 2006, essa ação foi estendida a oito Universidades, com o 

objetivo de criar Núcleos de Referência em Direitos Humanos e 

Cidadania Homossexual (NRDHCH). Foi característica do Programa 

Brasil sem homofobia trabalhar no patamar homocêntrico das políticas 

LGBT, englobando as ações para travestis e transexuais nas “políticas 

da homossexualidade” (MELLO, AVELAR, MAROJA, 2012). Na 

ocasião da I Conferência, em 2008 e no PNDH – 3 esse direcionamento 

já não existe, provavelmente por causa da atuação efetiva dos 

movimentos trans nesse momento. 

No entanto, como explicam Mello, Avelar e Maroja (2012), os 

direcionamentos incluídos na carta que resulta da Conferência de 2008 

nunca se transformaram em portarias ou resoluções. Ficaram até agora 

limitados a um plano de gestão ligado a uma das Secretarias da 

Presidência da República. As/os autoras/es ressaltam ainda que o PNDH 

– 3 mostra uma clara desistência do governo federal em relação ao apoio 
do legislativo para seu Plano, uma vez que, das cinco ações do plano 

anterior que dependiam de aprovação do Congresso, restou apenas uma, 

a união civil de pessoas do mesmo sexo. No que se refere à pauta trans, 

caso os projetos de mudança de nome civil de transexuais e travestis 

fossem de autoria da presidência da república, poderia ser instituído o 
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rito sumário para sua aprovação, mas os planos do governo federal se 

limitaram às intenções de garantir o nome social, sem previsões de ações 

em relação às mudanças no registro civil, que ficaram delegadas aos 

processos judiciais. As pautas que ficaram para trás foram: 1) proibição 

de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, 2) a 

regulamentação da mudança de nome e sexo nos documentos civis de 

transexuais e travestis, 3) a punição da homofobia, a exclusão do termo 

“pederastia” do Código Penal Militar e a adoção de crianças por casais 

de pessoas do mesmo sexo (MELLO, AVELAR, MAROJA, 2012). 

Todavia, é importante marcar outras ações específicas para travestis e 

transexuais, que aparecem no PNDH - 3: duas na área de segurança, 

duas na área de saúde e uma de ordem mais geral (“desenvolver meios 

para garantir o uso do nome social de travestis e transexuais”).  

Com a desistência do governo federal das pautas que dependiam 

do Legislativo, os movimentos sociais perdem o que poderia ser um 

grande aliado na luta pelas regulamentações dos direitos trans. 

Algumas ações foram retomadas no governo Dilma Rousseff. Sua 

secretaria de direitos humanos elaborou em 2015 resolução garantindo o 

uso do nome social na rede de ensino em todos os níveis (CNCD/LGBT, 

2015). No entanto, esse documento não tem caráter vinculante, 

administrativamente, e ainda menos legal, servindo apenas como 

orientação, ainda que de grande peso político, às instituições de ensino 

no país. Por esse motivo, o próprio Conselho passou a requer da 

Presidenta Dilma Rousseff um decreto presidencial capaz de vincular 

órgãos da administração pública federal direta e indireta, o que 

aconteceu em 2016, por intermédio do decreto presidencial 8727/2016. 

Conforme pude observar em trabalho de campo junto aos sites do 

Planalto, nas secretarias da presidência relacionadas à pauta LGBTT e 

no âmbito da educação, as estratégias de políticas públicas estão 

resumidas, nessa área, a ações desenvolvidas de modo transversal e 

aleatório (Cadernos de Campo, 2015). Além da criação dos núcleos nas 

universidades, resultantes das metas do PNDH – 3, os grupos de gênero 

das instituições de ensino superior têm se engajado nos Cursos de 

Gênero e Educação à distância (GDE), que se mostram como uma 

alternativa para inserir a discussão nas escolas. Por estar ligado a uma 

das secretarias da Presidência, acaba se beneficiando do montante de 
recursos que o governo federal vem investindo na Educação à Distância. 

Notamos que apesar dos esforços verificados no governo Lula, as 

pautas LGBTT nunca deixaram de ocupar um campo marginal dentro da 

distribuição de recursos para os planos federais. Segundo depoimentos 

vinculados por Mello, Avelar e Maroja (2012) muitos gestores de 
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associações LGBTT reclamam da ausência de recursos para as metas 

definidas na Conferência de 2008. 

Como explicam Sampaio e Araújo Junior (2006), as políticas 

públicas devem impactar diversos setores de ação do Estado, como 

econômicos, sociais, educacionais, da saúde. Para isso, é necessário 

discutir teoricamente os conceitos que serão utilizados nas nessas ações 

e estudar o lugar que ocupam entre as prioridades do Estado, já que 

necessitarão do investimento de recursos financeiros. A política se 

concretiza entre o que a agenda inicial prevê e o que realmente é 

concretizado, com necessidade de reavaliação periódica do 

planejamento. Nesse sentido, não é possível afirmar que o PNDH – 3 se 

constitui em uma política pública. Para tanto, deveria de início ter sido 

expresso em uma normativa - não necessariamente produzida pelo 

Legislativo - e articulada com um cronograma de financiamento das 

ações previstas, no mínimo. A ausência de legislação respaldando o 

plano dificulta também que o judiciário possa exigir aplicação do 

mesmo.  

O governo Dilma Rousseff é marcado pelas pressões religiosas 

contra as ações LGBT, que já aconteciam nos governos anteriores em 

menor escala. Após a tentativa frustrada do “Kit Anti-homofobia”, em 

meados de seu primeiro mandato, em 2012, a Presidente se mantém 

omissa em relação a esse setor, apesar de vir atuando melhor que os 

governos anteriores no que se refere às políticas para mulheres 

(Cadernos de Campo, 2013)94. 

Apesar da falta de efetivação do PNDH – 3, os movimentos 

sociais passaram a pressionar localmente as Secretarias de Estado para 

elaborarem as regulamentações de uso do nome social nas escolas. No 

Paraná, o parecer 01/09 do Conselho Estadual de Educação – CEE, 

regulamentou a questão nas escolas de ensino médio e fundamental, e 

logo em seguida elaborou uma instrução de matrícula para orientar as 

escolas na questão95. 

Nas Universidades, as regulamentações acontecem a partir de 

2010, quando pelo menos 5 secretarias estaduais já haviam elaborado as 

portarias para a educação, incluindo Paraná e Santa Catarina. Em 2010, 

há um número considerável de Resoluções nas Universidades, que pode 

                                                        
94 Essa observação em meus cadernos de campo vem acompanhada de notas sobre 

os diversos editais federais abertos naquele momento para desenvolvimento de 

projetos área de gênero. 
95 A tese de Dayana Brunetto Carlin Santos (2010) discute especificamente a 

transexualidade nas escolas de ensino médio e fundamental. 
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ser lido ainda como reflexo do documento realizado a partir da I 

Conferência de 2008, e como consequência dos trabalhos nas secretarias 

estaduais.  

A evolução das resoluções dentro das universidades mostra que 

houve um impulsionamento das mesmas em 2010, o qual foi retomado 

com força em 2014. 

 
Figura 9 - Relação de número de resoluções por ano no Brasil 

 
Fonte: (elaborado pela autora, 2017) 

 

No quadro abaixo podemos observar como se deram as 

elaborações de resoluções ao longo dos anos, após 2010, nos estado de 

Santa Catarina e Paraná, onde se encontram as universidades que se 

constituem em nosso recorte analítico96.  

 
Quadro 3 - Resoluções/ ano – Universidades da região sul 

 Estado Universidades Ano da resolução 

1 PR UEM 2013 

2 IFPR 2014 

3 UEPG 2014 

4 UFPR 2015 

5 UTFPR 2015 

                                                        
96 No anexo A, planilha também elaborada pela autora, é possível ver as demais 

universidades do país. 
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6 UNICENTRO 2015 

7 UNILA 2016 

8 UNESPAR 2016 

9 UNIOESTE 2016 

1 SC IFSC 2010 

2 IF Catarinense 2010 

3 UDESC 2014 

4 UFSC 2012 e 2015 

5 UFFS 2016 

Fonte: (elaborada pela autora, 2017) 

Esse movimento parece acontecer junto com o fortalecimento dos 

movimentos trans, que nos últimos 5 anos se desdobraram em diversas 

associações, institutos e ONGs de apoio à reivindicação dos direitos 

(Cadernos de Campo, 2016). Além disso, notamos o crescimento do 

número de grupos de pesquisa em temas sobre transexualidades e teorias 

queer dentro das universidades, a partir de mapeamento realizado junto 

à plataforma Lattes. 

Observando o aumento de resoluções após 2014, mesmo que 

deva ser analisado tendo como referência o que acontece dentro de cada 

instituição, é possível verificar, de modo geral, que isso se deve em boa 

parte aos grupos de pesquisa dentro desses espaços, que começaram a 

privilegiar a questão trans em seus debates. Em 05/08/2017, a 

Plataforma Lattes mostra 1674 grupos de pesquisa ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) que 

abordam gênero e sexualidade, com distribuição por regiões conforme o 

quadro abaixo. Mais de 50% desses grupos foram criados após 2009 

(CNPQ, 2017), coincidindo com o momento de início da produção de 

resoluções de nome social nas universidades, conforme gráfico, 

mostrado acima. 

 
Quadro 4 - Grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ por regiões 

Região Gênero e Sexualidade 

Nacional 1674 

Centro-Oeste 195 

Nordeste 630 

Norte 90 
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Sudeste 444 

Sul 315 

Fonte: elaborado pela autora, com dados da Plataforma Lattes, CNPQ (2017) 

 

Realizando pesquisa de campo onde encontrei 205 resoluções de 

nome social implantadas nas universidades públicas do Brasil (todas 

noticiadas em algum veículo de informação eletrônico), 148 que foram 

noticiadas fazem menção a grupos de pesquisa que participaram da 

iniciativa de elaborar o documento. Os nomes desses grupos têm sempre 

uma, ou mais de uma dessas categorias presentes: gênero, diversidade 

sexual, transexualidade, queer. A pesquisa nos processos de resolução 

da UFSC e da UEM mostram que, nessas universidades, a rede de 

elaboração das resoluções integra geralmente alunas/os travestis ou 

transexuais e grupos de pesquisa em gênero, além de algum setor da 

universidade que articula institucionalmente a questão burocrática da 

elaboração das normativas. Na UEM, Evelyn foi levada a um dos grupos 

de estudos de gênero por uma amiga e rapidamente tomou conhecimento 

do movimento nacional para a garantia do nome social nas 

universidades, que ela não conhecia até alí. 

 
Aí eu falei ‘ahh vamos indo, o que tiver que 

assinar eu vou assinando. Mas isso aí pra mim 

ainda era novo. Pra todas as pessoas acho...Apesar 

de que agora também está abrindo pelo SUS né. 

Então, abriu aqui na universidade e partiu pra vida 

lá fora. Então, assim...pra mim era novo, então foi 

indo...Então, hoje eu vejo como um trabalho bem 

importante. Eu disse segunda-feira: ‘eu não faço 

isso só por mim, por questões de ‘ai, bonita, 

linda’. Eu faço pelos outros, que eu sei que têm 

vontade e também não vêm por conta desse medo, 

do preconceito. Então, tudo que eu faço até hoje e 

fiz é não só por mim, mas pelas outras que virão. 

(Evelyn, entrevista, 2015) 

 

Conforme acompanhamentos que fiz dos movimentos 

institucionais, de coletivos e grupos em torno da institucionalização do 

nome social na UEM, entendo que ao apontar que não fez “isso” por si 

mesma, Evelyn está se referindo aos eventos e reuniões para as quais foi 

chamada a comparecer para falar sobre sua experiência como mulher 

transexual dentro da universidade e o requerimento que havia realizado, 

com suporte dos grupos de pesquisa em gênero, para usar o nome social 
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na Universidade. Assim como no caso da UFSC e UEM, vi colegas do 

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades – NIGS, que 

trabalharam na elaboração de resoluções em outras universidades 

relatarem que foram encorajadas/os por notícias de normatizações em 

outras instituições (Cadernos de Campo, 2014). Na UEM, o 

requerimento inicial de implantação do nome social, realizado em 

29/05/2012 pela coordenadora de um dos grupos de estudos de gênero, 

tem anexadas notícias de resoluções de outros locais, como o Ministério 

do Planejamento e a Universidade de São Paulo, uma instituição sempre 

referenciada pela credibilidade científica (UEM, 2011, fls 07, 1397).  

As resoluções nas universidades acontecem, então, em um 

movimento integrado, que articula as normativas estaduais já existentes, 

os movimentos sociais, grupos de estudos e gestoras/es dessas 

instituições. As portarias de ensino médio, apesar de também terem sido 

fruto da militância dos movimentos sociais e se inspirarem em 

resoluções de outros estados, sempre são realizadas por funcionárias/os 

das Secretarias de Educação e impostas às escolas, em um contexto um 

pouco mais hierarquizado, pois é mais complicado para incluir grupos 

de pesquisa, travestis e transexuais no grupo de elaboração dos 

documentos. 

Em um total de 284 Universidades Públicas98, 205 atualmente 

possuem resolução regulamentando o nome social no Brasil, o que 

corresponde a 72% das universidades do país, sem considerar as 

extensões. Podemos observar nos gráficos abaixo que a região sul tem 

apenas 13% de universidades sem regulamentação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
97 Embora o arquivo seja um somente, para fazer a referência, estou considerando a 

data em que os documentos foram anexados. 
98 A lista de universidades públicas do país não está disponível no site do MEC, 

motivo pelo qual, tive que fazer uma solicitação interna para que me fornecessem 

esse dado. 
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Figura 10 - Porcentagem de universidades (contando somente campus 

principais) que regulamentaram o nome social na Região Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

 
Figura 11 - Porcentagem de universidades (contando somente campus 

principais) que regulamentaram o nome social no Paraná 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

87%
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SIM NÃO

91%
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Figura 12 - Porcentagem de universidades (contando somente campus 

principais) que regulamentaram o nome social em nível Nacional 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

No quadro abaixo, também produzido a partir de dados de campo, 

é possível visualizar quais são as instituições da Região Sul que 

regulamentaram o uso do nome social e em que ano. 

 
Quadro 5 - Instituições da Região Sul que regulamentaram o uso do nome social 

e em que ano. 

  Universidades Quantidade 

de campus 

de extensão 

Ano de 

regulamentação 

PR 1 UEPG – Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (E - Ponta Grossa) 

0 2011 

2 UEM - Universidade Estadual de 

Maringá (E – Maringá) 

6 2014 

3 UFPR - Universidade Federal do 

Paraná (F - Curitiba) 

5 2015 

4 IFPR - Instituto Federal 

Tecnológico do Paraná (F – 

Curitiba) 

24 2015 

5 UTFPR - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (F - 

Curitiba) 

12 2015 

6 UNICENTRO - Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (E - 

Guarapuava)  

5 2015 

7 UNIOESTE - Universidade 4 2016 

72%

28%

SIM

NÃO
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Estadual do Oeste do Paraná (E - 

Cascavel) 

8 UNESPAR - Universidade Estadual 

do Paraná (E - Paranaguá) 

5 2016 

9 UNILA - Universidade Federal de 

Integração Latino-Americana (F - 

Foz do Iguaçu) 

0 2016 

RS 1 UERGS - Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (E - Porto 

Alegre) 

0 2011 

2 FURG - Universidade Federal do 

Rio Grande (F - Rio Grande) 

0 2012 

3 UNIPAMPA - Universidade 

Federal do Pampa (F - Bagé) 

0 2013 

4 UFPel - Universidade Federal de 

Pelotas (F - Pelotas) 

0 2013 

5 UFRGS - Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (F - Porto 

Alegre) 

0 2014 

6 UFCSPA - Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(F - Porto Alegre) 

0 2015 

7 UFSM - Universidade Federal de 

Santa Maria (F - Santa Maria) 

0 2015 

8 IFRS - Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (F - Bento 

Gonçalves) 

11 2016 

9 IFFarroupilha - Inst. Fed. De Ed. E 

Tec Farroupilha (F - Farroupilha) 

0 2016 

10 IFSul - Inst. Fed. De Edc., Cien, E 

tec. Sul rio-grandense (F - Pelotas) 

0 2016 

SC 1 IFCatarinense - Inst. Fed. De Ed. 

Cien. E Tec (F - Blumenau) 

14 2010 

2 IFSC - Instituto Federal de Santa 

Catarina (F - Florianópolis) 

21 2010 

3 UFSC - Universidade Federal de 

Santa Catarina (F - Florianópolis) 

4 2012 

4 UDESC - Universidade do Estado 

de Santa Catarina (E - 

Florianópolis) 

0 2014 

5 UFFS - Universidade Federal da 

Fronteira do Sul (F - Chapecó) 

0 2016 

Fonte: elaborado pela autora, 2017 

 

Segundo dados produzidos em minha pesquisa de campo, em 

16% dos municípios paranaenses é possível estudar utilizando 
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formalmente o nome social em documentos internos, em um total de 76 

campi, dentro de um universo de 399 municípios que o estado possui. 

Na região, o estado do Rio Grande do Sul tem a melhor média, uma vez 

que regulamentou o nome social em todas as suas universidades 

públicas. Também é importante considerar que o governo do Rio 

Grande do Sul, instituiu a Carteira de nome social no Estado, em 2012, 

quando apenas uma universidade havia regulamentado o nome social. 

Todas as demais regulamentaram após esse ano.  

Vejamos como se situa esse dado quando em relação aos demais 

estados em outras regiões99: 

 
Tabela 3 - Número de municípios com resolução em relação ao número total de 

municípios 

Região Estado Total de 

municípios 

Total de 

municípios 

com 

resoluções 

Municípios com 

resoluções em relação 

ao total de municípios 

do estado (em 

porcentagem) 

Sul Paraná 399 66 16% 

Norte Amazonas 62 17 27% 

Nordeste Pernambuco 185 44 23% 

Centro- 

Oeste 

Mato Grosso 

do Sul 

79 42 53% 

Sudeste São Paulo 645 141 `21% 

Fonte: elaborada pela autora 

  
Se resgatarmos os dados iniciais da tabela, vemos que as 

dificuldades de acesso ao ensino universitário no país têm início no 

número reduzido de universidades oferecidas, ainda que o governo 

federal tenha sozinho implementado mais de 160 campi nos últimos 10 

anos, o que melhorou a média nacional. Ainda assim, observamos 

vazios geográficos no que se refere à presença de universidades públicas 

em municípios que se encontram mais distantes das capitais. Ainda que 

numericamente os campi públicos estejam mais localizados no interior 

do que na capital, nesse interior há, em sua maioria, cidades que 

circundam as capitais, reafirmando o mecanismo de criação das 

unidades educacionais em torno de uma cidade pólo. No Paraná, 94% 

dos campi universitários públicos estão no interior e ainda assim Evelyn 

                                                        
99 Selecionamos um estado de cada região para compararmos com o Paraná. No 

último capítulo, quando nos dedicaremos ao estudo do processo de regulamentação 

na UFSC, faremos nova comparação com outros estado e também com o Paraná. 
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precisou ir morar a 100 km da casa da mãe para poder estudar em um 

deles. Os custos desse deslocamento foram arcados pela própria aluna, 

que assim que chegou à universidade conseguiu um trabalho de 

empregada doméstica na casa de uma das professoras do curso e, 

posteriormente passou a se sustentar com a bolsa de iniciação científica 

do CNPQ, vinculada à coordenadora de um dos grupos de estudos em 

diversidade sexual da universidade. Conta que passou muitas 

dificuldades financeiras, principalmente no início do curso, mas insistiu 

em permanecer na universidade porque era muito importante que 

mudasse a tradição da família de abandonar os estudos. 

 
sim, eram momentos que eu queria voltar pra 

minha casa. Que eu pensava: precisa da minha 

mãe de volta. Mas aí a gente tem que ser alguém 

na vida né Crishna..Minha mãe não tem estudo, 

meu pai também não, meus irmãos também não, 

porque pararam de estudar, o outro já é pai, o 

outro tá trabalhando e não quer voltar, então 

assim..eu falei ‘não! preciso ficar..’ 

 

Vemos que sua resolução de permanecer estava motivada naquele 

momento por algo que ela reconhece como uma espécie de 

compromisso ético com a família, de modificar o ciclo de evasão escolar 

que vigorava desde a mãe e o padrasto. A família de Evelyn teve contato 

diversas vezes com a universidade, principalmente nas atividades de 

formatura no ano passado (Cadernos de Campo, 2016). 
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4 VIDAS EM PROCESSO: A NORMA CAPTURA A 

TRANSEXUALIDADE (?) 

 

 
De noite pelas calçadas 

Andando de esquina em esquina 

Não é homem nem mulher 

É uma trava feminina 

Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus 

orifícios 

Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação 

É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto 

Está sempre em desconstrução 

Nas ruas pelas surdinas é onde faz o seu salário 

Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, 

milionário 

Não tem Deus 

Nem pátria amada 

Nem marido 

Nem patrão 

O medo aqui não faz parte do seu vil vocabulário 

Ela é tão singular 

Só se contenta com plurais 

Ela não quer pau 

Ela quer paz 

Seu segredo ignorado por todos até pelo espelho 

(2x) 

(...) 

 

E outra mulher (4x) 

É sempre uma mulher? (4x) 

Ela tem cara de mulher 

Ela tem corpo de mulher 

Ela tem jeito 

Tem bunda 

Tem peito 

E o pau de mulher! 

(Mc Linn da Quebrada) 

 
4.1 VOU DE VESTIDO! 

 

Rita saiu da casa dos pais para fazer graduação. Tentou vestibular 

em vários lugares. Passou em Maringá. Não era o ideal. Queria viver sua 

sexualidade livremente, longe da família. Alguns meses depois, o pai e a 
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mãe também se mudaram para Maringá, mas Rita já namorava um rapaz 

que conheceu na universidade e gradualmente foi se mudando para a 

casa dele. A graduação não foi o que esperava. Agora que está a uma 

semana da formatura, olha para trás e vê que apesar disso, não foi uma 

experiência perdida. Gostou mais de estar na docência, nas escolas, nos 

últimos períodos, do que nas disciplinas oferecidas no curso. Observa a 

descontinuidade que existe entre os currículos do curso que fez100 no 

ensino superior e os do ensino médio e fundamental. É a mais nova de 

quatro filhos, a caçula de 2 irmãs e 1 irmão. Apenas a irmã mais nova 

ainda mora com os pais.  A necessidade de viver a sexualidade “em 

plenitude” estava relacionada aos problemas que tinha com o pai, por ser 

gay. 

 
Crishna: Você disse que queria vir pra Maringá 

para viver sua orientação mais plenamente. Isso 

era um problema na sua casa? 

Rita: Era. Na verdade era um problema...Assim, a 

discussão, a conversa...ela era muito limitada, 

entende? Então, eu era uma pessoa fechada e eu 

não me sentia confortável, nem segura de 

conversar com os meus pais ou com a minha 

família em geral. Foi tranquilo e é tranquilo hoje 

porque a gente mudou de ambiente. A gente 

mudou de um núcleo de uma cidade pequena, 

onde meu pai era quem gerava a renda, né, era 

quem tinha o controle monetário, político da casa 

mesmo e daí eles quiseram mudar pra Maringá e 

daí Maringá é uma situação diferente, porque 

assim, meu pai é advogado autônomo, então já 

não tinha as condições que ele tinha em ...., que é 

a cidade onde eu morava. Então, a minha mãe 

passa a ser a principal figura de renda e nós, as 

minhas irmãs e eu, a gente já tinha outras 

vivências, outras prioridades. A gente já tinha a 

nossa vida construída aqui. Então, fica 

desestabelecido esse foco de poder do meu pai, 

entende? E foi nessas condições onde eu estava 

empoderada. Tipo assim, ele chegou a minha vida 

já estava acontecendo né? Eu já estava liberta 

sabe... E assim, logo que eles chegaram eu morei 

pouco tempo em casa. Assim, eu morei 1 ano, seis 

                                                        
100 O nome do curso é omitido para preservar o anonimato. 



181 

 

meses em casa..(?). Daí eu fui mudando 

gradualmente pra casa do A..., daí hoje nós 

moramos juntos. 

 

Rita tem um discurso universitário articulado e percebe que o 

poder que era exercido pelo pai em casa era um poder político, que foi 

esvaziado quando ele não possuía mais o controle financeiro da família. 

Foi quando a mãe assumiu a maioria das contas que Rita passou a se 

sentir “empoderada”. Não queria apenas viver a sexualidade, queria 

vive-la plenamente. Circular com o namorado, dar as mãos pelo campus, 

como sempre fazem, agora menos, porque ela se mudou para 

Florianópolis para cursar novamente a graduação, em um curso diferente 

do que havia feito na UEM: foi atrás de um novo curso, que fizesse mais 
sentido. Conheceu o grupo de estudos em diversidade sexual através do 

namorado, que fazia uma disciplina com a coordenadora do grupo. Foi 

às reuniões, viu, ouviu, começou a participar das atividades e ajudou a 

organizar o evento de apresentação do vídeo, curto, sobre a vida de 

Evelyn101, a qual já apresentamos anteriormente nesse texto. As duas se 

tornaram amigas, e Rita começou a sonhar de ser como Evelyn, e 

segundo se define, uma mulher travesti. 

Nos eventos do grupo de que ambas faziam parte, as 

recepcionistas são drags, geralmente alunos que gostam de se montar. 

Rita resolveu fazer uma primeira experiência com roupas femininas, na 

abertura de um deles. Ficou montada, na porta do auditório, com mais 2 

amigos, recebendo as/os participantes. Mas não foi um dia bom: 

 
Rita: sim, foi no S...102 (risos). O A. e o F. tinham 

se montado de drag, daí eu coloquei um aplique e 

um vestido. Mas aí eu me senti péssima. Nada 

confortável, porque assim, eles estavam 

interpretando um papel e eu era eu (risos). Então, 

assim, tipo eu não estava à vontade alí.. 

 

Não se sentiu confortável como drag, porque não estava 

montada. Ela era. E no entanto, sua presença dentro do trio direcionou 

imediatamente as pessoas para a ideia de que eram homens, 

                                                        
101 O grupo de estudos que Evelyn faz parte até hoje, mesmo tendo se formado, e 

que Rita participou por dois anos produziu um vídeo sobre a vida de Evelyn e 

ganhou um prêmio sobre o respeito à diversidade de gênero, que não irei apontar 

onde está disponível para garantir o anonimato. 
102 Suprimi o nome do evento para preservar o anonimato. 
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interpretando mulheres. O desconforto que sentia leva a constatar que 

não gostaria de representar uma mulher. Ou, com aponta mais tarde, não 

gostaria mais de representar. Apesar de todas as flexibilidades que 

adota em seu visual, naquele momento, aparecer como drag era como 

jogar com algo sério, que é vestir-se de modo feminino. Para ela isso se 

tornaria, dalí em diante, uma questão de sobrevivência. A presença de 

Evelyn como travesti, a performance drag – quando queria que não 

fosse uma performance artística – o afastamento da família, que não 

teria que presenciar suas transformações e, como ela mesma aponta, os 

estudos que realizou no grupo de pesquisa em diversidades, foram 

elementos fundamentais para a transição103 na qual começara a se 

lançar. Vi Rita transitando pelo grupo de estudos e rapidamente 

compreendi essa modificação, já que a educação binária nos 

instrumentaliza para reconhecer elementos socialmente como do campo 

da feminilidade: batons, esmaltes, cabelos compridos, que antes não 

integravam seu visual. Antes disso, apresentava-se como um garoto 

quieto, “para dentro me parecia” (cadernos de campo, 2013). Com a 

transição, falava e gesticulava mais. Muito mais para fora. Notei uma 

mudança radical de postura em relação à militância. Passou a se 

posicionar publicamente nas reuniões e, quando tinha oportunidade, nos 

eventos, para falar das transfobias. Mudou o nome no facebook e o 

email. Usava ainda calças masculinas e blusas largas, misturados com 

batom e esmalte colorido, e unhas grandes. Um visual que ela define 

como “andrógeno”, mas que academicamente, eu rotulei como queer. 

“Acho que Rita está se expressando como uma pessoa não-binária, e 

estamos lendo Butler né...”, pensei (cadernos de campo, 2013)104. Em 

sua entrevista parece ir na mesma direção de minha hipótese sobre a 

função fundamental dos grupos de pesquisa em diversidade dentro da 

universidade: 

 
Rita: Não é nascer de novo. É nascer a primeira 

vez né! Porque, hoje eu consigo me olhar no 

                                                        
103 Palavra que estamos utilizando para fazer referência aos momentos em que 

minhas/meus interlocutores/as se percebem fora do gênero sob o qual foram 

registradas/os. Também porque é a palavra mais utilizada pelo grupo para definir o 

momento em que começam a adquirir modos de se expressar vistos como próprios 

de outro gênero. 
104 É comum gender problem (Butler, 2003) ser tomado como uma espécie de 

“manual da identidade queer”,  mas sabemos que se trata de uma reflexão sobre o 

sujeito do feminismo e uma proposta de subservão das identidades, antes de mais 

nada.  
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espelho e me reconhecer. Eu não teria como 

explicar de outra forma. É me reconhecer 

enquanto pessoa, enquanto agente das minhas 

ações, agente das minhas vontades. Ter a 

independência e a autonomia pra dizer que eu sou 

essa pessoa que eu vejo e que eu tenho poder. Que 

eu estou empoderada para fazer algo..e isso 

aconteceu dentro do ambiente da universidade. 

Claro que aconteceu dentro da universidade pelas 

oportunidades onde eu tive contato. Oportunidade 

de, por exemplo ter contato com o grupo de 

estudos, onde estão pessoas que tem acesso a 

estudo sobre sexualidade, são pessoas esclarecidas 

politicamente. Viver dentro desse ambiente foi 

contribuindo para que eu fosse construindo, 

nutrindo a minha identidade e pudesse me 

conhecer algum dia. 

 

Conversando com a coordenadora do grupo que faço parte na 

UFSC, ela me mostrou angústia em relação à sucessão de pessoas 

começando suas transições e a vivenciar transexualidades e 

travestilidades dentro do grupo: fico pensando o que eu tenho com isso... 

Trago as pessoas para falar aqui sobre teoria queer e tudo, são 
atividades intensas, como as que Marie Helene Bourcier realizou105, por 

exemplo, e daqui a pouco aparece um, aparece outro... (Cadernos de 

Campo, 2016). Compreendo, a partir dessa observação e de angústias 

que também vivenciei na coordenação de núcleos, como o dia em que 

Evelyn disse seu nome civil em seu primeiro dia de participação, que os 

grupos de pesquisa em diversidade sexual e gênero, assim como os que 

são ao mesmo tempo coletivos negros, por exemplo, estão lidando todos 

os dias com a precariedade das vidas gays, lésbicas, transexuais, 

travestis, negras, empobrecidas que se encontram naquele espaço, 

inclusive com as nossas, pois muitas de nós transitamos entre essas 

categorias e também nos encontramos em situações de vulnerabilidade 

dentro da instituição, como professoras.  

Paralelo a isso, existem os editais de bolsa, que precisamos fazer 

e pensar como distribuir, uma vez que alguns/mas permanecem na 

universidade por meio desses recursos, que se tornam ainda mais 

fundamentais na medida em que muitas/os de nossas/os estudantes não 

                                                        
105 Referindo-se a um atelier drag king coordenado pela pesquisadora francesa que 

visitou o grupo. 
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possuem condições de voltar à casa dos pais e pedir auxílio financeiro, 

pois são discriminadas/os pela família por causa da orientação sexual e 

expressão de gênero. Ainda, temos as atividades com pesquisadoras/es 

com quem dialogamos enquanto sujeitas/os diversas/os, sobre nossos 

lugares dentro das novas cenas políticas e teóricas. Penso que como eu, 

muitas outras coordenadoras, dos 1674 grupos de gênero e sexualidades 

(sem mencionar os informais) que vimos cadastrados na plataforma do 

CNPQ, estão observando, vivenciando esses processos, e sendo afetadas 

por eles.  

O saber feminista se coloca, então, como um saber situado, 

conforme nos explica Haraway: 

 
A questão da ciência para o feminismo diz 

respeito à objetividade como racionalidade 

posicionada. Suas imagens não são produtos de 

escapatória ou transcendência de limites, isto é, 

visões de cima, mas sim a junção de visões 

parciais e vozes vacilantes numa posição coletiva 

de sujeito que promete uma visão de meios de 

corporificação finita continuada, de viver dentro 

de limites e contradições, isto é, visões desde 

algum lugar. (HARAWAY, 1995, p. 33). 
 

Essa posição situada traz ainda mais responsabilidades. Na série 

de textos em que Butler escreve após 2004 sobre o conceito de vidas 

precárias106, a autora reflete a precariedade da vida a partir da questão da 

ética, como um conceito que remete à responsabilidade. O cuidado com 

o outro existe a partir de uma determinada interpretação da vida, ou seja, 

uma vida precária não existe fora de um campo de normatizações que a 

define como tal. O direito à vida, então, está sempre relacionado ao 

precário, uma vez que essa existência inevitavelmente terminará. Mas o 

que determina as políticas de proteção de sua precariedade é o modo 

como é inserida no conceito de vida, e a partir daí, como é tomada como 

uma vida que importa. Na introdução de Bodies that Matter. On the 
discursive limits of sex. (BUTLER, 2015c) Butler se propõe a repensar, 

ou esclarecer, algumas questões colocadas ao gender problem.. 
(BUTLER, 2003) por outras teóricas feministas, principalmente em 

relação à performatividade como conceito que retira (?) a discussão das 

corporeidades do campo da materialidade: 

                                                        
106 Alguns compilados em “quadros de guerra. Quando a vida é passível de luto?” 

(BUTLER, 2015a), publicado pela primeira vez em 2009. 
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Na realidade, nossas noções habituais de 

“construção” parecem estorvar a compreensão de 

tal afirmação. Por certo os corpos vivem e 

morrem; comem e dormem; sentem dor e prazer; 

suportam a enfermidade e a violência; e esses 

“fatos” alguém poderia proclamar ceticamente 

que não podem ser descartados como uma mera 

construção. Seguramente deve haver algum tipo 

de necessidade que acompanhe estas experiências 

primárias e irrefutáveis. E seguramente há. Porém 

seu caráter irrefutável de modo algum implica o 

que significaria afirmá-las e nem mesmo através 

de que meios discursivos. Ademais, por que o 

construído se entende como artificial e 

prescindível? Que deveríamos fazer com as 

construções sem as quais não poderíamos pensar, 

viver ou dar algum sentido, aquelas que de algum 

modo se tornaram necessárias para nós? Certas 

construções do corpo são constitutivas no sentido 

de que não poderíamos operar/agir sem elas, no 

sentido de que sem elas não haveria nenhum “eu” 

nem nenhum “nós”? (BUTLER, [1993], 2015) 

 

Butler ([1993], 2015c) está preocupada em desvendar como é 

possível pensar os corpos através de uma ideia de ‘construções’, que 

tenha como princípio a materialidade desses corpos, e ao mesmo tempo, 

escapar da ideia imediata de materialidades como dado da natureza. Não 

se trata de uma questão simples para as feministas que estão imersas em 

questões epistemológicas. É possível que o diálogo que Butler abre com 

Donna Haraway (2009) e Beatriz Preciado (2000) e (2004), que a meu 

ver são mais felizes em esclarecer esse dilema, tenha alguma relação 

com a necessidade de responder a esse questionamento. Em outras 

palavras, poderíamos dizer que as epistemologias feministas não devem 

se afastar da dimensão concreta dos corpos sob pena de se tornarem 

teorias tão abstratas quanto as do sujeito universal moderno. O modo 

como apreendemos a vida do outro sempre resulta em uma ética da 

responsabilidade que somente começa a existir na medida em que 

compreendemos esse outro também como portador de uma 

materialidade precária (BUTLER, 2015b). O trabalho de Butler em 

“Quadros de Guerra...”([2009], 2015) é justamente verificar como é 

possível a ordem normativa criar enquadramentos que retiram alguns 

corpos desse contexto, lançando-os em uma esfera de matabilidade mais 
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iminente, do que outros corpos que terão da norma toda atenção para 

serem preservados. 

O envolvimento dos grupos de estudos de gênero e diversidade 

sexual com a militância se mostra algo inevitável, não somente porque 

as teorias feministas têm fundamento na luta concreta por direitos, mas 

porque a existência dos corpos/sujeitos/as que circulam por esses grupos 

é precarizada até os últimos limites, que são especificamente os da 

invisibilidade, do apagamento e da morte, por um enquadramento cis-

heteronormativo dominante. Esse mecanismo é tão atuante que, por 

exemplo, mesmo ao noticiar o assassinato das travestis os meios de 

comunicação veiculam o nome civil, masculino, que consta em seus 

registros, no lugar do nome pelo qual se identificavam. Estamos falando 

de uma cadeia de apagamentos que acontece mesmo após a morte, em 

um contexto em que somente a reação teórica e concreta dos 

movimentos de mulheres e de gênero pode integrar novamente essas 

existências ao campo do enlutável107. No momento em que choramos 

publicamente essas mortes e restituímos umas às outras nossos nomes, 

gênero e desejo, é que recolocamos a existência nesses corpos, 

tornando-os passíveis de luto, estabelecendo os laços de 

responsabilidade ética, dos quais Butler nos fala (2015b). 

É comum os grupos se constituírem em espaços de acolhimento. 

Terrenos propícios para identificar-se, mostrar-se e constituir-se trans, 

gay, lésbica, bissexual. No entanto, a importância desses espaços parece 

estar mais relacionada ao ambiente favorável para aparecer 

publicamente do que à própria existência trans. Quero dizer com isso 

que as transexualidades parecem estar sempre latentes e o espaço 

universitário (não todo ele), principalmente os grupos em que estamos, 

mostram-se mais preparados para receber esses/as sujeitos/as108. 

 
Acho que um momento marcante foi quando eles 

estavam produzindo o documentário da Evelyn. 

Acho que aí eu falei assim pra E., “ah, eu tinha 

interesse de participar”, daí ela falou “ah, não sei 

o quê e tal”. Aí eu falei “eu tenho interesse”. E 

assim, não que eu tivesse participado de alguma 

forma, acho que só na produção do evento 

mesmo, mas a partir disso eu comecei a me 

projetar de uma forma diferente, entende? A me 

                                                        
107 No sentido de Butler (2015a) 
108 Apesar de muitas vezes frustrarem expectativas, conforme veremos em outro 

momento do texto, mais adiante. 
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ver, por exemplo assim “ah eu poderia ter uma 

vivência como....nesse ambiente, entende? E eu 

achei bacana. (...) Uma vivência por exemplo, um 

ambiente receptivo, um ambiente tranquilo, 

favorável para que eu vivesse a minha 

transexualidade, entende? (Rita, entrevista, 2016) 

 

Vejo na fala de Rita que a transexualidade já era uma questão 

para ela. O grupo então, passa a ser o espaço de ler academicamente 

sobre o assunto, e geograficamente acolhedor, um local onde se escolhe 

começar a vivenciar, mas não o lugar que determina como será essa 

transexualidade.  

No capítulo cenas de interpelação, de seu texto sobre a violência 

ética, Judith Butler (2015b) reflete sobre a força da moral na produção 

das/os sujeitas/os, fazendo dialogar conceitos que circulam entre 

Nietzsche e Foucault para compreender em quais condições os relatos de 

si são produzidos. Nesse sentido, vejamos como Rita descreve o que 

considera como seu primeiro dia público como mulher, que aliás, foi 

dentro da universidade: 

 
 (...)Mas assim, a primeira vez que eu falo assim 

que meu primeiro dia, se eu pudesse dizer, foi 

quando teve a primeira semana de 

empoderamento de violências contra as mulheres, 

que a chapa do DCE mulheres organizou, aí teve 

uma mesa redonda sobre violências no campus, 

daí eles convidaram mulheres negras e de 

periferia. Eles convidaram também uma 

representante das mulheres socialistas e me 

convidaram para propor a mesa na condição de 

mulher trans.. Então, foi nesse dia que foi assim 

outubro...novembro do ano passado que eu 

reconheci assim , ainda que eu já estivesse usando 

um nome social desde o início do ano letivo foi 

um momento assim “olha uma comunidade 

externa a mim, de pessoas que eu não conhecia 

me reconhecem enquanto mulher. E me 

reconhecem enquanto mulher que pode ter voz 

dentro de uma universidade”. Daí eu falei assim, 

que eu não poderia ir a um evento 

assim...sabe...vestida da forma como eu me vestia, 

que era um visual andrógeno, entende? Com 

roupas largas..calça. Eu falei “não, eu vou 
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comprar um vestido, eu vou pra esse 

lugar...porque é uma data memorável e eu 

mereço”. E bom, eu comprei o vestido e acabei 

não indo com o vestido. A minha irmã me 

emprestou uma outra roupa. Um macacão 

belíssimo também e eu fui. E esse foi meu 

primeiro dia.  

 

Estão presentes no discurso diversos elementos que, segundo 

Rita, comunicam às pessoas que ela é uma mulher, assim como havia 

em Evelyn: é necessário deixar as calças e camisetas largas 

“masculinas”. O momento do vestido é fundamental na narrativa das 

duas. O tom é de deslumbramento. Rita não conseguiu utilizar no 

mesmo dia que comprou. Vestiu. Declinou porque não se sentiu bem 

para colocar pela primeira vez em uma situação onde estaria sendo tão 

observada. Mas ao mesmo tempo, precisava se colocar mulher, com 

elementos que remetessem ao feminino. O macacão da irmã nesse dia 

parecia mais adequado. Mas de algum modo, já estava certo que o 

vestido seria sua roupa favorita daquele dia em diante: 

 
 E depois desse dia eu olhei pro meu guarda roupa 

e falei assim “eu não poderia mais usar nada 

disso”. Daí eu usei o mesmo vestido por um mês. 

Todos os dias. Pra ir trabalhar, pra ir pra 

faculdade, pra fazer qualquer coisa. E o sapato 

que eu comprei pra ir eu usei por dois meses. Mas 

usei com orgulho. (Rita, entrevista, 2016) 

 

A criação, no sentido de “estética de si mesmo” (BUTLER, 

2015b), elaborada por Rita para sua travestilidade, passa também por 

um conjunto de normas culturais sobre o que é mulher, se concordarmos 

com a leitura de Butler (2015, p. 29) sobre Foucault, de que “não há 

criação fora de um modo de subjetivação e, portanto, não há criação de 

si fora das normas que orquestram as formas possíveis que o sujeito 

deve assumir”. Rita transita, recua e avança dentro de um esquema de 

normas, sem no entanto, ter sido impulsionada por suas proibições. Seu 

aparecimento como mulher travesti expõe precisamente os limites e 

fragilidades desse esquema normativo, pois “na realidade, cada instância 

normativa é acompanhada de perto por seu próprio fracasso” (BUTLER, 

[2009], 2015b). A discussão tinha alunas/os de vários cursos, mulheres 

da comunidade, professoras da rede pública que normalmente seguem os 

eventos do grupo por terem contato com a coordenadora, além de 
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amigas/os e o namorado de Rita. Um público que ela identifica como 

“externo a mim”, pois não se tratava de frequentar uma reunião do 

grupo de estudos ou ir à sala de aula. Como ocuparia um lugar político, 

sentiu que com calças e blusas largas não representaria adequadamente 

as travestis. Existe, portanto, uma diferença entre demandas éticas que 

precisamos considerar. Quando Rita no dia seguinte não consegue mais 

vestir-se com roupas masculinas, está dando uma resposta a uma 

condição de vida que é moralmente imposta, mas que não quer e não 

pode assumir, enquanto a demanda ética que se apresenta na mesa que 

iria compor é uma situação que, desde o início, a integra a partir de sua 

própria narrativa de vida: “sou travesti”. Ela compôs a mesa como 

“mulher trans”109, ou seja, como pertencente ao universo feminino, de 

acordo com o modo como existe no mundo, o único possível para si. 

Como seria a transição de Rita caso estivesse fora da universidade? Ou 

fora do grupo de estudos que passou a integrar? Quase todas as travestis 

se descobriram na rua, na internet, em outros espaços que não a 

universidade, como Evelyn, por exemplo, que já colocou os pés no 

ensino superior como mulher. A narrativa de Rita, em particular, é de 

alguém que se disse mulher a partir das vivências e contatos que teve no 

grupo. Foi encorajada por esse espaço, mas não criada por ele. Da 

mesma forma, as teorias feministas podem se constituir em um recurso 

de linguagem e compreensão da recusa do gênero que consta no registro, 

apesar de não definirem o que virá. 

 
Eu acho que sim! É um recurso. Até porque nos 

estudos também o que é importante é a 

identificação, sua aproximação com aquela 

coisa...com aquele texto..com aquele livro e você 

a partir disso se posicionar, tipo “olha, realmente, 

eu entendo o mundo dessa forma, e eu consigo me 

ler dessa forma né”. Eu acho que sim, eu acho que 

é um referencial de trajetória e de construção de 

vida também, além de teórico né... (Rita, 

entrevista, 2016) 

 

De qualquer forma, notamos nas travestis que estão na academia, 

uma linguagem que contém categorias teóricas que estudamos e 

debatemos, do mesmo modo como eu falo em “lesbianidades”, por 

exemplo, o que não quer dizer que as linguagens normativas que alí 

                                                        
109 Modo como foi apresentada na mesa pelas organizadoras. Mas quando pegou o 

microfone se apresentou como travesti. (cadernos de campo, 2015) 
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circulam estão definindo sua construção subjetiva. Mas certamente estão 

presentes nesse processo, pressionando as/os sujeitos/as a se 

constituírem dentro de seus limites e fornecendo recursos linguísticos 

em relação aos quais nos elaboramos a partir de uma relação crítica 

contínua com a norma. De qualquer forma, quando começa a relatar-se 

como travesti, e além disso, como uma travesti na universidade, coloca 

questionamentos a regimes de verdade estabelecidos (BUTLER, 2015b), 

que são aqueles que fundamentam o binário de gênero, as lógicas 

compulsórias entre sexo-gênero-desejo e as regras que determinam a 

geografia dos corpos e, por consequência, querem dizer qual lugar as 

travestis devem ocupar. 

A publicização de Rita sobre sua travestilidade110 parece estar 

mais relacionada à militância, do que ao contato com as teorias de 

gênero. O momento em que decide intensificar sua posição de ativista 

aconteceu durante a sessão legislativa da Câmara de vereadores111 de 

Maringá, ocasião em que pessoas representando diversas religiões, 

estavam presentes para impedir que as discussões de gênero entrassem 

no plano municipal de educação-PME, o que de fato aconteceu. Como o 

grupo de estudos de gênero que Rita integrava atua predominantemente 

na área da educação, seus/suas participantes tem estado bastante 

envolvidos/as com os protestos de evangélicos/as contra os estudos de 

gênero no espaço da escola. A situação chocou Rita, conforme relata. E 

não somente a ela. No mesmo dia eu estava em Paranavaí, cidade 

próxima a Maringá, acompanhando o mesmo debate na Câmara 

Municipal da cidade e presenciei cenas de guerra, de pessoas com cruz 

de madeira e cruxificos na mão apontando/exorcizando militantes de 

grupos LGBTT presentes. Em Maringá o movimento não foi diferente, 

segundo relatos que vi na semana seguinte. Nesse contexto, Rita decidiu 

se integrar em ações dentro da militância. 

 
Ahh, eu fui engolida pela militância...Foi...tipo 

assim, sempre houve um incômodo de fazer 

alguma coisa sobre, mas eu não me situava 

enquanto pessoa. Então, quando você não se situa 

como pessoa como você vai situar a política que 

você quer exercer né...Então, a militância mesmo, 

                                                        
110 Quando utilizamos o termo “sua travestilidade” estamos desde já considerando 

outros modos de viver e ser travesti 
111 Está exclusivamente no masculino porque nesta legislatura, a casa legislativa 

maringaense não elegeu nenhuma mulher, portanto, é exclusivamente masculina. 
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mesmo que eu já estivesse no N.112, o incômodo 

maior surgiu da necessidade de quando teve as 

discussões do PME e de forma bastante visível, eu 

pude ver que, por exemplo,  respeito...até convivo, 

tem que respeitar mas não concordo...esses 

discursos eram discursos de ódio camuflados 

né..E eles se deixavam enganar por essas pessoas 

né, que são nossos familiares, que são nossos 

vizinhos, nossos amigos, que são as pessoas que a 

gente convive, nossos professores, nossos colegas. 

E...todas as pessoas elas têm uma concepção 

muito violenta sobre a transexualidade. E essa 

concepção ela mata pessoas todos os dias e 

invisibiliza a violência que muitas pessoas sofrem. 

Então, depois desse dia que foi um episódio 

traumático, eu pude entender que ou eu fazia 

alguma coisa a respeito ou enfrentaria/alimentaria 

esse trauma né.. (Rita, entrevista, 2016) 

 

Para Rita, o movimento social somente começa a fazer sentido a 

partir do momento que compreende-se como uma sujeita política. O que 

subjaz em seu relato é que isso somente foi possível após reconhecer-se 

como travesti. Amara Moira, em um relato sobre sua história de 

travestilidade deixa entender também que por muito tempo seu corpo 

não fez sentido para si.  

 
Caminho sem volta. Roberta Close me mostrou de 

forma concreta que genitália não precisa de 

destino, e, embora àquela altura eu ainda não 

fosse capaz de me perguntar quem eu era, coisas 

começaram a se fazer notar no meu próprio corpo 

que só fariam sentido anos e anos depois. 

(MOIRA, 2017, p.22) 

 
Assim como Amara demorou a ver sentido em “coisas que 

começaram a se fazer notar em seu corpo”, Rita teve seu tempo para 

localizar seu corpo/existência no mundo. Mas com isso não queremos 

dizer que as corporeidades transitam pelas identidades até encontrarem 
uma verdade. A narrativa de Rita comunica que o seu reconhecimento 

enquanto sujeita política passa pelo reconhecimento da travestilidade, 

                                                        
112 Nome do grupo de estudos. 
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ainda que o modo de ser travesti não seja fixo ou estagnado. Os trânsitos 

estão sempre em curso. 

 

4.2 CORPOS INDESEJADOS 

 

Maringá é uma cidade de apenas 70 anos, resultado de um 

planejamento urbano, executado por Jorge Macedo Vieira, que nunca 

conheceu a cidade (Campos, 2004), mas recebeu as metragens e o 

estudo do solo, dos profissionais contratados pela Companhia 

Melhoramentos do Norte do Paraná. O engenheiro deveria seguir 

orientações que indicavam para um zoneamento fixo, rígido, no que se 

refere ao uso do solo, de modo que a cidade pudesse ter bairro 

residencial, residencial popular, industrial, comercial: tudo em seu lugar. 

O modelo progressista de urbanização que vigorava na época, 

direcionava para cidades que conseguissem harmonizar áreas verdes, 

com organização funcional e desenhos modernos, tomando as 

necessidades básicas: habitar, trabalhar, andar e etc, como ponto de 

partida para a ordenação do espaço.  

 
Figura 13 - Projeto de Zoneamento de Maringá 

 
Fonte: Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná 

 

O mapa da cidade deixa aparecer muitas de suas características de 

funcionamento e princípios de base sobre o modo de agir da 

administração municipal. Macedo era estagiário de Bary Parker, 

urbanista famoso e idealizador dos bairros-jardim de São Paulo. 

Portanto a influência da concepção de cidade jardim, de Ebenezer 
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Howard, pode ser notada no traçado da cidade integrado às áreas verdes 

(MENEGUETI; GONÇALVES, 2015). A organização da cidade 

destinou a área central, entre os parques, ao comércio, à igreja e prédios 

do poder público; a área centro-esquerda para bairros residenciais; mais 

à esquerda ainda, o pólo industrial; e após o pólo industrial, os bairros 

populares; assim como na extrema direita, também bairros populares; e 

no centro-direita, bairros residenciais. No mapa onde está escrito 

“Maringá” foi construída, na década de 1970, a Universidade Estadual 

de Maringá, ou seja, a UEM não estava no planejamento da cidade. Uma 

análise rápida deixa perceber que a extrema periferia foi reservada à 

pobreza. 

No segundo projeto da cidade realizado na década de 1970, 

abaixo, já podemos ver a Universidade em azul, conforme a legenda, e 

os prolongamentos das ruas principais após a linha do trem, que não 

existiam antes. O prolongamento das vias trouxe junto com ele uma 

disputa imobiliária sem precedentes na porção nova da cidade, inclusive 

recentemente modificando as ruas da universidade para fazer ligação 

entre os bairros e o centro. 

 
Figura 14 - 2º zoneamento de Maringá. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano de Maringá. 
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Menegueti e Gonçalves (2015) explicam que a arborização era 

muito estratégica para a Companhia que realizou o projeto da cidade, 

porque com o loteamento, “foi perdida” muita área verde, e os 

investidores do projeto precisavam de estratégias de propaganda para 

atrair os novos donos da terra, que se tornariam adiante os famosos 

“pioneiros do norte do Paraná”.  

O discurso da Companhia Melhoramentos, como é chamada por 

aqui, fazia crer que haviam encontrado nessa região um grande vazio 

demográfico. Apenas florestas, que foram “desbravadas” pelos 

promissores pioneiros. As propagandas veiculadas pela Companhia 

salientavam nesse início de norte do Paraná: 

 
As cidades do norte-paranaense, arrancadas ao 

sólo (sic), nascem como por encanto. Visada a 

mata virgem, examinadas as suas possibilidades, 

ao trabalho da engenharia tem seqüência a ação 

dos maquinários” (PIRES, E. M. Maringá, êsse 

fenômeno. Revista Ilustrada, Maringá: agosto de 

1957p. 17 

 

Também os historiadores oficiais da cidade113 contaram sobre o 

“desbravamento” ocorrido na região, que possibilitou a existência da 

cidade: 

 
O Norte do Paraná, principalmente local onde 

hoje se encontra Maringá, era uma região de 

difícil acesso, recoberta pelas matas exuberantes 

peculiares às áreas de terra roxa. Em determinados 

trechos se abriam grandes clareiras, onde os 

pioneiros, vindos para cá bem antes da CMNP 

(Companhia Melhoramentos Norte do Paraná), 

plantavam café em suas posses que haviam 

adquirido legalmente junto ao governo 

paranaense, principalmente durante o governo do 

interventor Manoel Ribas (HILÁRIO, 1997, p. 53) 

 

O historiador faz questão de salientar que as terras “foram 

adquiridas legalmente junto ao governador paranaense”, pois veremos 

que haviam povos alí que, segundo o discurso do governo do estado, 

gostariam de ter a terra para si, sem que tivesse sido legalmente 

                                                        
113 Que são referenciados como legítimos historiadores pela administração 

maringaense. 
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adquirida junto ao estado: eram as/os índias/os Kaigang (TOMAZ, 

2009). 

Historiadores não-oficiais, professores do Departamento de 

História da Universidade Estadual de Maringá, recuperaram as origens 

da cidade junto aos povos indígenas, graças ao Laboratório de Estudos 

sobre os Povos Indígenas sediado na Universidade Estadual de Maringá. 

Descobriram que em uma época bastante remota eram as etnias Guarani, 

Xokleng ou Kaingang que habitavam essa região (há pelo menos 2.000 

anos). Inclusive restos de Tradição Humaíta (de 7000 anos atrás!) foram 

encontrados por arqueólogos que se dedicaram a recuperar a história do 

local. Entre idas e vindas das disputas de europeus pela região, que 

durou até a segunda metade do século XIX, restaram apenas os Kaigang, 

que finalmente, após esse período, sucumbiram diante das invasões de 

fazendeiros de regiões próximas, interessados em expandir seus 

domínios e que possuíam o aval do governador do estado para realizar 

as ocupações (MOTA, 1999). Paulo Cezar Tomáz (2009) explica que 

essa autorização acontece quando existe no local uma “fronteira 

interior” a ser conquistada, por não estar ainda integrada pelo poder 

institucionalizado. Em outras palavras, os fazendeiros dos campos gerais 

faziam para o Estado do Paraná, o trabalho de tirar as terras das mãos 

dos/as nativos/as e integrá-la ao poder estatal, mediante a compra 

institucionalizada. Enfim, Maringá surge da repetição de um esquema de 

colonização que já conhecemos no Brasil. 

É importante recuperar a história da cidade para falarmos das 

vidas travestis e transexuais que vieram ocupar o espaço da 

Universidade Estadual de Maringá. Logo que me mudei para a cidade, 

em 1998, pude notar sua projeção em torno da linha férrea, favorecendo 

famílias pioneiras e nobres, que residiam entre a estação de trem e os 

grandes parques municipais (3 km de contorno cada um). No entanto, 

foi somente desenvolvendo pesquisas na história e me integrando ao 

Laboratório de Estudos das Cidades, veiculado também ao 

Departamento de História da UEM, de 1999 a 2002, sob orientação de 

Silvia Helena Zanirato114, que pude refletir sobre as noções higienistas 

que conduziam as ações públicas locais. Desenvolvi, nesse período, 

iniciação científica, já citada anteriormente, sobre os processos de 

desfavelização da cidade na década de 1970 (CORREA, 2001), como 

                                                        
114 Ex professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) e, atualmente, professora no curso de gestão pública na Universidade de São 

Paulo (USP). Docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Meio-

Ambiente da USP. 
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parte das políticas que tinham como objetivo retirar a pobreza do centro 

e levar para a periferia, numa tentativa de esconder aquilo que “não deu 

certo” na “cidade planejada para ser bela e sem problemas” (CAMPOS, 

2004). 

Como todo fenômeno urbano do século XX em cidades pólo de 

desenvolvimento, Maringá passou a ter bolsões de pobreza, problemas 

com desemprego, mendicância, drogas, prostituição, todos concentrados 

no centro da cidade115, onde estava a rodoviária. As políticas de 

higienização não pouparam esforços para retirar essa população do 

centro, a ponto da prefeitura possuir um guichê aberto 24 horas por dia 

na rodoviária a fim de embarcar mendigos e outras pessoas que 

manifestavam interesse de ir embora, porque não conseguiam mais 

sobreviver na cidade (CORREA, 2001). O tipo de “homem ideal” de 

Maringá era o trabalhador, empreendedor, pioneiro de sucesso. Não 

havia lugar no zoneamento para a mendicância e a prostituição, 

conforme podemos verificar novamente nas propagandas dos anos 

iniciais da cidade. 

 
Na arrebatadora pujança de seus dez anos de 

existência, a cidade que aí está é um símbolo de 

trabalho de titãs e de decisões másculas116 e é um 

grandioso fenômeno metropolitano surgido na 

interlândia paranaense.... PIRES, E. M. Maringá, 

êsse fenômeno. Revista Ilustrada, Maringá: 

agosto de 1957, p.11. 

 

Em 2006 me mudei para um prédio próximo à rodoviária, que é o 

lugar onde se concentra a prostituição na cidade. Algumas vezes, 

vizinhas deixaram embaixo da porta de meu apartamento abaixo-

assinados requerendo à prefeitura uma “limpeza” da área de prostituição 

e drogas, pois ninguém mais podia “sair de casa à noite” por causa 

daquilo. Assim, a cidade mostrava sua face higienista. Em 2010, com a 

rodoviária desativada, o prédio foi demolido (Gazeta do Povo, 2010), 

                                                        
115 Para refletir sobre este tópico estou utilizando noções sobre pobreza e 

urbanização, no sentido das reflexões de Lúcio Kowarick (1979). 

 
116 Aliás, vale destacar que a história oficial da cidade gira toda em torno dos 

homens pioneiros, como podemos ver acima, são narrativas bastante sexistas. Ainda 

na produção bibliográfica que estamos usando, que é bem mais recente, da década 

de 1990 não existe menção às mulheres que vieram participar da construção e 

“progresso” da cidade. 
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dentro de uma grande discussão entre defensores da preservação do 

patrimônio histórico, lojistas que se instalaram no local, e os que 

esperavam que sem a edificação vazia, as pessoas “indesejadas” que 

faziam uso do local, prostitutas, usuários de droga e mendigas/os, iriam 

migrar para outros lugares da cidade. Nos bastidores, havia o interesse 

do setor imobiliário em retirar as drogas e prostituição daquele ponto 

porque haviam aprovado um grande projeto de prédios residenciais para 

a porção do novo centro, a 200 metros dalí. Mas a prostituição continua 

na região. 

No geral, entendo a cidade como conservadora e religiosa. A 

catedral Nossa Senhora da Glória é o cartão-postal e também o centro de 

todo o projeto de loteamento e realização do município. 

 
Figura 15 - Catedral Nossa Senhora da Glória 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

 

Maringá carrega uma longa história de se livrar de corpos 

indesejados, desde as etnias indígenas, passando pelas políticas 

higienistas das favelas e mendicância, concentradas principalmente na 
década de 1970, até atualmente, no século XXI, quando ainda me 

deparei com abaixo-assinados com aquele conteúdo. Assim, como 

podemos pensar a existência de duas mulheres trans e travestis dentro do 
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espaço institucional da Universidade Estadual de Maringá, situada na 

cidade “símbolo de decisões másculas117”?  

 
4.3 NOME SOCIAL NA CIDADE (NÃO) PLANEJADA 

 

4.3.1 Mulheridades em jogo 

 

A presença de Evelyn na Universidade causou comoção nos 

grupos de estudos de gênero, no sentido de agilizar a regulamentação de 

nome social na universidade, pois a aluna, no cotidiano universitário, 

precisava lembrar aos professores e professoras, após a chamada, que o 

nome que constava no papel não era o seu, e contar com a colaboração 

de todos/as, no sentido de anotar ao lado o nome correto. Em 2012, o 

Brasil tinha 25 universidades públicas que tinham o regulamento, entre 

elas, a Federal do Paraná118. Ao receber o requerimento, a reitoria quis 

conversar com Evelyn, ouvi-la e ao mesmo tempo divulgar que a 

universidade tinha finalmente uma mulher trans cursando a graduação. 

O dia em que foi à reitoria, foi também o primeiro em que sua família a 

viu de vestido.   

 
Evelyn: É....aí a primeira vez que eu usei uma 

roupa assim...feminina, porque calça não é roupa 

de mulher né...calça e blusa não é roupa de 

mulher. Então, a primeira vez que eu coloquei 

uma roupa feminina, que foi um vestido que eu 

ganhei dessa minha ex patroa foi quando eu estava 

aqui. Foi o dia que o reitor me recebeu. Na 

reitoria...mas é porque eu já estava morando aqui 

e aqui eu já usava roupa feminina. Pra lá eu nunca 

tinha ido com roupa feminina. Aí nesse dia que o 

reitor me recebeu eu ía embora à tarde, aí eu falei 

“ahh vou com esse vestido mesmo”. Pus o 

vestidinho, fiquei com o vestidinho e fui. Então, 

ficou aquele impacto pra todo mundo “ahh ela 

veio de vestido!”. Mas agora é normal. Uso saia, 

blusa decotada...mas a primeira vez que minha 

mãe me viu foi quando eu já estava morando aqui. 

Foi um vestido (Evelyn, entrevista, 2015) 

                                                        
117 Também uma das características dos historiadores oficiais é apagar 

completamente a história das mulheres no período do loteamento e colonização da 

cidade na década de 1940. (HILÁRIO, 1997) 
118 Dados extraídos da tabela no anexo A. 
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Na conversa, que ocorreu claramente para marcar esse momento 

histórico na universidade, inclusive com a presença da imprensa 

universitária, Evelyn, “de vestido”, conforme faz questão de salientar, se 

apresentou como a primeira mulher a requerer o nome social na 

universidade. Foi também a primeira a defender Trabalho de Conclusão 

de Curso e a primeira a se formar com o nome social. Como ocorreu 

com Rita na mesa de debates, existia uma demanda alí de 

representatividade, que levou Evelyn a se vestir com o que ela considera 

“roupa feminina de verdade”.  

As teóricas do transfeminismo (JESUS, ALVES, 2012) têm como 

objetivo central, segundo minha leitura, dar protagonismo às mulheres 

trans dentro do femininsmo. Trata-se de deslocar a discussão para uma 

ótica trans não-essencializante, incorporando as discussões de gênero 

realizadas até agora, normalmente partindo de Joan W. Scott (1989)119, 

por exemplo, e propondo modos de pensar a diversidade de mulheres 

tendo como fundamento as pautas dos movimentos sociais trans. 

(JESUS, ALVES, 2012). É recorrente, nos textos de Jaqueline Gomes 

de Jesus, dar destaque à necessidade de reconhecimento da mulheridade 

trans, como mais uma das formas legítimas de ser mulher no mundo 

(2012). Essa luta ocorre porque existem diversos enquadramentos 

(BUTLER, 2015a) de políticas públicas, que excluem as mulheres trans 

do gênero feminino, por exemplo: a saúde da mulher não está preparada 

para essas mulheres, a Delegacia da Mulher praticamente não as 

recebe120, a lei de feminicídio foi votada no congresso, em 2015, com 

uma emenda que tinha como objetivo excluir especificamente as 

travestis e transexuais, embora teoricamente ainda seja possível aplicar a 

esses casos. Isso mostra o quanto as políticas públicas se encontram 

pautadas no sexo biológico. Entendo, quando leio Jaqueline G. de Jesus, 

que a reivindicação pelo reconhecimento do que chama de “mulheridade 

                                                        
119 O texto de Scott é bastante utilizado para abrir discussões sobre o binário de 

gênero, uma vez que está trabalhando a ideia de gênero como categoria analítica, ou 

seja, é conveniente começar uma discussão de gênero por aí. 
120Não falo no sentido de não querer recebê-las, o que teoricamente parece possível. 

No entanto, em pesquisa que realizamos em Maringá (CORREA; MAIO, 2015) 

entrevistamos funcionárias da rede de atendimento como: do Hospital Universitário, 

Da Delagacia da Mulher e do Centro de Referência e Apoio à mulher em situação de 

violência (CRAMM) e encontramos uma taxa de 0 atendimentos de mulheres trans e 

travestis em situação de violência, no ano de 2014, por esses órgãos, que são 

estruturantes na rede de atendimento orquestrada pela Lei Maria da Penha. 
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trans” (JESUS, 2012) passa pela necessidade de não mais ter que provar, 

a todo o tempo, o quanto as mulheres trans são de fato, mulheres. 

Portanto, é uma reivindicação e teorização que vai no sentido contrário 

das verdades sobre as mulheres, tentando construir uma interlocolução 

que esteja pautada em um grande guarda-chuva que é a ideia de 

feminino, sem que este conceito tenha parâmetros fixos e delimitações 

rígidas. Quando Rita participou de uma mesa redonda na sede da Ordem 

dos Advogados do Brasil/subseção do Paraná, em Maringá, houve um 

momento de visível aborrecimento, em relação a uma das advogadas 

que discursava sobre como a advocacia cria estratégias para mostrar ao/à 

juiz/a que as/os trans e travestis pertencem ao gênero feminino, que 

querem fazer constar no documento. Explicou que isso se faz através de 

fotos e depoimentos, “pois o judiciário precisa de categorias pra decidir” 

(cadernos de campo, 2015). Como se tratava de um debate, Rita 

imediatamente fez uso do microfone para dizer, em resumo: “que era o 

judiciário que precisava se adequar à sua situação, que não fazia sentido 

algum ter que provar para qualquer pessoa, quanto menos ao juiz, que 

tem direito de ser mulher” (cadernos de campo, 2015). Ainda quando 

estivemos na mesma mesa em um evento sobre a Lei Maria da Penha, 

sobre mulheres e minorias, cerca de seis meses depois, Rita relembrou 

essa circunstância e fez questão de se posicionar novamente. E quando 

fizemos a entrevista em 2016, reforçou: 

 
Rita: Pra mim o nome é um direito básico de 

humanidade, entende? É expor uma violência 

falar que eu precise de uma série de documentos e 

uma comunidade de pessoas para atestar que eu 

sou realmente uma mulher, e que sendo uma 

mulher eu tenho o direito de mudar os meus 

documentos da forma como eu prefiro, então. 

Então, é básico...eu não tenho como mencionar 

em outras palavras...porque por exemplo nenhuma 

pessoa cisgênero precisa lutar pelo direito do seu 

nome..né..pelo direito de ter o sexo..., com o qual 

ela se identifica, nos documentos né...o que é 

desnecessário. Então, eu acho que é isso. É expor 

uma realidade absurda. (Rita, entrevista, 2016) 

 

Portanto, de acordo com a conjuntura em que estamos, as 

mulheres trans precisam provar sua mulheridade, no judiciário, 

principalmente através de laudos e perícias. E nesse espaço, é 
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obrigatório adequar-se à verdade sobre a mulher, construída no âmbito 

jurídico. 

Entendo que o modo como se prepara uma apresentação pública, 

como as de Rita e Evelyn, está relacionado a diversos fatores, dentro do 

campo da violência simbólica (BOURDIEU, 1989), que remetem a um 

enquadramento normativo subsidiado pelo binário de gênero.  

Violências internalizadas, e ao mesmo tempo, resistência. Ainda que 

haja um cuidado com a passabilidade, a norma sofre uma implosão do 

constructo cultural que quer se impor, por intermédio do argumento 

conservador biológico, anatômico, geográfico e social: estar mulher, 

travesti, na universidade, em posição de destaque, é uma transgressão da 

norma dominante. Ainda que exista um alinhamento com a ideia do 

feminino, no argumento da mulheridade trans, há uma ruptura que é 

fundante com as categorias de sexo e gênero.  

O convencimento em relação ao gênero (passabilidade) é 

requerido das mulheres trans em muitos ambientes, como já vimos que é 

o caso do judiciário, por exemplo. Portanto, a associação das instâncias 

institucionais pode se tornar uma regra e a apresentação acaba sendo 

negociada em meio aos trânsitos também dentro do espaço universitário, 

assim como acontecia para Evelyn no âmbito familiar.  

Os conceitos de mulheres dentro dos feminismos apresentam 

diversos deslocamentos importantes de serem observados. Adriana 

Piscitelli (2002) analisa reflexões que se tornaram marcos importantes 

para as teorias feministas121. Segundo a autora, temos com Gayle Rubin, 

em Tráfico de Mulheres: notas sobre a economia política do sexo, 

escrito em 1975, há uma reflexão sobre a opressão feminina enquanto 

produto de um sistema sexo-gênero baseado no parentesco, uma 

primeira ruptura forte com o feminismo radical, que trabalhava 

exclusivamente nas bases do patriarcado,122.   

 
Perguntando-se sobre as relações sociais que 

convertem fêmeas em mulheres – a passagem de 

fêmea, como se fosse matéria prima, à mulher 

domesticada – a autora elabora o conceito 

“sistema de sexo-gênero – “um conjunto de 

arranjos através dos quais a matéria prima 

biológica do sexo humano e da procriação é 

modelada pela intervenção social humana” -, 

                                                        
121 No sentido de que marcaram a produção feminista de uma época ou local. 
122 Para isso utilizando Lévi-Strauss, apesar de não concordar com outros aspectos 

de sua obra. 
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localizando essa passagem no trânsito entre 

natureza e cultura, especificamente no espaço da 

sexualidade e da procriação (PISCITELLI, 2002, 

p. 8). 

 

Segundo a autora, a intenção de Gale Rubin era desenvolver, a 

partir de instrumentos fornecidos por Lévi-Strauss e Freud, ainda que 

com reserva a alguns aspectos desses autores, uma perspectiva do locus 

de opressão das mulheres. O intercâmbio de mulheres seria um primeiro 

passo para construir conceitos capazes de pensar sua subordinação 

(PISCITELLI, 2002). 

Para ela, com Haraway (1995) temos uma crítica forte ao gênero 

como categoria globalizante, capaz de obscurecer todas as outras, como 

a raça, etnia, classe social. 

 
Para a autora, a categoria gênero adquiriria poder 

explicativo e político se historicizasse outras 

categorias – sexo, carne/flesh, corpo/biologia,  

raça/natureza – de tal maneira que a oposição 

binária e universalizante,  elaborada em algum 

momento e lugar na teoria feminista, explodisse 

em teorias da corporificação/embodiment, 

articuladas,  diferenciadas, localizadas e nas quais 

a natureza fosse mais imaginada e atuada/enacted 

como um recurso/ressource para a cultura, ou 

como o sexo para o gênero (PISCITELLI, 2002,  

p. 13) 

 

Portanto, a autora apresenta um deslocamento significativo em 

relação às teorias iniciais. Segundo destaca Piscitelli (2002), esses 

movimentos teóricos estão acontecendo ao mesmo tempo que as 

reivindicações acerca das diferenças estão se desenvolvendo fortemente 

dentro dos movimentos feministas e influenciando essas construções 

epistemológicas. 

Judith Butler (2003) traz para as teorias de gênero um trabalho 

com enfoque na desconstrução do binômio sexo-gênero, incluindo um 

elemento novo, em relação às feministas anteriores, que é a idea da 

performatividade. Segundo Piscitelli, a contribuição de Butler está no 
êxito que obteve na formulação de que “o gênero é um instrumento 

discursivo, cultural, por meio do qual o sexo natural é produzido e 

estabelecido como pré-discursivo” (PISCITELLI, 2002, p.15).  E ainda, 

destaco, encontramos em Butler (2003) diversas reflexões sobre como 
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essa produção discursiva é realizada para produzir esquemas de poder. 

Portanto, o gênero seria um conjunto de “atos reiterados” construídos 

dentro de um esquema normativo fixo e vigiado para manter vigente o 

resultado desse mecanismo, que é uma substância (modelo de gênero) 

congelada no tempo. (PISCITELLI, 2002). 

As reflexões de Butler (2003) marcaram um momento 

interessante nos feminismos que são as produções deslocadas do/a 

sujeito/a “mulher”, pois o “gender problem” colocou a categoria queer 

em evidência (PISCITELLI, 2002). 

Pela construção de Piscitelli (2002) notamos que o aumento de 

grupos de estudos sobre teorias de gênero e transexualidades no Brasil 

(que acontece, como já mencionamos, após a 2009) está localizado 

dentro de um contexto de análise de outras possibilidades de sujeitos/as, 

mas também dentro de uma cena política de maior visibilidade dos 

movimentos sociais trans. 

Pensando com Linda Nicholson, Piscitelli (2002) introduz a ideia 

de que a produção de conceitos sobre os/as novos/as sujeitos/as não está 

inscrita no âmbito das epistemologias femininas. São resultado do 

trabalho dos feminismos que se aproximaram do ativismo e passaram a 

trabalhar concretamente com as subjetividades.  

 
Bem, como é essa nova formulação de mulher? 

Segundo Nicholson, trata-se de uma ideia de 

mulher que atenta à historicidade, não tem um 

sentido definido. Isto é, seu sentido não é 

encontrado através da elaboração de uma 

característica específica, mas através da 

elaboração de uma rede de características que não 

podem ser pressupostas, mas descobertas. 

Algumas exercem um papel dominante na rede 

por longos períodos de tempo e, certos contextos, 

o que não quer dizer que possam ser 

universalizadas. Nessa proposta, não se trata de 

pensar em mulheres “como tais”, ou “mulheres 

patriarcais”, mas “mulheres em sentidos 

específicos”. (PISCITELLI, 2002, p. 20-21).  

 
Portanto, os feminismos parecem ter chegado ao ponto123 de 

trabalhar a noção de mulheres em sentido plural, como criações 

                                                        
123 No sentido de algumas novas teorias abrirem para novas discussões, com 

instrumentos teóricos que não tínhamos antes, mas não no sentido de evolução. 
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contínuas, fundamentadas na concretude da vivência desses conceitos na 

cena política. Nesse sentido, as epistemologias feministas podem 

avançar, no entanto, considerando que produzirão saberes situados, 

temporais e específicos, sem cair no relativismo, mas deixando aberto 

um trânsito de categorias e conceitos em termos de abrangência e 

temporalidades. Ao que tudo indica, essa formulação tem muita conexão 

com as teorias transfeministas. 

Aprofundando na noção de saberes situados, é importante refletir, 

mais demoradamente, sobre como seria a proposta de um/a sujeito/a 

latina-americana/o e analisar se esses estudos nos auxiliam a clarear 

outras linhas de fuga que partem de outros locais que não o saber 

eurocêntrico e norte-americano.  A partir das feministas latino-

americanas, encontramos diversas críticas aos modelos universalizantes 

de feminismo, e uma valorização da condição da mulher latina como 

centro das epistemologias.  

Uma delas, a argentina Maria Luísa Femenías (2007) desenvolve 

estudos voltados à compreensão do sujeito dentro de seus contextos 

culturais identitários, fazendo, assim, uma crítica aos modelos 

globalizantes e hegemônicos, eurocêntricos, que há muito se colocam 

como melhores explicações para o agir e o sentir humanos. Trabalhando 

dentro do campo das epistemologias feministas a autora se dedica a 

esboçar um feminismo latinoamericano. A proposta aponta para uma 

tentativa de desvelar o sujeito latino, sem ocultar a contribuição que as 

teorias tradicionais deram para a discussão de gênero, mas sem deixar de 

lado também as especificidades regionais que temos. 

Nesse sentido, a autora aponta para uma dificuldade em pensar a 

situação da mulher latinoamericana, por meio dos fundamentos da 

igualdade e da universalidade, que se encontram na base das 

Constituições do ocidente. Femenías (2007) entende que a/o sujeita/o – 

mulher latinoamericana – tem influências culturais cruzadas, que as 

mulheres européias não têm em sua vivência, história e formação de 

identidade. As referências em nosso continente contam com elementos 

indígenas, africanos e, claro, branco, além de ultimamente estarem 

mescladas com a vinda de asiáticos, o que faz com que os fundamentos 

universais das políticas públicas ocidentais não contemplem o plano 

material do conceito de sujeito para o qual estas políticas estão 
direcionadas. 

A autora trabalha o conceito de “tráfico de teorias”, para 

encampar a ideia de que é legítima a prática de apropriar-se das teorias 

ocidentais hegemônicas, mediante uma resignificação dessas teorias, 

tendo em vista o contexto diferenciado deste continente e da/o sujeita/o 
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latina/o. A quebra epistemológica e cultural faz com que essas teorias 

sejam lidas pelas feministas latinas a partir dos conflitos raciais e 

culturais que temos, sendo apreendidas e, de certa forma, reelaboradas 

sob outros fundamentos materiais. Segundo Femenías, a consciência das 

escritoras latinas de sua marginalidade em relação às teorias 

hegemônicas lhes posiciona “no preciso lugar da experiência crítica” 

(FEMENIAS, 2007, p. 15). 

Quando a teoria hegemônica nos vê como o outro a primeira 

coisa que faz é ignorar nossas particularidades regionais, para definir 

esse “outro” como uma definição homogênea. Esse lugar é, exatamente, 

o lugar “indesejado”, e por isso mesmo permite uma reação que é a 

experiência crítica, marginal e periférica, contra a visão de “outra” 

exótica e emocional que nos é prescrita pela teoria ocidental 

predominante. 

As teorias da pureza/impureza são abordadas por Femenías 

também como um modo de retirar o heterogêneo das políticas que se 

dirigem às mulheres. Nesse sentido, é necessário abandonar os discursos 

das homogeneidades e enfocar as regionalidades das políticas e heranças 

étnico-culturais: 

 
El desafio más importante que se nos impone ES 

detectar y urgar en lãs intersecciones donde color, 

classe, religión, etnia, sexo-géreno potencian la 

exclusión y generan distorsiones ajenas a 

poblaciones com más altos grados de 

homogeneidad. Sobre todo, obliga a generar teoria 

para compreender y desmontar los modos em que 

racismo y sexismo se potenciam em nuestros 

territórios, para buscar soluciones alternativas que 

favorezcan reconocimiento, destribución y 

convivência124. (FEMENÍAS, 2007, p.18) 

 

O modo de pensar o feminismo, a própria epistemologia 

feminista, precisam ser (re)construída, em termos de heterogeneidade, 

                                                        
124 “O desafio mais importante para nós é detectar e estimular as interseções onde a 

cor, a classe, a religião, a etnia, o gênero sexual aumentam a exclusão e geram 

distorções fora das populações com maiores graus de homogeneidade. Acima de 

tudo, isso nos obriga a gerar teoria para entender e desmantelar as formas em que o 

racismo e o sexismo são fortalecidos em nossos territórios, buscando soluções 

alternativas que favoreçam o reconhecimento, a distribuição e a coexistência.” 

(tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
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subvertendo e recusando as políticas universalizantes. Os trabalhos das 

feministas latinoamericanas permitem-nos formular uma espécie de 

mapa da mestiçagem colonial e pós-colonial, que podem desnudar a 

rigidez racista das nossas estruturas sociais, permitindo ver os 

mecanismos para encobrir a exclusão de gênero, potencializada pelas 

questões da raça e etnia. 

Segundo Femenías, a “mestiçagem marca o lugar da ausência de 

homogeneidade social e se constitui em importante instrumento de 

negação da ordem igualitarista burguesa” (2007, p. 17). Do mesmo 

modo, as feministas mostram como a ordem “igualitária” tem também 

como objetivo esconder as diferenças sociais e culturais. Ao mesmo 

tempo, a autora explica que essa negação da diferença, cria o lugar do 

outro, a partir do qual se criam as resistências. “A América é impura” 

(FEMENÍAS, 2007, p.19), e, portanto, é lugar de reconhecimento de 

identidades diferenciadas. 

O trabalho do feminismo latinoamericano não é só negar a 

universalidade, mas também, criar estratégias de conter a exclusão. Da 

mesma forma, o reconhecimento de direitos não resolve a questão da 

exclusão, mas é um começo para avançarmos. O “novo lugar”, ao lado 

do homogêneo é, justamente, o lugar que se abre para a resignificação, 

para a afirmação de diversas subjetividades. A autora trabalha com um 

outro conceito de liberdade, que parte, antes de mais nada, da 

possibilidade da linguagem, em contraposição ao silêncio, frente a 

qualquer tentativa de exclusão, repressão e homogeneização. O 

feminismo na América tem, assim, o desafio de colocar-se como um 

movimento diversificado, que não aprisiona o feminismo em um modelo 

único, mas sabe lidar com a dicotomia particular/universal. A discussão 

epistemológica que a autora coloca é fundamental para nós, na medida 

em que nos situa como sujeitos diferenciados e que falam a partir desse 

referencial que é o “ser” latinoamericano. Pensar o gênero passa a ser, 

então, uma questão que precisa liberar-se das amarras epistemológicas 

ocidentais e assumir uma forma própria da identidade cultural e 

subjetiva, a partir do lugar de onde o sujeito está posicionado.  

No que se refere às transexualidades e travestilidades, a ideia do 

feminino, que abordamos, depara-se com esse desafio de superação das 

explicações racionalistas e generalizantes, para reencontrar as raízes 
constitutivas do sujeito em questão, e se pretendemos seguir com 

Deleuze e Gatarri (1995), trata-se de um reencontro com as linhas 

contínuas de um rizoma que contém essas subjetividades. Do ponto de 

vista do desenvolvimento das epistemologias feministas, as escritoras 

latinoamericanas têm criado teorias a partir do referencial latino, mas 
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ainda, teorias que são preteridas pelo uso das teorias eurocêntricas, ou 

norte-americanas. Há, portanto uma necessidade de resgatar esses 

elementos e pautar a discussão sobre as especificidades do sujeito que 

escreve e de suas/seus interlocutoras/es. 

Reside ainda aí uma questão política, que são as demandas 

específicas regionais, que estão sempre relacionadas à história e à 

política latinoamericanas, as quais possuem fundo eminentemente 

político. As discriminações e conceitos relacionados ao gênero, levam à 

discussão política sobre direitos e demandas que partem também da 

inscrição dessas/es sujeitas/os na cultura. 

Conforme nos explica Maria Luiza Heilborn (1999): 

 
A cultura (em sentido lato) é a responsável pela 

transformação dos corpos em entidades sexuadas 

e socializadas, por intermédio de redes de 

significados que abarcam categorizações de 

gênero, de orientação sexual, de escolha de 

parceiros. (HEILBORN, 1999, p.40) 

 

Portanto quando observamos as considerações de Rita e Evelyn 

acerca de sua mulheridade existe uma inscrição cultural, subjetiva, 

psíquica, parental, diversas dimensões que se articulam nessa 

construção. Além disso, estão presentes materialidades regionais 

estéticas e simbólicas. Portanto, enquanto uma discussão situada na 

latino-américa temos desafios também relacionados à superação de 

nossa submissão às teorias eurocentradas, no sentido de que é possível 

utilizá-las apenas se partimos de aspectos concretos da política e direito 

locais.   

O rizoma que se forma da emergência dos novos conceitos de 

mulheridades e masculinidades, sempre ancorados na experiência 

concreta dos/as sujeitos/as, apresenta discursos ramificados, de 

multiplicidade (DELEUZE, GUATARRI, (1995), que não levam 

exclusivamente a nenhuma das teorias feministas em sentido estrito. 

Não é possível subsumir as/os sujeitas/os a essas epistemologias, mas 

sim, conectar explicações, desterritorializar os sentidos, no sentido de 

produzir uma teia de entendimentos capazes de clarificar as linhas de 

fuga que existem entre os esquemas fixos de gênero. Quando tentamos 
captar os trânsitos, deslocamentos e sentidos do inapreensível sobre as 

subjetividades trans dentro da universidade, é nessa plataforma teórica 

que queremos trabalhar, ou melhor dizendo, sobre esse platô 
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construimos nossa etnografia, cartografando as transexualiades e 

travestilidades (DELEUZE, GUATARRI, (1995).  

 

4.3.2 A genealogia jurídica nas regulamentações de nome social 

 

Em 11 de novembro de 2011, a coordenadora de um dos grupos 

de estudos de gênero na instituição solicitou, via protocolo geral da 

UEM, o seguinte requerimento:  

 
Os grupos de Pesquisa em Sexualidade, Gênero e 

Educação: Nudisex e GEPECOS solicitam que a 

UEM reconheça e implante nesta instituição a “lei 

do nome social”, em concordância com a 

Secretaria de Educação do Paraná. Ver 

documentos anexos (UEM, 2011, p. 4). 

 

Vemos então que, formalmente, a solicitação de uso do nome 

social foi realizada por grupos de estudos. O documento que abre o 

processo é um “manifesto pelo uso do nome social na Universidade 

estadual de Maringá (UEM)”, explicando que “o nome social é o 

exemplo de uma lei que chega ao Estado do Paraná, e que não é, ainda, 

reconhecida nos debates escolares” (UEM, 2011, fls. 04). Aponta ainda 

que a medida existe para incluir as travestis e transexuais no ambiente 

escolar e fundamenta o pedido principalmente na regulamentação que a 

Secretaria de Educação do Paraná havia elaborado para as escolas de 

ensino médio e fundamental, em 2010 (UEM, 2011, fl 05). A peça 

introdutória faz menção também às vulnerabilidades às quais a 

população trans está exposta, tendo em vista a demora dos processos por 

mudança de nome civil no judiciário e as violências transfóbicas. Por 

fim, cita notícias de regulamentação do nome social na USP, já 

regulamentada, e na Universidade Federal do Paraná (UFPR), ainda em 

discussão naquela época.   

As notícias de regulamentação de duas universidades que 

possuem muita credibilidade científica e o conjunto de anexos que a 

professora juntou ao processo, mostram o direcionamento de convencer 

a Reitoria, para quem o requerimento foi endereçado, de que se tratava 

de um expediente jurídico já vivenciado em outras universidades e 
outros órgãos públicos do país. Mostro os anexos no quadro abaixo para 

melhor visualizarmos os elementos que aparecem e o que esse conjunto 

comunica a nós.  
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Quadro 6 - Tabulação de Dados dos anexos do requerimento da UEM 

 Anexo ao processo 

UEM 

Conteúdo (destaques) Abrangência 

1 Portaria. 233, de 18 de 

maio de 2010 – 

Ministério do 

Planejamento; 

- Fica assegurado aos 

servidores públicos, no 

âmbito da Administração 

Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, 

o uso do nome social 

adotado por travestis e 

transexuais.   

- Vincula funcionários/as 

do próprio ministério e 

órgãos geridos direta ou 

indiretamente por ele. 

2 Orientação Pedagógica 

N. 001/2010 – 

DEDI/SEED; 

- “o nome social é o 

reconhecimento de 

pertencimento da 

identidade de gênero 

das/os travestis e 

transexuais. A fim de 

garantir o a cesso e 

permanência dessa 

população. Escola deve 

garantir o sigilo. (fl 08). 

- Realizada para instruir 

a portaria que 

regulamenta o nome 

social nas escolas de 

ensino médio do Paraná 

3 Instrução Normativa 

Conjunta n. 02/2010 – 

SEED/SUED/DAE; 

- “o nome social é o 

nome pelo qual travestis e 

transexuais,  femininos e 

masculinos se 

reconhecem e preferem 

ser chamados.” 

- Cita Campanhas: “sou 

travesti, tenho direito de 

ser quem eu sou”.  

- Cita ações judiciais 

demoradas para trocar o 

nome civil 

- Realizada para instruir 

a portaria que 

regulamenta o nome 

social nas escolas de 

ensino médio do Paraná 

 

- Expressamente: “não 

alcança menor de 18 

anos” 

 

4 Portaria n. 1612 de 18 

de novembro de 2011 

– MEC 

- Art. 1º Fica assegurado 

às pessoas transexuais e 

travestis, nos termos 

desta portaria, o direito à 

escolha de tratamento 

nominal nos atos e 

procedimentos 

promovidos no âmbito do 

Ministério da Educação. 

- § 1º Entende-se por 

nome social aquele pelo 

qual essas pessoas se 

identificam e são 

identificadas pela 

- Vincula funcionários/as 

do próprio ministério e 

órgãos geridos pelo 

ministério direta ou 

indiretamente. Serve 

como orientação para 

escolas e universidades, 

mas não obriga. 
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sociedade 

5 USP passa a aceitar o 

uso do nome social de 

estudantes transexuais 

e travestis; 

- Circular adotando a lei 

estadual 55.588/2010. 

Uso do nome social de 

alunos e alunas travestis e 

transexuais em seus 

documentos acadêmicos 

- Em todos os órgãos 

ligados direta ou 

indiretamente ao 

governo do estado, 

inclusive todas as 

universidades estaduais 

do Estado de São Paulo. 

6 Notícias sobre Nome 

Social no Paraná 

O parecer do Conselho 

Estadual de Educação 

(CEE) do Paraná, que 

permite o uso do nome 

social de transexuais e 

travestis em documentos 

internos de instituições de 

ensino.... 

Destaca que: “não 

alcança menores de 18 

anos e funcionárias/os”. 

 Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

É possível notar que todos os documentos anexados ao 

requerimento de regulamentação do nome social na UEM foram 

elaborados por órgãos administrativos. Podemos entender esse cenário 

principalmente como uma alternativa à recusa do legislativo em discutir 

e votar a pauta do nome civil, mas a justificativa para a existência do 

nome social nas universidades não se esgota nesse argumento, conforme 

explicaremos adiante. 

Nas peças juntadas ao processo da UEM, é possível verificar 

como funcionam os três poderes em torno desse tema e por quê o 

movimento social trans, na Conferência Nacional LGBT, em Brasília, 

em 2008, foi tão enfático em reivindicar as regulamentações do nome 

social em escolas e universidades. 

No início da peça que abre o requerimento de regulamentação do 

nome social na UEM, a professora requerente explica que “o nome 

social é o exemplo de uma lei que chega ao estado do Paraná”. Quando 

o requerimento é encaminhado, da reitoria, à Procuradoria Jurídica da 

Universidade, em março de 2012 (4 meses depois do requerimento 

inicial)125, a procuradora que elaborou o parecer jurídico sobre o assunto 

iniciou suas considerações corrigindo o argumento da professora e 

esclarecendo que: 

 

                                                        
125 Sempre que citarmos algum ato do processo, faremos a contagem do tempo em 

relação à peça inicial, para marcar o quanto foi preciso esperar para que ficasse 

pronto. 
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observamos que a solicitação refere-se à ‘Lei do 

Nome Social’. No entanto, para se tornar Lei o 

projeto de lei há que ser aprovado pelo Poder 

Legislativo nos âmbitos: federal (Congresso 

Nacional); estadual (Assembléia Legislativa) ou 

municipal (Câmara de Vereadores) (p. 41). 

 

O que isso quer dizer em termos de organização política? A 

Constituição Federal de 1988 estrutura o governo brasileiro em 3 

poderes: “art 2º.São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si:o legislativo, o executivo e o Judiciário” (CF/88). Isso quer dizer 

que em termos de dinâmica governamental, estamos ainda inspiradas/os 

no modelo dos três poderes, idealizado por Montesquieu, no livro “o 

espírito das leis” (MONTESQUIEU, [1748], 2000). Em uma leitura da 

CF/88 vemos que as competências de cada poder está definida da 

seguinte forma: 1) o legislativo elabora leis; 2) o judiciário fiscaliza a 

aplicação da lei elaborada pelo legislativo; 3) o Executivo elabora as 

políticas públicas, leva à apreciação do legislativo, para que se tornem 

leis, e após, as executa; gerencia os recursos advindos dos impostos 

federais, o serviço público federal,  autarquias e órgãos direta ou 

indiretamente vinculados à sua estrutura,  como é o caso dos Ministérios 

da República,  por exemplo. Por causa dessas últimas funções, que são 

claramente do âmbito administrativo, tornou-se conveniente referir-se ao 

executivo como “Administração Pública” (BONAVIDES, 2016). Então, 

podemos dizer que o Executivo, enquanto elaborador de políticas 

públicas, está cumprindo função de governo (chefia de governo), em 

relação ao serviço público está cumprindo função de administrador, e 

quando representa o Brasil em reuniões e tratados internacionais, age 

como chefia de estado. Para cumprir todas essas funções, o executivo 

precisa organizar suas instâncias e, como não pode elaborar leis126, 

produz outros atos normativos, que possuem força de lei no âmbito da 

Administração, mas não se confundem com a lei, no sentido técnico. 

Esses atos são: portarias, resoluções, instruções normativas e decretos. 

Então, todos esses atos, diferente da lei, valem somente em âmbito 

administrativo. Também os órgãos ligados à administração pública 

trabalham por meio desses atos. Assim, os ministérios e secretarias do 

governo, federal, estadual e municipal, também podem elaborar 

                                                        
126 Lei, portanto, é uma categoria jurídica, que só adquire esse status após ter sido 

aprovada pelo legislativo, federal, estadual ou municipal, pelos ritos descritos na 

CF/88. O executivo não pode elaborar lei, mas pode elaborar projeto de lei e 

submeter ao Legislativo, requerendo apreciação sumária. 
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portarias e resoluções, que valem dentro de sua circunscrição de 

abrangência, porém não podem fazer decretos, que são exclusivos dos 

chefes dos executivos (Federal, Estadual e Municipal).  

É preciso destacar também, que os níveis da federação trabalham 

dento de um esquema de competências definido pela CF/88, onde 

existem alguns atos da Administração Federal que devem ser 

observados pelas administrações estaduais e municipais, mas em geral, 

cada administração tem prerrogativa para organizar sua circunscrição 

com uma certa independência. Assim, atos dos Ministérios, não 

necessariamente vinculam as secretarias dos estados e municípios. Isso 

depende da matéria. Por exemplo, se o governo federal, através de seu 

Ministério da Previdência, publica uma portaria de algo que se refere à 

organização das unidades do Instituto Nacional de Serviço Social - 

INSS no Brasil, essa portaria valerá para todas as unidades, 

independente do estado ou município em que estiverem, pois são todas 

submetidas, administrativamente, ao governo federal. No entanto, 

quando o ex Ministro da Educação, Fernando Haddad, publicou a 

portaria 1612/2011 sobre o nome social no MEC, citada no quadro 6, 

esse ato vincula somente o âmbito administrativo do Ministério da 

Educação, mas não vincula as autarquias, como as universidades, e 

tampouco as escolas de ensino médio e fundamental, que estão sob a 

administração dos governos dos estados, e as escolas de ensino 

fundamental I, que em sua maioria são geridas pelos municípios. As leis 

Federais vinculam todo o país, como é o caso do Código Penal, do 

Código Civil e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, que 

também é uma lei federal, determina que o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) pode expedir portarias que vinculem todo o território 

nacional em determinados aspectos já expressos na própria lei. O 

restante, tem que ser resolvido pelas secretarias estaduais e municipais 

de educação.  

É o caso do nome social, que, por não estar previsto em nenhuma 

lei federal, inclusive as que regem a educação no país, fica a cargo das 

portarias, resoluções e regulamentações das secretarias estaduais e 

municipais. Se há lei do nome social nos estados ou decreto do chefe do 

executivo, não é necessário recorrer às secretarias, como é o caso de São 

Paulo, que por meio do decreto 55.588/2010, obrigou todos os órgãos do 
estado a aceitarem requerimentos de uso do nome social. Nas 

universidades, existe uma situação peculiar, pois a CF/88 garante que o 

ensino e a pesquisa do ensino superior devem ser autônomos. Assim, as 

universidades são enquadradas como autarquias, que, em tese, possuem 

autonomia para regulamentar o decreto internamente. Portanto, o 
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decreto 8727/2016, publicado pela presidenta Dilma Roussef para 

instituir o nome social na administração pública federal, alcança também 

as universidades federais, mas elas têm autonomia para regulamentar 

esse direito. Portanto, tem que atender, mas cada uma precisa 

regulamentar internamente como será atendido. De fato, na última 

atualização que fiz, duas universidades federais me informaram, por 

telefone, que começaram o processo de regulamentação, a fim de 

atender ao decreto da Presidenta. No estado de São Paulo, igualmente, 

as universidades estaduais precisam regulamentar, mas em tese, 

qualquer pessoa que estude em uma dessas universidades pode requerer 

o uso do nome social, mesmo que não haja ainda regulamento interno, 

pois o direito já está garantido no decreto. Toda essa dinâmica vale 

também para o nível municipal.  

Organizamos essas informações no quadro abaixo, para facilitar a 

visualização do mecanismo estatal de funcionamento, salientando atos 

normativos que mais interessam à questão do nome social na educação. 

 
Quadro 7 - como as normativas de nome social se inserem no organograma dos 

2 poderes127 

 Legislativo Quem está 

vinculado? 

Executivo Quem está 

vinculado? 

Federal Lei 

ordinária 

Federal. 

Ex: LDB 

Toda a rede 

de Educação 

federal do 

país, 

inclusive 

estados e 

municípios. 

Ex. projeto 

de lei João 

Nery se 

aprovado, se 

posiciona 

aqui. 

- Decretos.  

Ex. 8727/2016 

- Todos os 

órgãos da 

administração 

pública federal. 

ex: 

universidades 

federais. 

- Resoluções e 

portarias 

(ex: portaria 

1612/2010 MEC, 

portaria 233 

MPDG, resolução 

12/2015 SDH, 

mas com o decreto 

8727/2016 essas 

normativas nãosão 

mais necessárias. 

- secretarias e 

serviços 

submetidos ao 

diretor ou chefe 

que fez a 

portaria ou 

resolução 

 

                                                        
127 O judiciário não faz normativas sobre o nome social. Atua nas ações que chegam 

até o judiciário quando alguma normativa não é cumprida, ou quando não há 

normativa em algum lugar e há uma ação que requer o direito mesmo assim, via 

judiciário. 



214 

 

Estadual Lei 

Ordinária 

Estadual 

 

Toda a rede 

de Educação 

estadual, mas 

não vincula o 

que está sob 

o governo 

dos 

municípios 

- Decretos 

Ex: 55588/2010 

(SP), 32226/2017 

(CE), 

 

- todos os órgãos 

submetidos à 

administração do 

estado, inclusive 

universidades 

estaduais. 

- Portarias e 

resoluções 

Ex: orientação 

pedagógica 

001/2010 

(SEED/Paraná) 

Portaria 16/2008 

(SEED/Pará) 

- todos os órgãos 

e serviços que 

estão submetidos 

ao estado ou à 

secretaria que 

fez a resolução 

ou portaria, por 

exemplo as 

escolas 

estaduais. 

Municipal Lei 

ordinária 

municipal 

Toda a rede 

de educação 

municipal 

- Decretos 

57559/2016 (SP) 

- Todas as 

secretarias e 

órgãos 

vinculados à 

administração 

municipal, 

inclusive escolas 

municipais. 

- portarias e 

resoluções 

- todos os órgãos 

e serviços 

ligados à 

secreataria ou à 

chefia que 

publicou a 

portaria ou a 

resolução. 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

A procuradoria da UEM, que recebeu o processo após o 

requerimento inicial, a fim de elucidar o assunto, citou trechos do livro 

de Fernando Henrique Meirelles (2007, p.179), autor de Direito 

Administrativo bastante utilizado nos cursos de direito, para indicar em 

que esfera se encontram as regulamentações de nome social.  

 
(...) 

decretos regulamentares e os regimentos, bem 

como as resoluções, deliberações e portarias de 

conteúdo geral”. “Tais atos, normalmente regras 

gerais e abstratas, não são leis em sentido formal.  

(...) 
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Portarias são: atos administrativos internos pelos 

quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços 

expedem determinações gerais ou especiais a seus 

subordinados ou designam servidores para 

funções e cargos secundários. Por meio de 

portaria também se iniciam sindicâncias e 

processos administrativos. (...) 

“Resoluções são atos administrativos normativos 

expedidos pelas altas autoridades do executivo 

(mas não pelo chefe do executivo, que só deve 

expedir decretos) ou pelos presidentes de 

tribunais, órgãos legislativos e colegiados 

administrativos, para disciplinar matéria de sua 

competência específica, por exceção admitem-se 

resoluções individuais” (UEM, 2012, fls 41) 

(...) (grifos nossos) 

 

Podemos notar que a procuradoria se esforçou em deixar claro 

que a produção de normativas relacionadas ao nome social são medidas 

administrativas e não do âmbito do Legislativo. Na sequência, cita o 

projeto de Lei 2976/2008, da deputada Cida Diogo (PT), para mostrar 

um exemplo de projeto de lei, que, caso aprovado, seria uma lei federal, 

com abrangência nacional.  

Voltando ao quadro 6 e olhando os anexos juntados ao processo, 

vemos que as orientações da Secretaria e do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná são os documentos que mais aprofundam na análise 

do quando se trata de uma regulamentação de nome social no âmbito da 

educação. Assim, é o documento apontado pela professora que fez o 

requerimento como aquele que deveria guiar a regulamentação na UEM. 

Esses dois documentos estão na base de todas as resoluções das 

universidades do Paraná até agora. Vejamos qual é o seu diferencial em 

relação aos outros órgãos citados. 

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná possui, em sua 

estrutura um Departamento de Diversidades (DEDI/SEED/PR), que 

teve, no período da regulamentação do nome social na rede estadual 

(2009 e 2010) uma equipe muito voltada às pautas LGBT. Nesse 

período, recebemos na UEM vários materiais didáticos produzidos pela 

secretaria, que eram, em sua maioria, cartilhas para trabalhar a 
diversidade sexual em sala de aula. Em 2009 e 2010, eu e a outra 

coordenadora de Grupo de Estudos em Diversidade Sexual da 

Universidade, estivemos em Curitiba em seis reuniões, organizadas pelo 

DEDI/SEED para discutir a formação de uma rede estadual de estudos e 
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ações voltadas à diversidade sexual e gênero na educação. Desde a 

primeira reunião, fomos informada/os de que o DEDI estava se 

movimentando em torno da regulamentação de nome social na rede 

estadual de ensino do Paraná. Uma das coordenadoras do Departamento, 

Dayana Brunetto C. dos Santos, inclusive defendeu dissertação de 

mestrado na Universidade Federal do Paraná com o tema: “Cartografias 

da Transexualidade: a experiência escolar e outras tramas” (SANTOS, 

2010), onde entrevista alunas/os de escolas públicas de Curitiba, a fim 

de perceber suas experiências como estudantes da rede de ensino 

estadual. O trabalho de Dayana, que já estava em curso quando as 

instruções normativas da SEED/PR estavam sendo elaboradas, parece 

ter aulixiado muito na profundidade do documento.  

A orientação Pedagógica, elaborada pelo DEDI/SEED traz uma 

argumentação substanciada no que se refere à necessidade do Estado em 

garantir o acesso e permanência dessa população na educação pública; a 

importância de implementar o nome social garantindo o sigilo no nome 

civil, inclusive dando instruções  pormenorizadas para que as escolas 

guardassem o nome de registro na "pasta do aluno” somente, e 

deixassem o acesso restrito à Secretaria da Escola, sem que fosse 

publicizado em espaço algum, a não ser com autorização da/o aluna/o 

(DEDI/SEED, 2010). Ainda, a instrução orienta no sentido de impedir 

que as escolas construíssem banheiros para esse público, para não causar 

segregação, trazendo reflexões sobre seu uso no âmbito privado das 

famílias brasileiras, onde os banheiros servem para todas/os, sem 

distinção de gênero. Por fim, incentiva à promoção de espaços e ações 

pedagógicas dentro dos estabelecimentos escolares que possam 

visibilizar transexuais e travestis. 

A portaria do MEC de 2011, também traz algumas informações a 

mais,  ainda que tenha sido extraída do diário oficial, apontando nos 

considerandos, diversos documentos importantes para a discussão da 

garantia do direito ao nome para a população travesti e transexual no 

Brasil, como propostas do PNDH 3; portaria do Ministério de 

Planejamento; princípios de direitos humanos – Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais (PNLGBT), e de Promoção da Cidadania Homossexual.Os 

demais documentos juntados, sistematizados no quadro 6, são 
normativas publicadas em diários oficiais e não mostram toda a 

discussão que foi realizada para a sua elaboração, como as instruções da 

SEED conseguem mostrar. Por isso, essas últimas pareceram 

documentos mais interessantes para servir de base às regulamentações 

nas universidades. 
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A notícia de regulamentações no Paraná, juntada pela professora 

requerente, salienta a condição de alunas/os que chegaram a desistir da 

graduação pela falta do nome social. 

 
Uma parou na 2 fase do vestibular quando o fiscal 

a chamou pelo nome no documento e a outra 

trancou o curso no primeiro ano. Pediu para ser 

chamada pelo nome social, mas o coordenador 

deu várias desculpas. Após, conseguiu fazer a 

carteirinha com o nome social na frente, mas nos 

outros docs continuava o nome civil, de modo que 

trancou o curso no primeiro ano e agora decidiu 

voltar: “só de não saberem meu nome de registro 

já é um grande alívio. Assim, eles não podem usá-

lo contra mim para me ofender. Meu nome é 

Bruna, e eu quero ser chamada assim”. (Liga 

Brasileira de Lésbicas, 2011). 

 

Na última parte do parecer da Procuradoria Jurídica da UEM, é 

citado o Parecer da Procuradoria Jurídica que analisou a regulamentação 

da UFPR, no que se refere aos riscos quanto à identidade falsa: “A 

administração da UFPR deve ser bastante criteriosa na regulamentação 

da questão para que problemas de identidade falsa não venham ocorrer, 

o que poderia comprometer seriamente a imagem da Universidade na 

sociedade.” (UFPR, 2008). (grifos da PJU da UEM). Vemos que ao 

grifar o parecer, a procuradora da UEM indica qual trecho gostaria de 

salientar e ao mesmo tempo reforça a legitimidade de sua preocupação, 

ao citar a análise jurídica de uma instituição federal de ensino superior. 

Diversos documentos circulam pelo único parecer jurídico que 

compõe a regulamentação de nome social da UEM. O argumento leva a 

reforçar a existência da prática em outros órgãos da administração 

pública e apontar a negligência do legislativo na questão, assim como 

suscitar argumentos de outras peças, que de certa forma, orientam para 

os cuidados que deverão ser tomados na regulamentação da UEM. O 

parecer indica o Conselho de Ensino e Pesquisa como instância 

competente para aprovar a regulamentação e constituir uma Comissão 

para elaborar a regulamentação.  
A peça que aparece na sequência, da Câmara de Graduação de 

Graduação da UEM, a qual recebeu o processo em 21/05/2012, (6 meses 

após o requerimento inicial) acrescenta apenas que as medidas 

administrativas que vêm sendo tomadas nesse sentido visam minimizar 
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o preconceito contra as travestis e transexuais na sociedade. (UEM, 

2012, fl 52).  

A mesma Câmara confunde as categorias de estudos de gênero ao 

iniciar seu parecer explicando que o nome social é o “nome pelo qual as 

pessoas com orientação sexual diferente da que é apresentada nos 

documentos oficiais (travestis e transexuais) são reconhecidas, 

identificadas e denominadas no meio social” (UEM, 2012, fl 58).  (grifo 

nosso)  

Vemos que os pareceres jurídicos manejam a questão do nome 

trans a partir dos livros de direito administrativo e uma medição dos 

riscos jurídicos que a administração corre aprovando o dispositivo, 

mostrando melhor conhecimento técnico do que teórico sobre o assunto, 

apesar de apontarem questões sociais pertinentes envolvidas na 

regulamentação. Essas últimas referências foram sempre retiradas dos 

documentos produzidos pela Secretaria e Conselho Estadual de 

Educação do Paraná. 

 
indiscutivelmente, os gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais sofrem grande preconceito 

no Brasil, tornando-se o tema em tela de extrema 

importância para evitar a evasão escolar em todos 

os níveis educacionais (educação básica e 

superior). Desnecessária, para evitar que se tome 

uma argumentação repetitiva, a apresentação de 

dados que demonstrem essa realidade. Prova disso 

é a existência de política governamental no 

sentido de minimizar os efeitos de tal preconceito 

(UEM, 2012, p. 50). 

 

 O volume de argumentações e anexos juntados para conferir 

importância e legitimidade ao pedido, demonstra que a professora 

requerente se cercou de todos os cuidados para que o pedido não fosse 

negado, sabendo que a instituição provavelmente pensaria em se 

precaver de várias formas contra qualquer erro que essa situação 

pudesse causar. Ao que parece, para profissionais que trabalham sob o 

princípio da segurança jurídica, o nome social é algo muito impreciso 

para se lidar.  

O olhar jurídico sobre o processo demonstra como o direito 

trabalha em torno da técnica, englobando os argumentos sociológicos a 

partir de como servem para dar substrato às peças jurídicas, e não o 

contrário, delimitando qual é o campo das possibilidades e o universo 

das soluções que se aplicarão (BOURDIEU, 1989). Vemos que os 
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pareceres da UEM, por serem produzidos dentro da universidade por 

pessoas que muitas vezes já trabalharam em grupos de pesquisas sobre 

minorias128, direcionam para uma necessidade de regulamentação do 

nome social, tendo como justificativa a evasão escolar, e o direito 

personalíssimo dessas pessoas sobre o nome, dando a entender que 

apesar de ter feito um parecer técnico, a questão não se esgota nesse 

âmbito. A mesma coisa acontece com o parecer da Câmara, que, como 

já vimos, é bastante inspirado nos pareceres da SEED/PR. De qualquer 

forma, a necessidade de passar o processo pela procuradoria jurídica 

reforça a ideia de que o direito é a área que possui o monopólio de dizer 

o direito (BOURDIEU, 1989).  

A procuradora da UEM, em conversas que tivemos em 2013, 

explicou-me que seu parecer foi no sentido de deixar a questão jurídica 

pronta para não haver dúvidas de que de fato a universidade pode 

regulamentar o nome social, e qual é o caminho jurídico correto para se 

fazer isso. Segundo ela, foi necessário retificar o requerimento inicial 

que falava na existência de uma lei de  nome social; mostrar como a 

questão funciona dentro do direito administrativo, e indicar a instância 

de deliberação competente, inclusive para garantir que o ato tivesse 

legitimidade depois de pronto: “Em conversa com E. S., vejo seu 

posicionamento favorável à regulamentação e a preocupação em garantir 

que o procedimento adotado não seja questionado posteirormente por 

causa de algum erro técnico, ou de competência..”. (cadernos de campo, 

2013) É inegável que há uma preocupação, dos grupos e pessoas 

envolvidas com direitos sociais dentro da universidade, em garantir um 

parecer favorável da procuradoria jurídica em nossas reivindicações, 

chegando a negociar algumas pautas para que isso aconteça, como foi o 

nosso caso com a Câmara de Graduação.  

A pró-reitoria de ensino, onde está sediada a Diretoria de 

Graduação da UEM, na época, fazia uma revisão de toda a legislação 

voltada ao ensino na universidade e o funcionário responsável me 

informou que poderíamos já incluir essa questão do nome social dentro 

da revisão. Entendendo que a regulamentação pela via da Comissão 

seria mais rápida e independente, constituindo-se em um documento 

histórico importante, contendo a manifestação de vários órgãos e 

inclusive dos/as alunos/as através do abaixo-assinado, decidimos 
continuar com o processo. Mas fomos informadas/os de que não havia 

                                                        
128 Como é o caso da Procuradora que deu parecer no processo da UEM, que esteve 

por vários anos à frente do Programa de Apoio e Pesquisa sobre Crianças e 

Adolescentes em situação de vulnerabilidade, dentro da universidade. 
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possibilidade de incluir o vestibular na regulamentação. Sabendo que a 

Câmara de Graduação daria parecer no processo, de pronto deixamos o 

vestibular de fora, assim como as/os funcionárias/os e professoras/es 

também.   

Embora a decisão seja do Conselho De Ensino e Pesquisa (CEP), 

vejo no processo da UEM, assim como na UFSC, que é na procuradoria 

jurídica que reside a maior expectativa dos grupos que se movimentam 

em torno da questão, sabendo que o parecer técnico tem poder de 

convencimento considerável sobre as/os conselheiros/as, muito mais do 

que os argumentos teóricos/as que possamos apresentar. Essa separação 

entre o campo teórico/social e a esfera técnica, é analisada por Bourdieu 

(1989) como um modo de operar que instrumentaliza o direito do século 

XX, no sentido de garantir uma roupagem de neutralidade e 

independendência em relação às pressões sociais. Porém, segundo o 

autor, apesar da impressão de racionalidade que aparece nas decisões, a 

atividade jurídica nunca é somente a aplicação da norma a um caso 

concreto, de modo que resta sempre uma esfera de interpretações 

variáveis, que marcam o quantum de arbitrariedade dos/as julgadores/as, 

que não sabemos precisamente até onde pode ser flexível: 

 
A interpretação opera a historicização da norma, 

adaptando as fontes a circunstâncias novas, 

descobrindo nelas possibilidades inéditas, 

deixando de lado o que está ultrapassado ou o que 

é caduco. Dada a extraoridinária elasticidade dos 

textos, que vão por vezes até a indeterminação ou 

ao equívoco, a operação hermenêutica de 

declarativo dispõe de uma imensa liberdade. 

Não é raro, decerto, que o direito, instrumento 

dócil, adaptável, flexível, polimorfo, seja de facto 

chamado a contribuir para racionalizar ex post 

decisões em que não teve qualquer participação 

(BOURDIEU, 1989, p 223 – 224). 

 

As negociações que transitam entre as regulamentações de nome 

social se inserem nas margens de (não) flexibilidade que o direito não 

mostra quando os documentos estão prontos, mas que de fato 
determinam os níveis de garantias que alí estão circunscritos. 

Na sequência do processo, em junho de 2012 (7 meses após o 

requerimento inicial), a reitoria solicitou a criação de uma comissão que 

deveria ser formada por uma/um representante de cada grupo de estudos 

que assinava o requerimento, uma/um representante do Departamento 
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Acadêmico e um/uma do Núcleo de Processamento de Dados. Uma 

análise das peças do processo de fato levava a crer que os setores a 

serem envolvidos seriam os grupos de estudos na área, o Departamento 

que controla as matrículas, notas e listas de presença e os técnicos que 

mexem no sistema. A princípio não havia nenhuma referência no 

processo, e tampouco nesse ofício, à participação da aluna trans que já 

cursava naquele momento o segundo ano da graduação.  

Por fim, a comissão se formou com duas professoras do 

Departamento de Fundamentos da Educação - DFE, uma do 

Departamento de Teoria e Prática da Educação - DTP e uma 

representante do Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA). Todas 

mulheres e todas trabalhando na instituição há pelo menos 10 anos. A 

Comissão se reuniu pela primeira vez em agosto do mesmo ano (9 

meses após o requerimento inicial), e decidiu chamar alguém do direito 

para presidir os trabalhos de regulamentação, uma vez que consideraram 

a elaboração da minuta de um trabalho muito técnico para ser realizado 

exclusivamente por professoras/es do Centro de Humanas. Como eu 

estava como co-coordenadora em um dos grupos, fui indicada para 

presidir a comissão, o que aceitei ainda em agosto de 2012.  

A comissão se reuniu 4 vezes, em ocasiões muito difíceis de 

serem agendadas, por causa do volume de trabalho das componentes na 

graduação, pós-graduação e outras comissões universitárias. Antes de 

marcar o primeiro encontro, conversei com Evelyn sobre as dificuldades 

que estava tendo com o nome civil na graduação e preguntei se poderia 

indicá-la para compor a comissão junto conosco, ao que ela respondeu 

prontamente que não. Disse que poderíamos requisitá-la a qualquer 

momento para tirar dúvidas, mas que não gostaria de integrar o grupo. 

Assim, Evelyn participou somente da primeira reunião da Comissão. 

Imediatamente me dei conta de o nome da aluna não constava na peça 

inicial do processo e que essa falta de referência à sua existência na 

universidade provavelmente tenha sido a pedido seu, o que a professora 

requerente me confirmou mais tarde. 

Evelyn, diferente de Rita, parece ter sido levada a publicizar um 

protagonismo dentro do processo de regulamentação do nome social na 

universidade devido a uma responsabilidade ética, que sentia em relação 

às mulheres trans que conheceu fora do meio universitário. Em vários 
momentos das conversas que tivemos ela destaca que fazia isso “pelas 

outras que virão”. 

 
Evelyn: Eu disse segunda-feira: “eu não faço isso 

só por mim, por questões de “ai, bonita, linda”. Eu 
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faço pelos outros, que eu sei que têm vontade e 

também não vêm por conta desse medo, do 

preconceito. Então, tudo que eu faço até hoje e fiz 

é não só por mim, mas pelas outras que virão. 

(EVELYN, entrevista, 2015) 

 

A referência que Evelyn fez à “segunda-feira” diz respeito ao um 

evento já referido sobre gênero e raça, do qual participou para falar de 

sua experiência como mulher transexual e negra. Evelyn fez uma fala 

política no evento, que tinha formato bem livre, no sentido de reafirmar 

os medos e necessidades de adequação da universidade a pessoas trans e 

pobres, e que, apesar de tudo é possível resistir dentro desse espaço.  

Rita e Evelyn participaram de alguns eventos na universidade, 

todos para falar de sua condição trans dentro daquele espaço. Enquanto 

Rita discursava mais longamente sobre sua experiência, Evelyn dava 

sempre respostas mais curtas, sendo que raramente as duas participavam 

da mesma mesa. Rita realizou TCC com o tema “transexualidade e 

escola”129, enquanto Evelyn abordou a questão da formação de 

professoras em relação à sexualidade na escola, sem falar sobre 

transexualidade. Portanto, nos momentos em que aparecia associada a 

esse assunto, o engajamento de Evelyn parece estar mais relacionado à 

responsabilidade que sentiu por ser a primeira mulher trans na 

universidade e a consequência política que essa posição gerou sobre si 

com as outras mulheres trans que almejam cursar o ensino superior, do 

que com uma vontade de fato de aparecer publicamente, nos momentos 

em que aparecia associada a esse assunto. 

O período que coordenei a comissão para regulamentação do 

nome social na Universidade Estadual de Maringá - UEM coincidiu com 

minha entrada no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da 

Universidade Estadual de Santa Catarina-UFSC. No Núcleo de 

Identidades de gênero e subjetividades - NIGS, no qual me engajei, 

notei algumas insatisfações das mulheres trans em relação ao sistema de 

nome social, e em relação à própria regulamentação, que já estava 

implantada na instituição, desde 2012. Essas conversas e minha pouca 

experiência junto aos órgãos normatizadores da Universidade, me 

fizeram estar muito cuidadosa com o que estávamos redigindo na UEM. 
A fim de me certificar de que estaríamos alinhadas com as pautas dos 

movimentos trans, marquei diversas reuniões com as usuárias de nome 

social da UFSC e fui até a Associação em Defesa dos Direitos Humanos 

                                                        
129 Não indico as referências para não identificar a aluna. 
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com Enfoque na sexualidade – ADEH, que presta suporte às mulheres 

trans e travestis de Florianópolis, de modo que os pontos principais da 

resolução da UEM foram estruturados em torno dessas conversas e da 

negociação realizada com a PEN/UEM e o DAA/UEM, onde tivemos 

que abrir mão de alguns pontos para garantir a aprovação da resolução. 

Ao final incluímos130: 1) que o nome civil não deve aparecer junto com 

o social nos documentos em que este estiver: art.1°, §7°; e art.2º,II,§2º; 

2) os sistemas de educação à distância devem se adequar à 

regulamentação, assim como o sistema de curso presencial: art. 1° §7°; 

3) a pessoa que faz uso do nome social dentro da universidade a 

qualquer momento pode requerer a expedição dos documentos com o 

nome civil: art 2º, II,§2º; 4) menores de 18 anos somente podem 

requerer o uso do nome social com autorização dos pais art 1º, §2º; na 

cerimônia de colação de grau, a outorga é realizada pelo nome social, 

constando no diploma e histórico o nome civil: art2°,  II, 3º.      

 A fim de garantir que as/os conselheiros/as do Conselho de 

Ensino e Pesquisa entrariam em contato com as teorias que circulam na 

área de gênero, ao invés de analisarem a questão apenas tecnicamente, 

inserimos no relatório final dos trabalhos reflexões realizadas a partir, 

principalmente, da obra de Judith Butler (2003): 

 
o respeito ao nome social, sobretudo nas 

instituições educacionais e de saúde, é resultado 

da luta de movimentos sociais ligados a travestis e 

transexuais e da redefinição do conceito de 

gênero,  pela comunidade acadêmica,  entendendo 

que o gênero não tem relação compulsória com o 

sexo com o qual a pessoa nasce. Os estudos 

antropológicos e da cultura tem sedimentado a 

noção de que a identificação com o gênero é uma 

experiência atravessada pela cultura e, portanto, 

não pode ser considerada um dado da natureza 

(UEM, 2013, p. 77). 

 

A coordenadora da Associação em Defesa dos Direitos Humanos 

com Enfoque em Sexualidades - ADEH, com quem conversei em 

Florianópolis, sugeriu que aprovássemos junto com a resolução da 

                                                        
130 A resolução está no anexo D. Transcrevo apenas os destaques de trechos que 

geralmente são mais polêmicos nas regulamentações. 
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UEM131 uma comissão permanente para tratar dos problemas posteriores 

à publicação da resolução, que certamente iriam existir. Mostrou-se 

irritada com a UFSC por não ter ainda essa Comissão institucionalizada. 

Fizemos a sugestão ao final do relatório final e, embora a resolução 

tenha sido aprovada sem alterações, esse ponto não foi acatado. 

Merece especial atenção a indicação que fizemos para que a 

existência da resolução fosse incluída na propaganda do seguinte 

vestibular da universidade, junto com os tópicos de orientação às 

pessoas que tinham interesse de estudar na UEM, o que também foi 

recusado pelo Conselho de Ensino. 

É possível notar que embora a universidade tenha regulamentado 

o uso do nome social, o Conselho não mostrou interesse em publicizar 

esse ato administrativo, reforçando a tendência da cidade de não dar 

visibilidade a determinadas/os cidadãs/os. Tampouco concordaram em 

manter uma comissão que pudesse resolver os problemas futuros, 

recaindo na estratégia legalista de resolver o problema com a norma, 

sem uma política de inserção dessa população na universidade. Fica 

evidente a ideia de que há uma política de compensação, mas não há 

interesse em investir na melhoria efetiva de condições que a 

universidade pode oferecer às travestis e transexuais no campus. 

Maria Zanela (2016), ao entrevistar 3 mulheres trans que utilizam 

o nome social na UFSC, afirma que todas gostariam que as informações 

pudessem estar visíveis no site, não somente porque seria mais fácil 

concretizar a questão da passabilidade, mas também porque essa 

informação legitimaria suas existências dentro daquele espaço.  

O contato com os sites das universidades fez necessária, na 

pesquisa, uma reflexão sobre a estética de apresentação das 

universidades e a representação de estudantes do ensino superior. O 

trânsito pela administração da Universidade Estadual de Maringá, 

enquanto professora e coordenadora de grupos que promovem eventos, 

me mostrou alguns pontos da organização institucionais que são menos 

conhecidos por alunas/os, a não ser para aqueles que se tornam 

representantes discentes nos conselhos universitários e outras instâncias. 

Não porque sejam informações veladas, o que não é o caso, mas são 

operações mais conhecidas por quem acessa cotidianamente essas 

instâncias, o que não acontecia quando eu era estudante, mas que já 
aconteceu diversas vezes enquanto docente.  Ao requerer financiamento 

para um de nossos congressos e divulgação pela mídia, conversei 

                                                        
131 Embora ela fosse aluna da UFSC, conversamos várias vezes sobre dúvidas que eu 

tinha na redação da regulamentação da UEM. 
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diretamente com a assessoria de imprensa da universidade, ocasião em 

que me mostraram como a UEM utiliza os recursos de imprensa para 

divulgação das atividades universitárias e quanta energia e recursos 

financeiros são empregados em determinadas atividades. Soube, por 

exemplo, que existem em alguns campos da página de entrada da 

universidade destinadas ao logotipo e cores da instituição, um campo 

para notícias diárias, onde tem preferência a notícia do dia - mas dá 

acesso a outras mais antigas se rolarmos a barra para baixo - e uma barra 

acima das notícias, que passa vários dias dando enfoque à propagandas 

importantes para a instituição naquele momento. O funcionário me disse 

que poderia colocar o evento por algum tempo nesse espaço que tem 

mais visibilidade, e comentou que o vestibular é a chamada que mais 

ocupa esse espaço durante o ano. 

A partir daí me dei conta de que a universidade tem um layout 

que possui como objetivo atrair estudantes e outros profissionais. 

Notícias de titulações, prêmios, pesquisas comentadas em grandes 

veículos de imprensa, tudo que possa dar destaque à atuação da 

universidade, principalmente pesquisas realizadas junto à comunidade, 

aparece em sua página de entrada em lugar privilegiado, assim como os 

serviços que são importantes para a manutenção da universidade 

estruturalmente, como o vestibular. Como eu não tinha ainda 

experiência em material de divulgação de eventos, pedi que o 

funcionário me auxiliasse na requisição das quantidades e, a partir do 

número de participantes, decidimos o montante de folders e cartazes que 

eu precisava. Perguntei a ele se era muito difícil a universidade fornecer 

ao evento aquela quantidade de material, ele me disse que não, que não 

era nada comparado ao que produziam para o vestibular, que utiliza uma 

quantidade quase 30 vezes maior do que a que estávamos requerendo. 

Essa informação me acompanhou na pesquisa realizada junto aos sites 

das universidades para encontrar as resoluções e notei que a estratégia 

de atrair estudantes é realizada através da valorização de méritos de 

pesquisas e “pessoas de sucesso”, e raramente são mencionados os 

problemas sociais que convivem ao mesmo tempo com o progresso da 

pesquisa universitária. Além disso, há uma tendência de veicular 

majoritariamente fotografias de estudantes e professoras/es brancos/as. 

Passei a verificar também, que no campo destinado a informações para 
“o estudante”132 (opção 2 da minha pesquisa por resoluções), não existe 

                                                        
132 Sempre no masculino. 
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nenhuma orientação para alunas/os travestis e transexuais133 (esperava 

encontrar os requerimentos ou a informação on line,  junto com o 

formulário de matrícula) e em páginas de poucas universidades há 

informações para estudantes cotistas e em situação de baixa renda. Na 

maioria dos sites, as informações são gerais. A generalidade, como já 

sabemos, não é neutra, na medida em que o silêncio privilegia alguns e 

coloca uma marca de “estudante de segunda classe” sobre outras/os. 

Nesse contexto, é importante perguntar: Qual é o lugar da 

transexualidade na universidade?  

A procuradora jurídica da UEM esforçou-se em situar a questão 

do nome social dentro do direito e vemos que o âmbito administrativo 

onde a medida se encontra é mais restrito e mais precário do que uma lei 

federal. Inclusive o projeto de lei federal, 2976/2008, para permitir a 

inclusão do nome social no registro, não estaria em consonância com as 

pautas trans, uma vez que prevê que o nome civil conste ao lado. 

Portanto, enquanto algumas pessoas famosas são tranquilamente 

recepcionadas pelo artigo 58, da Lei de Registros Públicos - LRP, que 

regulamenta a mudança de nome em relação a apelidos notórios, as/os 

travestis e transexuais foram empurrados para uma solução precária, 

chamada por Berenice Bento (2014) de “gambiarra legal”, que, em tese, 

pode ser quebrada a qualquer momento, caso a/o administrador/ra 

resolva voltar atrás na decisão que origina os decretos, portarias e 

resoluções. Essa diferença, conforme já apontamos, ocorre precisamente 

porque nesse caso existe o elemento da mudança de sexo. Portanto, 

consideramos o nome social como um dispositivo derivado de um 

impedimento legal, causado pela compulsoriedade sexo anatômico-

gênero, que leva travestis e transexuais a percorrerem um caminho bem 

mais longo para modificarem seus documentos e, durante esse caminho, 

a recorrer para expedientes precários, como é o caso do nome social, a 

fim de garantir minimamente a sobrevivência nos espaços que ocupam. 

Flávia Bonsucesso Teixeira (2012) deixa bem clara essa precariedade 

quando narra a cena de súplica de uma das atendidas em sua unidade de 

saúde, a qual viu por diversas vezes entregar aos atendentes um bilhete 

dizendo: “por favor, me chame de Carolina”, assim como Evelyn fez, 

durante 2 anos na universidade, sempre que havia uma/um professor/a 

novo/a, ou quando alguém que já tinha sido avisado do nome social, 
esquecia e a chamava pelo nome de registro. A precariedade que se 

marca aqui é a da própria existência. Assim como Flávia Teixeira (2012) 

                                                        
133 Com exceção de 3 universidades que disponibilizam o requerimento de nome 

social on line, o que entendo ser o ideal para essa população. 
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e Judith Butler (2015b) entendo que há uma questão de interpelação, 

que é estruturante para os relatos de si. O outro, que aparece na cena 

como interpelador, é o que cria condições para que o/a sujeito/a exista e 

se reconheça. Assim como no descuido das/os atendentes/os em 

observar o nome social, o que torna os lembretes uma necessidade 

constrangedora, o cotidiano de Evelyn de ouvir outro nome sendo 

chamado que não o seu, nega a ela o direito a essa interpelação, que se 

constitui no direito de reconhecimento do/a sujeito/a enquanto tal. 

Butler, em Quadros de guerra (BUTLER, [2009], 2015a) trabalha ainda 

essa dimensão da aniquilação do sujeito a partir de cenas de tortura 

físicas da guerra do Vietnã, quando iraquianos sofriam violências 

sexuais por parte dos soldados americanos, os quais tiravam fotografias 

desses momentos para comemorar a sujeição dos sujeitos ao poder 

militar norte-americano134. A autora trabalha a ideia de que para os 

Iraquianos, esse é o pior tipo de violência que poderiam sofrer, pois 

violentá-los tinha o significado de exterminá-los de uma outra forma, ou 

seja, acabar com sua existência enquanto homens iraquianos. Parece-me 

que a situação da existência trans na universidade passa por caminhos 

semelhantes a esses, muito embora as violências nesse espaço se dêem 

mais em nível simbólico, do que físico. A insistência no nome civil, ou a 

negligência em relação ao nome social, são atitudes que apagam as 

subjetividades trans do espaço universitário e negam sua existência. Ao 

mesmo tempo, ao regulamentar o nome social, estamos dizendo que a/o 

sujeita/o pode existir nesse espaço, porém ocupando um lugar de 

precariedade, onde corre cotidianamente o risco de ter a existência 

negada a qualquer momento.   

O legislativo brasileiro é o rosto (Butler, 2011) que nega às 

travestis e transexuais a cidadania plena. A precariedade se manifesta 

em qualquer momento de vulnerabilidade causada pela não adequação 

da universidade a essas pautas: quando a travesti precisa comparecer 

pessoalmente ou telefonar ao Departamento Acadêmico para requerer o 

nome social; quando o sistema erra ou atrasa para se adaptar, quando 

ocorrem as violências mais diretas de pessoas que não querem observar 

a regra do nome social. A tese que estamos colocando é a de que se trata 

de uma vida precária, ou seja, a sociedade heteronormativa, binária, que 

estrutura sua política e direito sob o paradigma de sujeito universal 
empurra travestis, transexuais, negras/os, indígenas e pessoas com 

                                                        
134 Butler ([2009], 2015a) trabalha a ideia de que os soldados americanos sabiam que 

a violação sexual era o pior tipo de violência 
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deficiência para a margem dos direitos, e como estou entendendo nesse 

texto, à margem do conceito de humanidade. 

Portanto, além da localização jurídica do dispositivo do nome 

social em um campo vulnerável dentro do sistema normativo, podemos 

dizer que esse expediente também ocupa um lugar central no mapa da 

violência simbólica direcionada às pessoas trans no país, que têm a 

existência capturada e ao mesmo tempo abandonada (AGAMBEN, 

2002a) a uma norma marcada pela precariedade. 

 

4.3.3 A não espera como resistência 

 
A angústia da espera não é sempre violenta; ela 

tem seus momentos de calma; espero e tudo que 

está em volta de minha espera é atingido pela 

irrealidade. Nesse café, observo os outros que 

entram, batem papo, se divertem, lêem 

tranquilamente: esses não esperam. 

E espera é um encantamento: recebi uma ordem 

de ficar parado. A espera de uma chamada 

telefônica se enche, assim, de interdições 

minúsculas, ao infinito, até o inconfessável: me 

privo de sair da mesa, de ir ao banheiro; inclusive 

de falar ao telefone (para não ocupar o aparelho); 

sofro se me telefonam (pela mesma razão); me 

enlouquece pensar que em alguma hora próxima 

será necessário que eu saia, arriscando-me, assim, 

de perder diversões que me chamam. Seriam 

momentos perdidos para a espera, impurezas da 

angústia. 

Pois a angústia, em sua pureza, quer que eu fique 

sentado em uma cadeira, ao alcance do telefone, 

sem fazer nada. 

Estou apaixonado? – sim, porque espero. O outro, 

ele, não espera nunca. Às vezes quero julgar quem 

não espera; tento ocupar-me de outras coisas, de 

chegar atrasado; mas sempre perco esse jogo: 

porque qualquer coisa que acontece, me encontro 

ansioso, para ser mais preciso, adiantado. A 

identidade fatal do apaixonado não é outra senão 

essa: sou aquele que espera. 

(...) 

Fazer esperar: prerrogativa constante de todo 

poder, “passatempo milenar da humanidade”.  

(...) 
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(A espera, BARTHES, [1977], 1993) 

 

Há 9 meses Evelyn aguarda o resultado de seu processo de 

mudança de nome civil e sexo junto ao judiciário, ainda sem resolução. 

Produziu provas: fotos, 20 declarações de amigas/os, parentes, 

professore/as e alunas/os da universidade. Mostrou documentos 

universitários com o nome social. Agora espera a declaração do juiz 

sobre seu gênero, como alguém que espera para nascer para o direito 

civil, e finalmente ser cidadã plenamente135. Demorou 2 anos para 

decidir entrar com o pedido, mesmo tendo conseguido que uma 

advogada atuasse sem custos. Conforme explica: “Não sabia se queria 

mudar o nome no registro, talvez continuasse usando como nome social 

mesmo”. Evelyn não parecia muito interessada no processo há 4 anos, 

quando perguntei pela primeira vez. Dizia que “Não sentia necessidade 

disso para ser mulher”. Também havia uma necessidade de não 

exposição, somada a uma falta de disposição para encarar um juiz que 

iria avaliar se era mulher o suficiente para mudar o nome.  

Ao todo, o processo de nome social da UEM demorou 22 meses 

para ser finalizado, 25 meses para ter uma portaria e 36 meses para estar 

totalmente adaptado aos sistemas da universidade. Uma espera 

significativa para quem espera existir formalmente ao menos nos 

documentos internos da universidade. Ao final dos 25 meses, quando o 

projeto foi aprovado pelo Conselho De Ensino e Pesquisa CEP, o 

Departamento de Assuntos Acadêmicos decidiu “adiantar” a carteirinha 

universitária de Evelyn, utilizada no Restaurante e na biblioteca.  

Para Rita, o nome foi fundamental para sentir mais segurança no 

início da transição:   

 
Crishna: E como foi o processo do nome social? 

Como você se informou? 

Rita: Eu vi pelo seu facebook! (risos) Vi que tinha 

o nome social e aí eu vi que eu não poderia 

começar uma transição sofrendo privações. Ai, é 

uma transição bastante constrangedora então 

assim, o nome social, ele foi decisivo pra isso. E 

                                                        
135 As reflexões sobre o poder estatal e a espera são inspiradas em palestra ‘Esperar 

y hacer esperar: escenas de esperas en salud, dinero y amor”, de Mário Pecheny, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em 15 de maio de 2015, ministrada dentro 

do curso “Políticas de Sexualidade e Gênero na América Latina”, organizado pelo 

Curso de Especialização em Gênero e Diversidade (GDE), Instituto de Estudos de 

Gênero (IEG) e Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS).  
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foi um processo simples. Antes de começar a aula 

eu fui até o DAA, solicitei. Inclusive assim, o 

DAA no começo do ano é até um pouco 

conturbado lá...tem muitas pessoas... Aí eu falei 

“ah, eu queria solicitar o nome social”. Aí 

prontamente eles me atenderam com preocupação. 

Se eu estava confortável, me tratando no feminino 

e daí eu solicitei e assim que as listas de chamada 

chegaram já estava “Rita”. As pessoas que eu 

convivi, os professores também eu não notei 

nenhuma atitude vexatória, assim com represália, 

até porque eles já conheciam a minha militância 

né. E foi tranquilo. Ainda que eu tivesse um visual 

não feminino, eu usei o Rita 2014 inteiro. 

 

Ela não esperou pelo vestido, o nome foi o meio pelo qual se 

inseriu nesse universo de transição, sem volta e sem final.  

Enquanto o processo de nome social tramitava, Evelyn passou 

pelos primeiros anos da graduação. Conversava com os professores. 

Pedia para anotarem o nome correto, um a um. Cada vez que requeria, 

passava a exitir no papel, ainda que fosse em um rascunho escrito à 

lápis. Se o nome civil era pronunciado não respondia. Conforme me 

corrigiu: 

 
Crishna: Se alguém te chama pelo nome de 

registro você não responde, então? 

Evelyn: não. Às vezes lá em casa alguém chama 

eu faço que nem é comigo. 

Crishna: como se não fosse teu mesmo né. 

Evelyn: como se não fosse meu e não sendo meu 

realmente! (Evelyn, entrevista, 2015) 

  

Requereu o nome social, mesmo antes de ser regulamentado. Fez 

carteirinha, mesmo sem resolução. Utitlizou para comer no Restaurante 

Universitário, postou fotos no facebook. Como descreve Jimena M. 

Massa (2017), ao discorrer sobre relatos das primeiras mulheres trans a 

requererem o nome social na UFSC: “Não importa que o cartão sirva só 

para almoçar; serve, antes de tudo, para mostrar que, nesse espaço 
público cobiçado e prestigiado que é a Universidade, elas existem 

exatamente nos mesmos termos que decidem e desejam existir” 

(MASSA, 2017, p. 2).  

Enquanto setores da UEM produziam pareceres técnicos para 

localizar o nome social dentro do direito administrativo, Evelyn 
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participava de mesas para discutir negritudes e transexualidades, sempre 

se apresentando como mulher e com seu nome de mulher. Nunca mais 

pediu permissão, após o primeiro dia de grupo de estudos. Enquanto os 

Plano Nacional de Desenvolvimento Humano - PNDH 1, 2 e 3 

planejavam, no papel, melhorar as condições para pessoas trans, em 

todos os espaços da vida social, Evelyn fez o Programa de Avaliação 

Seriada - PAS, trabalhou de doméstica, solicitou o uso do nome social 

aos/às professores/as, solicitou à reitoria. E enquanto o Supremo 

Tribunal Federal adia o julgamento, em curso no tribunal desde 2015, 

que decidirá se pessoas trans podem usar o banheiro de acordo com sua 

identidade de gênero, Evelyn nunca usou o banheiro masculino da 

universidade: “nem sei como é!”. Evelyn resistiu, e resiste. 

Enquanto o judiciário tem o monopólio do direito e da espera, a 

vida segue seu curso. Na medida em que somente uma decisão judicial 

tem poder de inscrever a pessoa trans no mundo civil, a espera se torna 

mais um elemento de violência simbólica dirigida às travestis e 

transexuais, quando não de violência física, pois muitas são retiradas à 

força dos banheiros. 

A prerrogativa estatal para decidir sobre o banheiro e o nome 

estão inseridas em um contexto maior de controle dos corpos pela 

política, chamada por Foucault de “biopolítica”. Apesar do autor ter 

trabalhado a ideia do controle da sexualidade já em História da 

Sexualidade. A vontade de saber (FOUCAULT, 1988), mostrando como 

a moral vitoriana influencia na formação do puritarismo e culpa da 

modernidade sobre o sexo, trabalho com os entendimentos do autor 

sobre as técnicas de controle dos corpos, entendendo o direito dentro 

desse conjunto. Uma das questões que norteiam essa reflexão deve ser: 

por que o Estado precisa do monopólio da decisão sobre os corpos? 

Em O Nascimento da Biopolítica, Foucault (2008) entende o 

monopólio do direito como parte de uma “arte de governar” movida pela 

razão estatal. O texto torna-se interessante, na medida em que o autor 

discute a razão moderna em meio à elaboração das constituições 

fundamentadas em direitos humanos, que geralmente é o paradigma que 

fundamenta os sistemas de direito ocidentais atuais. Também porque 

nos auxilia a pensar a gestão do Estado sobre as vidas a partir de uma 

roupagem de racionalidade estatal, que é o próprio modo de operar do 
liberalismo.  

Na modernidade, o Estado não existe para salvar os súditos na 

outra vida, como estava estabelecido para os governos medievais, ele 

existe para si mesmo: para expandir-se, tornar-se forte e manter sua 

força. O Estado de gestão interna tem uma quebra com o modo de 
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governar do período dos príncipes, pois estes estavam preocupados com 

os limites morais, enquanto o estado de gestão, cujo modelo de governo 

é a economia política está interessado em alcançar, ao máximo, os 

objetivos do Estado. Antes de analisar a questão polícia dentro do 

estado, é importante salientar que foi por intermédio do direito que os 

reinos cresceram, conforme explica Foucault (2008), através da 

eficiência do exército e das jurisdições. No século XVIII, o estado passa 

a ter limites estabelecidos internamente, e segundo aponta Foucault, não 

se trata de uma limitação jurídica, mas de fato, no sentido de que a 

quebra dos limites não tira o governo de sua posição soberana. Ele 

apenas será chamado a se adequar. 

Portanto, a partir desse período, não existe uma limitação externa, 

como era função do direito fazer. Existe uma limitação de fato, onde o 

Estado estabelece até onde é conveniente ir, mas, se passar do limite de 

fato estabelecido por si mesmo, não perde a legitimidade de governo. O 

Estado passa a ser então autoestabelecido, e governado por princípios 

gerais, válidos em qualquer circunstância, de modo que resta difícil 

definir, entre essa generalidade e o limite de fato, qual é realmente o 

limite que o Estado estabelece para si. O que estabelece esse limite, 

afinal? Poderíamos dizer que a teoria política tenta responder a essa 

pergunta através dos tempos, respondendo com a limitação divina, ou 

limitações da moral e do direito natural. Porém, o que vemos no século 

XX é que o limite é estabelecido, lembrando Bentham, de acordo com o 

que é agenda e non agenda, ou seja, o único limite do Estado é aquele 

que delimita o que o Estado acha que deve ser. Portanto, a autolimitação 

é realizada pela economia política e não pelo direito (FOUCAULT, 

2008). Mas o direito é a forma que legitima a força, veste nessa agenda a 

roupagem da neutralidade e da legalidade. 

Uma das atividades de campo que desenvolvi neste trabalho, foi o 

de acompanhar, no Supremo Tribunal Federal, duas ações que correm 

sobre as transexualidades: uma delas para permitir o uso do banheiro de 

acordo com a identidade de gênero (Recurso Extraordinário 845.779) e a 

outra para permitir que seja possível alterar o nome civil no judiciário 

(Recurso Extraordinário 670422) sem que seja necessária a cirurgia de 

transgenitalização. Assim é o modo como o STF apresenta a questão e o 

modo como a mídia notícia. Porém, uma análise mais próxima das ações 
mostra que o primeiro caso se trata de pedido de indenização de uma 

mulher trans que tentou utilizar o banheiro feminino no Shoping 

Beiramar norte, em Florianópolis, em 2008, e foi retirada à força do 

local pela segurança do prédio (STF, 2015). Portanto, de início, não se 

trata de uma ação para definir se uma mulher trans pode usar o banheiro 
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feminino. Trata-se de uma cidadã, requerendo ao shopping, uma 

indenização de 15 mil reais, por ter sido retirada e constrangida por uma 

segurança do estabelecimento no momento em que estava utilizando um 

dos banheiros do local. A discussão passou pelas instâncias inferiores e 

ganhou volume tal, que ao final tornou-se uma análise sobre a 

permissão, ou não, para a utilização dos banheiros por pessoas trans. 

Vendo que existem mais 789 ações no judiciário com o mesmo objeto 

que esse, o STF declarou que a decisão que tomar sobre esse ao final da 

ação, será de abrangência geral. Como consequência, todas as outras 

ações relacionadas (aquelas 789) ficam sobrestadas136, esperando que 

essa, agora com status de principal, seja julgada. Ou seja, o STF pede 

que as pessoas trans aguardem que ele decida, em discussão que já leva 

9 anos no judiciário, qual banheiro devem utilizar e captura o local das 

necessidades fisiológicas como algo a ser localizado, legislado, o que 

não era objeto de normatização formal no Brasil. Quando acontecia a 

discussão no plenário do STF, em 19/11/2015, o Ministro Gilmar 

Mendes pediu a palavra para dizer que se ela foi convidada a sair é 

porque provavelmente sua aparência de mulher não “convencia”.. 

(cadernos de campo, 2015). 

Vemos que o ministro trabalha na linha do modo de operar 

comum ao judiciário brasileiro que é o de reconhecer os direitos trans 

quanto mais ficar convencido do gênero para o qual a pessoa está 

migrando137, pois o direito é também autocentrado.   

Se observamos ao menos uma das peças anexadas ao processo, é 

possível identificar uma argumentação racional, própria dos Ministros 

do STF, baseada nos princípios fundamentais da CF/88.  

 
 À luz da narratividade constitucional, do direito 

constitucional positivo e da triste realidade a que 

se submetem não apenas as mulheres transexuais, 

mas também os homens transexuais, afigura-se 

imprescindível adentrar o debate exercitando 

alteridade e empatia, à luz da solidariedade que 

constitui um dos princípios fundamentais de nossa 

República (art. 3º, I, CRFB). 

E, em razão da cláusula material de abertura 

prevista no § 2º do art. 5º, da CRFB, igualmente 

não podem ser vistos isolados da perspectiva da 

                                                        
136 Como apensadas, à espera. 
137 Considerando que o judiciário somente entende as transições entre os dois pólos 

do binário. 
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prevalência dos direitos humanos, princípio que 

inclusive rege as relações internacionais da 

República, como estabelecido no Art. 4º, II, da 

CRFB (FACHIN, 2015, p. 4). 

 

Interessante notar como o judiciário transformou uma ação de 

indenização, em uma ação de controle do uso do banheiro por pessoas 

trans, fazendo transitar, por entre as falas, a racionalidade estatal e os 

princípios de direito fundamental. Sabemos, pelos relatos de nossas 

interlocutoras, que as mulheres trans não esperam pela decisão do STF 

para utilizar os banheiros femininos. No entanto, esse uso se tornou 

ainda mais perigoso quando o Tribunal colocou a ação como se fosse 

uma ação de permissão para o uso dos banheiros, dando a entender que 

tem chance de surgir, de fato, uma proibição para isso, após o 

julgamento da ação, o que irá justificar que qualquer pessoa que seja 

apontada como trans seja retirada dos banheiros. O STF coloca assim, 

mais uma marca de precariedade sobre a existência transexual. Ao final 

da discussão, em 2015, o ministro Luis Fux pediu vistas do processo, 

por entender que se trata de uma decisão que atinge “profundamente” a 

sociedade brasileira e que portanto, precisava de mais tempo para se 

posicionar (cadernos de campo, 2015). Com isso, são mais dois anos de 

espera até agora.  

Uma das faces do poder estatal é o poder de fazer esperar. O 

judiciário decide se haverá o direito, e quando. No caso do nome civil 

trans, trata-se de decidir se, e quando essa vida começa a existir para o 

direito138.   

Também o judiciário, com o tempo, foi elaborando uma ideia de 

que, quando se trata de pessoas trans, é necessário  uma vigilância sobre 

o comportamento e aparência de gênero para que se possa fazer uso do 

artigo 58 da LRP para modificar o nome e o sexo nos documentos. 

Trata-se de outra discussão que surge no judiciário sem estar pautada na 

                                                        
138Importante destacar que a espera levou a uma prática entre as/os advogadas/os de 

dividir as ações de mudança de sexo e mudança de gênero, segundo fui informada, 

para garantir para aquelas/es que não estão preparados para fazer perícias, caso seja 

solicitado, que possam mudar ao menos o nome rapidamente (cadernos de campo, 

2016). De fato, começamos a ver mudanças de nome obtendo decisão favorável em 

dois meses, o que é um tempo recorde para o judiciário, que normalmente demora de 

6 meses a 2 anos nos processos, quando se requer mudança de nome e sexo na 

mesma ação. Por outro lado, cria-se um mercado interessante, tanto para o direito, 

quanto para a psicologia, que passa a trabalhar dobrado em cada caso.  
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Lei, e que gera um controle diferenciado sobre os corpos trans. Uma 

vigilância fundamentada especificamente no sexo anatômico, e que tem 

a questão do gênero/sexo como diferencial, em relação a todas as outras 

ações de pessoas não trans que utilizam o artigo 58 da LRP para 

modificar o nome. Novamente, o Judiciário empurra a vida trans mais 

para a margem. Os processos são mais demorados, mais custosos e, 

dependendo do juiz que está com o processo, envolve também a perícia 

médica. A ação que corre no STF sobre mudança de nome e sexo nos 

documentos sem cirurgia, citada acima, é de um homem trans que se 

recusa a ser periciado. Caso o STF julgue procedente seu argumento, 

nenhum/a juiz/a poderá mais requerer perícia nesses casos, seja para 

homens, seja para mulheres trans. O início do julgamento da ação se deu 

em julho deste ano (2017), ocasião em que o STF ouviu, pela primeira 

vez, uma mulher trans discursando em Plenário. Gisele Alessandra 

Schimidt apresenta, em sua intervenção, diversos pontos sobre os quais 

refletimos em tópicos anteriores, de modo que me parece importante 

transcrever aqui algumas partes de seu discurso.  

 
Sinto que estou fazendo história, mas se estou 

aqui diante de vosssas excelências é porque sou 

uma sobrevivente. Sobrevivi ao apredejamento 

moral e cívico, à proibição de estar na rua em 

espaços públicos, mesmo que à luz do dia, à 

mendicância e ao sepultamento como indigente, 

como acontece com a maioria das pessoas trans 

brasileiras, sem que, nem nesse momento, tão 

extremo de morte, tenham merecido respeito ao 

nome e ao gênero com o qual se identificam. Sei 

que falo de um lugar de privilégios. Seja porque 

sou advogada, seja porque minha documentação 

civil reflete meu nome verdadeiro e minha 

identidade de gênero. A maioria das transexuais, 

travestis e homens trans, não tiveram as 

oportunidades que eu tive e estão à margem de 

qualquer tutela, morrendo apedrejadas e à 

pauladas em violação ao princípio constitucional 

da dignidade da pessoas humana. Somente em 

2016, 130 pessoas trans foram assassinadas no 

Brasil, segundo os dados da Associação 

internacional transgender Europeen.  

(...) 

Não realizei a cirurgia de transgenitalização 

por não entender que uma parte de meu corpo 
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me defina enquanto mulher, e por não ter a 

mínima estrutura e coragem para realizar um 

procedimento tão invasivo, que pode colocar em 

risco a minha vida. 

(...) 

A transfobia institucional também está presente.  

No estado de onde venho, no Paraná, não há 

competência clara para o processo do pedido de 

retificação judicial, o que acarreta consequentes 

declarações incompetentes e demora jurisdicional, 

que se debruça em detalhes técnico-processuais e 

posterga a concretização dos direitos 

fundamentais envolvidos. Não há em nosso 

ordenamento jurídico a regulação da retificação de 

prenome redesignativo de sexo para pessoas trans. 

Esse vácuo normativo nos lança a toda sorte de 

interferências e condicionamentos para alcançar 

esse direito, quando ele não nos é negado ao final 

de anos, de um processo judicial custoso, do ponto 

de vista emocional e financeiro. Somo obrigadas a 

mostrar certo padrão de masculinidade e de 

feminilidade, que varia ao sabor da subjetividade 

que esses conceitos encerram. Muitas vezes se 

nos permitem mudar o prenome, não nos 

permitem mudar o designativo de sexo. Temos 

que obter um laudo médico que ateste termos 

um transtorno mental. Somo ouvidas pela 

justiça e pelo ministério público, também são 

ouvidas testemunhas, e nossas memórias e 

intimidades são escrutinadas através de 

fotografias que demonstrem ser quem dizemos 

ser. Tudo para provar que nossa identidade não é 

um delírio. Somo acusadas de querer prejudicar 

direito de terceiro, ou fugir de dívidas.  Somo 

obrigadas a uma violenta intervenção em nossos 

corpos, mesmo quando não desejamos. (destaques 

nossos) 

(...)  

(Schimidt, transcrição de depoimento, 2016) 

 

Vemos no relato da advogada, que passou também por processo 

judicial para modificar os documentos, que os corpos trans são 

submetidos a uma vigilância, controle e suspeição constantes, 

mostrando que ao lado dos assassinatos e agressões físicas nas ruas, a 
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violência simbólica que ocorre dentro dos processos judiciais é uma 

outra causa de precarização da vida desses/as sujeitos/as. A 

universidade, ao tramitar primeiramente todo o processo de 

regulamentação faz também esperar, para que finalmente a pessoa que 

precisa utilizar o nome social possa responder à chamada e passar a 

existir para toda a sala. Notamos também, que a advogada chama a 

atenção para a lógica binária que prevalece no espaço médico e 

judicírio, e que se reflete na dinâmica das mudanças de nome fazendo 

as/os sujeitos/as esperarem mais ainda para adequar os documentos, pois 

não raro, precisam entrar com duas ações para mudar o nome e o sexo.  

A sessão do STF de certa forma me remete a Agamben (2007), 

em O Reino e A Glória, quando explica que a gestão eficaz do estado 

também pode ser pensada por intermédio da noção de oikonomia 
trinitaria139, onde os rituais litúrgicos possuem função importante no 

exercício do poder. Ao observar o processo de nome social e o curso dos 

litígios sobre mudança de nome civil, notamos que a processualística 

tem lugar central, colocando no meio da cena as questões de forma e 

competência. Esse mecanismo não está colocado dentro dessas análises 

em vão. Em “homo sacer” (2002), o autor já trabalhava com a ideia de 

que a centralidade na forma é o que sustenta o controle da vida pelo 

direito140.    

A ideia de gestão do Estado por intermédio de uma economia 

política implica também em que o Estado crie um conjunto de coisas, 

que de acordo com a agenda e non agenda sejam consideradas 

importantes de serem controladas pelo estado. Esses objetos de controle 

são criados pelo próprio estado, e não é necessário que tenham 

correspondência com o real. O Estado cria como se fossem verdades e 

governa de acordo com essas verdades inventadas. É nesse contexto que 

a biopolítica começa a estabelecer noções de loucura, saúde e 

                                                        
139 Em uma referência às influências que a forma e rito jurídicos sofrem da teologia.  
140 Agamben traz no texto o conto Diante da lei de kafka, como uma metáfora da 

forma do direito. Trata-se da história de um camponês que se encontra diante da 

porta da lei. Há um guardião na porta que não o deixa entrar, e tampouco ir embora. 

Quando tenta olhar o que há após a porta, vê apenas outras sucessivas portas e o 

guardião sempre a dizer, que ao final de todas elas, está o juiz, que irá chama-lo em 

algum momento. O camponês fica diante da lei até estar bem velho e quando o 

guardião constata que o homem está perto da morte o dispensa, e ele se vai, sem 

nunca saber o que esperava e o que havia após a entrada.  

A metáfora de Kafka é utilizada por Agamben para mostrar que o homem sacro é 

capturado pela forma do direito, que não consegue mostrar o conteúdo, porque ele 

não existe. Existe somente a forma.   
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sexualidade. Segundo Foucault é precisamente esse modo de governar 

que marca o liberalismo: 

 
“autolimitação da razão governamental”: que quer 

dizer isso afinal? O que é esse novo tipo de 

racionalidade na arte de governar, esse novo tipo 

de cálculo que consiste em dizer e fazer o governo 

dizer “aceito, quero, projeto, cálculo que não se 

deve mexer em nada disso?” Pois bem, acho que é 

isso que se chama, em linhas gerais, “liberalismo” 

(FOUCAULT, 2008, p. 28). 

 

A partir do estabelecimento dessas verdades, são criadas 

categorias que aparecem na cena biopolítica como neutras. Nesse 

sentido, as teorias da moral141 contribuíram muito com o Estado no que 

se refere ao controle das sexualidades.    

Em Dualismos em Duelo, Anne Fausto – Sterling (2001/02) narra 

a situação de uma esportista espanhola, impedida de participar dos jogos 

olímpicos de 1988, em razão do teste de sexo. O caso que inicia a 

discussão sobre as categorias opostas fundamentais para a compreensão 

de mundo europeia e norte-americana traz para a cena um corpo 

feminino, que no exame ‘acusa-se masculino”. Em que pese o quanto o 

caso serve para mostrar a falência do modelo binário de gênero, o que 

nos interessa é o uso político do exame, denunciado pela autora no 

texto.  

 
Embora o COI não tivesse exigido a moderna 

análise de cromossomos no interesse da política 

internacional até 1968, já vinha policiando o sexo 

das competidoras olímpicas num esforço para 

aplacar aqueles que temiam que a participação das 

mulheres no esporte as transfomasse em criaturas 

masculinizadas. Em 1992, Pierre de Coubertin, 

fundador das olimpíadas modernas (das quais as 

mulheres foram, de início, excluídas), afirmou que 

“os esportes femininos [eram] contra as leis da 

natureza”. Se as mulheres não eram por natureza 

competidoras atléticas, então o que dizer das 

esportistas que chegavam à cena olímpica?  Os 

funcionários das olimpíadas se apressavam a 

certificar a feminilidade das mulheres cuja 

                                                        
141 Como a Kantiana, por exemplo (1980, 1993). 
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participação permitiam, porque o ato mesmo de 

competir parecia implicar que elas não podiam ser 

mulheres de verdade. No contexto da política de 

gênero, o policiamento do sexo fazia todo o 

sentido.  (FAUSTO-STERLING, 2001/02, p. 14). 

 

Como demonstra Fausto - Sterling, há uma questão política 

central na realização do teste que tira a competidora da prova, 

mostrando que o exame não é neutro e tampouco se trata somente de 

identificar o que há nas células do rosto de Patiño. Estava em jogo uma 

suspeição sobre o corpo, nesta questão específica, porque era uma 

mulher que praticava esportes em nível elevado de desempenho. 

Conforme vemos na sequência do relato, o mesmo não aconteceu com 

um competidor em outra ocasião quando foi descoberto infiltrado em 

uma prova feminina. 

Assim como todos os corpos de mulheres são vigiados, o corpo 

trans, de mulheres ou homens, é um corpo sobre o qual recai a 

suspeição. Por esse motivo, os processos de mudança de nome têm 

requisitos a mais, provas em abundância, o que leva o judiciário a 

discutir, por 9 anos, se alguém que foi convidado a se retirar de um 

banheiro no mesmo momento em que iria utilizá-lo deve receber 

indenização, quando sabemos, que mulheres cis usam banheiros 

masculinos, por exemplo, sem reclamações dos estabelecimentos. 

Com a abertura de um processo de mudança de nome trans, as 

tradicionais disciplinas das áreas da saúde, biológicas e jurídica são 

chamadas à colação para dar seus pareceres, lembrando de fato o texto 

foucaultiano quando o autor reflete sobre a criação das disciplinas de 

controle dentro da política (FOUCAULT, 1988). 

O nome social se coloca segundo um dispositivo um pouco 

diferenciado das outras figuras jurídicas que controlam as subjetividades 

trans. É um mecanismo sem juridicidade.  

A diferença estrutural entre nome social e nome civil se insere em 

um contexto complexo de separação do social e do político, movimento 

próprio da modernidade. Percebemos essa cisão pela primeira vez no 

discurso dos romanos quando passaram a utilizar expressões diferentes 

para designar o domínio do rei e o domínio social, logo após o período 
de conquista das cidades gregas (SARTORI, 2006). Antes disso, vemos 

em Aristóteles que as palavras politikon e polités significavam ao 

mesmo tempo política e cidadãos e socidade e civil. Em Platão, 

igualmente, encontramos o mesmo vocábulo, Politea para designar a 

política e a sociedade. A partir da sociedade romana imperialista é que 
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começamos a notar a representação dessas categorias por vocábulos 

diferentes. No direito moderno, com o princípio da centralização do 

poder, política e sociedade também recebem significados diferentes 

(SARTORI, 2006). O campo da política foi sendo definido como a 

esfera do direito, do formal, do poder e do governo, enquanto a 

sociedade foi sendo relacionada à ideia de súditos ou civis – dependendo 

do período de modernidade – à presença de discussão e divergências, 

porém ausência de deliberação. Portanto, a diferença entre o nome social 

e o nome civil marca também essa distinção entre aquilo que pertence ao 

campo do social e o que pertence ao campo da política. O nome civil 

pertence à esfera do formal, do direito, do poder, das garantias estatais. 

O nome social pertence ao campo da informalidade, da vivência 

concreta e não da forma. O nome social é uma anti-forma jurídica, e tem 

relação precária com o campo do direito. Nesse sentido, quando nos 

referimos ao nome social como um dispositivo administrativo criado 

para burlar a condição de espera imposta pelos tribunais brasileiros142, 

podemos dizer que ele integra o conjunto de artifícios criados pelas 

travestis e transexuais para sobreviver nos espaços institucionais, 

principalmente. É possível verificar que na vivência de Rita dentro da 

universidade, o nome social foi fundamental para que ela resolvesse 

desenvolver outros processos da transição: “agora eu posso, agora eu 

vou lá”. E, por algum tempo, foi a única característica que fazia uma 

ponte entre seu “passado” e “futuro”.  

A ruptura com a espera é algo significativo para as vivências 

trans e podemos dizer que significa um gesto em direção ao cuidado de 

si, que encontramos nas reflexões de Foucault (2004). São 

subjetividades que aparecem na cena política universitária a partir do 

momento em que relatam a si mesmas, através de um nome que se dão, 

quebrando com diversas lógicas hegemônicas, entre elas: o rito 

processual civil, a própria norma civil e as regras de parentesco. A luta 

pelo nome social em espaços institucionais, como é o caso da 

universidade, ao mesmo tempo que coloca o trabalho dos movimentos 

sociais em uma zona marginalizada de busca por direitos, possui um 

valor simbólico de emancipação. Trata-se de um movimento que nos 

comunica que as travestis e transexuais não esperaram ao lado do 

telefone, como o apaixonado de Barthes (1993).  
A partir do uso do nome, Rita constrói um relato de si que inclui 

diversas outras quebras com o rito estatal de controle dos corpos.  

                                                        
142 Antes de se tornar uma questão administrativa, as travestis e transexuais já 

utilizavam o nome socialmente. 
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Rita: Eu sou travesti. 

Crishna: Isso é uma questão política pra você? 

Teórica? acadêmica? 

Rita: Isso pra mim é político. Ser travesti é um ato 

político. Dentro da universidade, com as 

oportunidades, com as condições que eu tive não é 

só uma identidade, é vivenciar uma política, 

porque ser travesti não é um fato que me coloca 

em condições normais das pessoas cisgêneros, em 

condições comuns. Então eu me aproprio da 

palavra, que inclusive tem origem vexatória, 

inclusive no próprio meio trans, mas eu gosto de 

falar que eu sou travesti e estou dentro de uma 

universidade e estou dizendo para as pessoas que 

eu existo e eu estou em militância, sabe...pelos 

nossos direitos. Os direitos das pessoas trans. 

 

Rita sempre utilizou a categoria política travesti para se definir, 

sobretudo para marcar momentos importantes de sua vida acadêmica. 

Seu convite para a defesa de TCC dizia expressamente que se tratava da 

“primeira travesti a finalizar o curso de biologia da UEM”. Essa 

chamada tem um significado especial para Rita, que vê o curso como 

uma plataforma de produção de conhecimento conservador sobre os 

corpos.  

Segundo Agamben (2009), dispositivo é um conjunto de 

elementos heterogêneos linguísticos e não-linguísticos, incluídos no 

mesmo título – “Lei”, por exemplo, que tem função estratégica e resulta 

sempre de relações de poder. Nesse sentido, o nome social se apresenta 

como um dispositivo envolvido em uma teia com diversas linhas de fuga 

que escapam de qualquer decalque que podemos produzir para montar 

uma genealogia dessa categoria. Constitui-se em uma espécie de 

controle que induz a uma condição de precariedade, a uma cidadania 

restrita aos muros da universidade, poderíamos dizer inclusive que pode 

levar a uma perpetuação na condição de sub-cidadania. Ao mesmo 

tempo, representa uma ruptura forte com a forma e o rito do direito, e 

um modo de resistir dentro do espaço público institucional. Há um ano, 

o Departamento Acadêmico da UEM me telefonou, externando uma 
preocupação em relação a um novo pedido de nome social, de um 

“aluno”, que segundo a funcionária “não parecia trans”. Por causa desse 

episódio, produziram um termo de responsabilidade do uso do nome 

social, outra figura administrativa nova, para os usuários do nome social 
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assinarem e se responsabilizarem, caso se utilizem dos documentos 

produzidos pela UEM com nome social, com objetivo de fraude ou 

falsidade ideológica (anexo). Nos termos do documento podemos 

perceber claramente a figura da suspeição presente: 

 
Eu, ....................................., aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no curso de ...........................,  da 

Universidade Estadual de Maringá, sob Registro 

Acadêmico (RA) Nº ........, declaro conhecer as 

Normas para Uso do Nome Social estabelecidas 

pela Resolução 030/2013-CEP e seu anexo. 

Solicito o nome social para uso exclusivo no 

âmbito da Universidade Estadual de Maringá, 

porque pertenço ao grupo de pessoas a quem a 

referida resolução se destina, e não o usarei com o 

propósito de fugir ou esconder a minha real 

identidade da justiça, de empresas ou de pessoas 

que, por ventura, possam me procurar. 

Conforme os termos da Resolução 030/2013 – 

CEP (abaixo transcrita), os documentos constando 

o nome social serão utilizados exclusivamente em 

registros e atos internos da Universidade, de modo 

que me responsabilizo legalmente e juridicamente 

pelo uso que eu possa fazer desses documentos 

fora do âmbito da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM, 2016). 

 

A desconfiança/suspeição que o corpo do aluno trans gerou no 

Departamento Acadêmico remeteu imediatamente à esfera da 

criminalidade e levou a universidade a se precaver das responsabilidades 

sobre o uso do dispositivo pela pessoa requerente. Esse direcionamento, 

parece estar muito relacionado ao campo do agenciamento do sujeito 

pela moral, que tem origem ainda nos teóricos do século XVIII. 

Continuando com Kant (1993), vemos que o mecanismo de constituição 

da autonomia do sujeito nesse autor, passa necessariamente por uma 

construção da moralidade individual. O segundo conceito que aparece 

na obra refere-se justamente à possibilidade humana de estabelecer 

regras para si mesmo (moral) que não são necessariamente estabelecidas 
como obrigatórias pelo Estado (direito). Mas ainda, o autor precisava de 

um artifício para definir de onde vem o conteúdo dessa moral e 

estabeleceu: “Age segundo uma máxima que possa ter valor como Lei 

Geral” (KANT, 1993, p. 40). Portanto, a possibilidade de “elevar” uma 

ação ao campo da generalidade é que a inscreve na esfera moral. O 
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termo de uso social da UEM, ao exigir a declaração, parece estabelecer, 

desde o início, uma suspeição que liga a existência trans na universidade 

através do uso do nome social ao campo da imoralidade. O esperado é a 

conduta indesejada, do ponto de vista moral. Assim como a discussão 

sobre o uso dos banheiros pelas pessoas trans leva a uma suspeição 

sobre o comportamento moral desses/as sujeitos/as nesses espaços 

(cadernos de campo, 2015)143, levando a crer que são corpos que, ao 

subverterem as regras de gênero e sexualidades, levantam sobre si 

suspeitas morais de modo generalizado. 

Esse mecanismo explica as perícias que ocorrem em processos de 

mudança de nome civil e sexo. O direito precisa verificar os corpos. Em 

Omnes Et Singulatim, Foucault (2006) nos mostra como o estado 

moderno assimilou a ideia do pastor, ao exercer um poder centralizado, 

individual, total, de salvador e de vigilante, que se desdobra em 

exercício do poder de polícia e de confissão para com as/os 

cidadãs/cidadãos. Em todos esses aspectos, a opressão é mais incisiva 

quando se trata de vigiar a sexualidade. Portanto, as pessoas trans 

precisam ir ao juiz e “confessar” sua condição, expor a intimidade, 

como apontou a advogada trans no plenário do STF, e não raro, mostrar 

a genitália.  

O dispositivo do nome social captura os corpos trans de uma 

forma simbólica: Não possuindo meios para obter essa “confissão”, 

obriga travestis e transexuais a irem até o balcão do Departamento de 

Assuntos Acadêmicos ou Estudantis para solicitar a troca de nome. A 

ausência de informações direcionadas a esse público nos sites das 

universidades não se dá por acaso. Enquanto todo o processo de 

matrícula na UEM é realizado on line, esse pedido tem que ser realizado 

pessoalmente.  

Nos relatos de Jimena M. Massa (2017) sobre os primeiros 

requerimentos de nome social na UFSC, uma das requerentes ouviu do 

atendente que cuidava da inserção do nome no sistema: “Então, cara, se 

eu receber 300 pedidos de mudança de nome eu tenho que avaliar quem 

é a pessoa” (MASSA, 2017) em uma referência clara ao controle que 

pretendia fazer dos pedidos antes de implementá-los. (grifo nosso) 

                                                        
143 Refiro-me especificamente a uma das atividades dentro de colégios de ensino 

médio que o NIGS desenvolveu em Florianópolis em 2015, onde várias professoras 

se mostraram preocupadas com o uso do banheiro por pessoas trans por considerar 

que essa medida “aumentaria o risco de abusos sexuais das crianças naquele 

espaço”. 
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A cartografia do nome social faz emergir linhas de fuga, modos 

de resistência, subjetivações, dispositivos de controle e relações de 

poder sem conexões precisas ou fixas, entre as quais os/as sujeitos/as 

transitam, recuam, avançam, se (re)nomeiam e (re)definem, para logo à 

frente se modificarem novamente e estabelecer outras pautas políticas. 
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5 TRANSMASCULINIDADES EM FOCO: REVISÕES 

NORMATIVAS, PARENTALIDADES E OUTRAS 

INTERSECÇÕES 

 

 
(...) 

Quando eu era pequeno, me ensinaram a rezar. E 

todas as noites eu juntava as mãos para recitar 

entre bocejos aquelas velhas cantigas e pedir, em 

voz de segredo, para ser menino normal... 

(Transcender, Thiago Uchôa) 

 

Os trânsitos de gênero passam por diversos elementos culturais, 

normativos, subjetivos que precisamos considerar nas análises sobre a 

construção das transmasculinidades e transfeminilidades presentes no 

espaço universitário. Com o objetivo de entender esse universo e 

compreender qual a sua relação com o uso do nome social, desenvolvi 

este último capítulo em 7 itens, e alguns subitens, onde analisei os 

processos de elaboração das resoluções de nome social na UFSC, 

alinhavando com textos sobre a importância do nome e uma revisão 

bibliográfica atual das/os autoras/os que escrevem sobre processos de 

nominação no ocidente e no Brasil. Insiro também uma análise dessas 

subjetividades por intermédio das teorias sobre transmasculinidades, 

tecnologias e trânsitos.  

 

5.1 ESTRATÉGIAS DE ENTRADA E PERMANÊNCIA NOS 

ESPAÇOS INSTITUCIONAIS: MARCADORES DE DIFERENÇAS 

 

Gil nasceu em uma capital. Morou em duas cidades do interior do 

Estado com a mãe e o pai. O irmão mais novo ficou não acompanhou as 

mudanças da família, pois ficou com a primeira esposa do pai. Não 

tiveram mais contato – há 13 anos. Não sabia desenhar, mas queria 

estudar um curso que exigia desenho. Procurou algum que não exigisse 

prova prática. Encontrou a UEM, fez vestibular e passou. Foi uma 

criança de creches públicas, uma após a outra. Até que a mãe, 

cabeleireira, encontrou uma escola particular que aceitou cobrar aquilo 

que ela podia pagar. Já estava no pré. Não sabia ler, nem escrever, o que 
o deixava defasado em relação ao restante da turma, obrigando-o a 

estudar no contraturno. Estudou o ensino fundamental e médio em 

escolas particulares, porque concorria a bolsas e conseguia desconto 

para estudar em turnos mais baratos. Gil explica que o Colégio estava 
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inserido em uma espécie de rede de ensino que acomodava os/as 

estudantes de acordo com sua condição econômica e nível de 

desempenho. Aqueles/as que podiam pagar mais caro estudavam nas 

escolas de ponta, a que ele estudava tinha qualidade um pouco inferior e 

é considerado por Gil como um curso intermediário. Dentro do mesmo 

colégio, a distribuição das classes se dava por turno: preço mais alto e 

maior desempenho de manhã, seguido de tarde e noite, nessa sequência. 

Quem não conseguia passar em nenhum dos turnos, se mudava para um 

colégio com nível inferior, que geralmente era do mesmo dono.     

Gil sempre gostou de estudar. Vê-se “careta”, sério. Mas era 

falador na sala de aula, característica que lhe rendeu algumas 

advertências. No geral, não era um aluno de “dar trabalho”. Era querido 

pelos/as professores/as. Encarava as notas altas que conseguia tirar, 

mesmo quando estudava menos, como uma licença para conversar o 

tempo todo.   

A relação com o pai e a mãe era controvertida e forte. Muitas 

brigas, por causa do cigarro e da lesbianidade. Mas também, muito 

carinho. Gostava de dormir com a mãe, que, segundo explica sempre 

sofreu com tudo. O pai: “quieto e grosso”, mas com um gosto musical 

“incomparável”. Nasceu quando ambos tinham 39 anos, segundo ele, 

motivo de algumas grandes distâncias de opinião. Os pais “eram como 

avós”. 

 
Contudo, sei lá, eu comecei a fumar com 10 anos 

e isso era um grande problema, porque eles 

sempre achavam cigarro na minha bolsa. E aí com 

13 anos eu comecei a ficar com menina e sentei 

no sofá e mostrei pra eles. E assim, chegou uma 

época que meu pai me proibia de ir com as 

pessoas porque ele falava que a filha dele não ía 

ser mal exemplo pra ninguém sabe? Então me 

impedia de conversar com as pessoas porque eu 

seria mal exemplo pra elas. (Gil, entrevista, 2016) 

 

Marilyn Strathern (2015), ao refletir sobre estudo realizado com 

as mães de Londres dos anos 1990, observa que essas mulheres usavam 

seu conhecimento de mundo para “moldar sua prole à sua maneira” 

(STRATHERN, 2015, p.5): “Não há nada que possam fazer sobre os 

gênes, mas podem atuar sobre a saúde, a higiene e em geral sobre os 

sofrimentos comuns”. Segundo a autora, o resultado desse movimento é 

que o desenvolvimento das crianças para a mãe é comumente 
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considerado como “derrotas em série”, em uma luta incessante entre o 

que é considerado natural ou artificial.  

Apesar de Strathern citar uma pesquisa sobre as mães, o corpo 

das crianças e os alimentos, as reflexões da autora podem nos ajudar a 

compreender em parte o sofrimento da mãe de Gil, que começa a ter 

uma relação ruim com o filho, ao ver que seu corpo se relaciona com o 

mundo de um modo que ela considera não saudável e não natural. Além 

disso, ao que tudo indica, o parentesco implica em uma noção de posse e 

dependência (Strathern, 2015) que leva a mãe e o pai a pensarem o 

corpo dos/as filhos/as como uma extensão de si, e consequentemente, o 

que aparece publicamente nesses corpos é mérito ou derrota dos pais.  

 
(...) a criança parece corporificar a consciência 

orientadora da ação da mãe a partir de seu 

conhecimento e aderir aos princípios da genitora. 

Assim, ela deve continuar, até que a criança esteja 

devidamente esclarecida sobre as coisas. Nesse 

ínterim, o desenvolvimento da prole reflete a 

aplicação do conhecimento materno. 

(STRATHERN, 2015, p. 6) 

 

A mãe de Gil, particularmente, não consegue vê-lo. Ao conversar 

no Skype se recusa a fazê-lo por vídeo, assim como não quer que ele a 

visite. Segundo seus relatos, está presente um sofrimento profundo, com 

choros contínuos e uma inconformidade, que o faz pensar que, apesar da 

péssima reação que a mãe teve quando soube que Gil gostava de 

mulheres, agora seria “uma felicidade” para ela se o filho voltasse a ser 

“sapatão”, como ele mesmo se definia. Portanto, parece existir algo na 

transexualidade que atinge a relação com a família nuclear mais do que 

a homossexualidade, e que passa por uma relação tal com o corpo do/a 

filho/a, que leva os pais a não reconhecê-lo (ou recusar-se a reconhecer) 

e uma frustração, em relação aos ensinamentos realizados dentro dos 

parâmetros da normalidade/moralidade, através da presença 

transgressora dos corpos trans. 

 
Ahh minha mãe...minha mãe chora todo dia...e 

tipo.. meio que ela diz que quer aceitar mas não 

consegue..não entende. Tipo é uma grande dor pra 

ela sabe? E aí..uma coisa que não sei, acho que eu 

já falei assim,  não sei se já cheguei a comentar 

contigo mas, era ruim eu ser sapatão assim,  era 

muito ruim. Era péssimo. Ela sofria muito. Ai 
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beleza, agora eu trans, aí agora..nossa! Se eu 

voltar a ser sapatão vai ser muito bom sabe? (Gil, 

entrevista, 2016) 

 

Luan tem 23 anos. Nasceu próximo a Florianópolis e resolveu se 

mudar da casa da mãe quando as mudanças no corpo se acentuaram, por 

perceber que em determinado momento tornou-se “muito pesado” para 

ela ver uma transformação corporal tão profunda.  

 
Luan: Não moro mais com a minha mãe né, nem 

com a minha família, pela questão da transição 

né...Minha mãe me apoiou, ela me ajudou a fazer 

a cirurgia, etc mas como as mudanças foram 

ficando muito drásticas pra ela né...porque, ela 

não imaginou que as mudanças íam ser tão 

radicais né? Chegou um ponto que a barba 

começou a nascer, a voz mudou. Acho que no 

começo, foi mais fácil pra ela, porque não tinha 

todas essas mudanças, as características físicas tão 

acentuadas. E conforme foi mudando comecei a 

ter atritos com ela...e com meu irmão também por 

ele ser cis...(Luan, Entrevista, 2016) 

 

Assim como aconteceu com Gil: 

 
Gil: Ah, então eu tenho meu pai no facebook, o 

que facilita bastante o processo. Daí, tipo...eu fui 

publicando foto..primeira foto que eu publiquei 

que coloquei “agora as coisas vão ser diferentes..” 

E aí eles íam me ligando e falando: o que tá 

acontecendo? E eu ía falando: é o que vocês estão 

vendo, que está acontecendo. Daí fui pra Ribeirão 

a primeira vez já com binder, mas aí não tinha 

barba ainda, não tinha bigode, nada. Agora, a 

minha mãe não....a gente não se vê faz tempo 

assim, porque minha mãe não quer me ver, sabe? 

(Gil, entrevista, 2016) 

 

Podemos notar que também para a mãe de Luan se apresenta um 

limite de conceber as transformações radicais no corpo do filho. Um 

limite do suportável, a ponto de Luan ter que se mudar para aliviar a 

mãe da tensão/sofrimento cotidiano de ver seu corpo e expressões se 

modificando tão fortemente. Ao ouvi-lo lembrei-me de minha própria 
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mãe que afirma não ser homofóbica, pois sempre conviveu 

harmoniosamente com seus alunos gays na escola, mas não suporta 

conviver comigo e outra mulher dentro de casa. A relação com o 

corpo/moralidade do filho/filha é diferente então da relação com outros 

corpos, pois é marcada pela ideia de posse, extensão e cuidado, trazendo 

outros significados, próprio do campo das parentalidades a serem 

considerados em nossas reflexões sobre as rupturas produzidas a partir 

da decisão de realizar as transições de gênero.  

O pai de Gil se mostrava bastante conservador, “do tipo: “volta 

ditadura!”. Ao saber de sua lesbianidade, por alguns anos o proibiu de 

circular pelo bairro e conversar com pessoas fora de casa, para não 

influenciar outras/os adolescentes. E ainda após 14 anos de 

relacionamentos com mulheres, o pai refere-se à sua atual companheira 

como “amiga”.   

O distanciamento dos pais torna-se um fator a mais na 

insuficiência econômica que atinge a população trans, que deve manejar 

diversas situações reversas ainda muito jovens como: ter que sair de 

casa e ter dificuldade para conseguir emprego. Nesse sentido, as bolsas 

de estudos na universidade e outras políticas de manutenção se tornam 

fundamentais para garantir essa população dentro das instituições de 

ensino.  

Os estudos de Gil na escola particular foram possíveis através de 

esforços seus e de sua mãe no sentido de reduzirem os valores das 

mensalidades por meio de bolsas de estudos. Durante a graduação na 

UEM, os pais emprestavam dinheiro no banco para ajudar em suas 

despesas, e finalmente, na UFSC, de  um gupo de estudos, o que 

garantiu sua sobrevivência na cidade até que passasse na seleção para 

professor:  

 
Crishna: a falta de grana fez diferença em tua 

trajetória dentro das escolas e dentro da 

universidade?  

Gil: Sim, porque eu não tinha acesso à nada né, 

tanto que assim, até agora eu não pude fazer 

minha cirurgia, por exemplo. Sô afinzaço de fazer. 

Daí você vê né. Todas as questões de marcadores 

sociais. Eu passei aqui pra professor porque foi 

por cota. A galera que faz X vai pra Europa, vai 

fazer coisa na Europa, vai construir currículo e 

eu...meu, eu fui até o Paraguai!. Se não fosse pelas 

cotas eu não tinha passado, eu não era professor, 

eu não tava fazendo plano de saúde pra poder 
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fazer minha cirurgia. Meus pais não tem de onde 

tirar. Minha faculdade inteira foi à base de 

empréstimo, e eu trabalhando. É...enfim,  a M. 

conseguiu uma bolsa pra mim no núcleo. Eu me 

sustentava com 500,00 pila em Florianópolis. 

Então, é foda...então se vê uma galera...que vc vê 

e fala assim: pô! E é uma galera aqui de dentro do 

movimento trans. Eu acho que assim Crishna, esse 

marcador social pra mim foi importante porque eu 

sempre tive que armar estratégia para conseguir 

aquilo que eu não podia ter. Então, fez de mim 

uma pessoa muito criativa, muito política, e aí eu 

sempre fui me enfiando em muitos lugares que 

para mim não eram dados, mas eu sempre tinha 

uma estratégia para entrar naqueles lugares. Eu 

sempre tive que ser criativo a ponto de poder 

pertencer a alguns lugares. (Entrevista,Gil, 2016) 

 

O Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de 

Santa Catarina disponibilizou, no ano passado, 50 % das vagas para 

egressos do ensino médio público, dentro dessas vagas 16% para pretos 

pardos e indígenas e 25% para pessoas oriundas de família com renda 

bruta per capita até 1,5 salário mínimo. Além disso, 2 vagas 

suplementares para negros de qualquer percurso escolar, 22 para 

pertencentes a povos indígenas do território nacional e transfronteiriços 

e 9 vagas suplementares para pertencentes a comunidades quilombolas 

(UFSC, 2017). Além disso, a universidade possui Moradia Estudantil 

gratuita vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e disponibiliza 

153 vagas, explica o site da universidade em seu site: “para alunos/as 

que estão cursando a Graduação com dificuldades financeiras de estudar 

em uma universidade pública que fica distante de sua família e de sua 

cidade de origem” (UFSC, 2017). Ainda, o Restaurante Universitário 

mantém o preço em R$1.50 por refeição. Apesar de alguns problemas 

ainda carecerem de um enfrentamento mais consistente pela 

universidade, no que se refere a políticas de permanência de estudantes 

que vivenciam outros marcadores de vulnerabilidades, como é o caso 

das pessoas trans, por exemplo, a política de cotas e o Restaurante 

Universitário conseguem cobrir uma parte significativa das necessidades 

de estudantis de baixa renda, sendo utilizados amplamente por 

meus/minhas interlocutores/as. A moradia não foi acessada por 

nenhuma/nenhum delas/es. Notamos que o Programa parte do princípio 

de que a moradia é destinada para estudantes que moram 
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geograficamente longe dos pais, o que não resolve a questão das pessoas 

trans, que não raro, precisam sair de casa e moram separados da família, 

mesmo estando na mesma cidade.  

Thadeu tem 27 anos e, quando tivemos a última conversa, morava 

com os pais em Florianópolis. Essa é a única exceção entre as/os 

interlocutoras/es desse texto, pois voltou para a casa da família após 

começar a transição. A mãe o acompanhou na cirurgia de histerectomia, 

a qual ele pagou com o dinheiro de uma herança que avó deixou para 

cada um dos netos. O percurso de Thadeu é marcado pela rapidez com a 

qual passou por todos os processos de modificação do corpo e do nome. 

Contratou uma advogada em outra cidade, porque não se sentia à 

vontade para movimentar o judiciário na mesma cidade que morava: 

“em X ninguém conhece ninguém”. Pagou R$5.000 para que ela atuasse 

em um processo de mudança de nome sem mudança de sexo144 e 

conseguiu uma nova carteira de identidade três meses após dar entrada 

ao processo. A cirurgia de histerectomia foi igualmente veloz e obtida 

em uma cidade fora de Florianópolis. Thadeu não queria arriscar passar 

por nenhum local onde pudesse ser reconhecido e associado à 

transexualidade. O processo vivenciado quase que anonimamente, a não 

ser pela presença da mãe, garantiu que não fosse exposto em espaços 

onde pudesse ser (re)conhecido por alguém de seus círculos sociais. Um 

conforto que a herança da avó foi capaz de custear.  

Ao mesmo tempo em que Thadeu movimentava a área médica e 

judiciária em torno de suas mudanças corporais e documentais, do modo 

mais anônimo possível, um outro colega, T., um outro amigo, distribuíu 

entre as/os amigas/os números de rifas que seriam convertidos em verba 

para pagar sua cirurgia. Com isso, publicizou aspectos de sua 

transexualidade dia a dia, de boca em boca, até chegar ao valor 

necessário, que é cerca de R$5.000 a R$10.000 no Brasil. T. não pôde 

esperar mais pelo SUS, uma vez que começava a apresentar problemas 

no pulmão, devido ao uso do binder145, mostrando que, dentro da 

política generalizante do Processo Transexualizador os homens trans 

parecem estar ainda mais invisibilizados que as travestis. Como nos 

mostra Simone Ávila (2015), as primeiras portarias do Sistema Único de 

Saúde voltadas aos atendimentos transespecíficos foram realizadas 

expressamente para mulheres trans, deixando as transmasculinidades 

                                                        
144 Não que não fosse sua vontade alterar também o sexo nos documentos, mas foi 

orientado pela advogada a proceder assim, para ter a questão do nome resolvida com 

mais rapidez. 
145 Uma espécie de top utilizado para comprimir as mamas.  
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fora do processo. Apesar de as cirurgias de redesignação terem sido 

iniciadas no país em 1997, exclusivamente em hospitais universitários, 

somente em 2002 esses procedimentos, no caso das mulheres trans, foi 

liberado para ser realizado em qualquer hospital do SUS. Para os 

transhomens, os procedimentos de retiradas das mamas, ovários e útero 

somente foram permitidos nos hospitais a partir de 2010, e somente em 

2013 foram incluídos na portaria que, a partir de 2013, estende os 

cuidados a esse público (ÁVILA, 2015). Portanto, apesar do Processo 

Transexualizador ter se configurado como uma vitória dos movimentos 

sociais LGBT, principalmente após 2002, considerando a data da 

resolução n. 1.955/2010/CFM que introduz as cirurgias nos hospitais 

públicos e privados, os transhomens somente passam a ter acesso aos 

procedimentos quase uma década depois.  

São diversos os marcadores de diferenças que transitam dentro do 

campo das subjetividades políticas e movimentos sociais trans, criando 

níveis de acesso e deslocamentos significativos em relação ao que o 

direito e a medicina idealizaram como uma identidade trans verdadeira. 

Assim, a mesma questão que se coloca no âmbito judiciário se repete na 

seara médica, onde as pessoas trans devem provar que são 

verdadeiramente homens ou mulheres, sendo obrigadas/os a desejar 

possuir uma genitália associada ao gênero no qual “manifestam vontade 

de se enquadrar”. Dessa forma, o acesso daquelas/es que rejeitam a ideia 

da cirurgia no SUS torna-se mais difícil, e até impossível (Ávila, 2015), 

da mesma forma que muitos juízes ainda negam a mudança de sexo para 

transexuais que não realizaram a cirurgia e não manifestam intenção de 

fazê-lo, conforme demonstramos no capítulo anterior.     

As diferenças geográficas e de classe certamente imprimem 

experiências de temporalidades e de localizações espaciais diversas 

entre os/as sujeitos/as trans. Circular pelos espaços médico e jurídico 

marca de qualquer forma um contato com áreas extremamente 

normatizadoras e detentoras de poder de polícia e intervenção nos 

corpos. Conforme aprendemos com Foucault (1988), o saber médico 

sobre a sexualidade é um instrumento por excelência de controle dos 

corpos pela biopolítica. No entanto, dentro desse quadro, existem 

travestis e transexuais que circulam pela advocacia pública, outras 

pessoas acessam a advocacia privada, o que resulta inevitalvemente em 
vivências diferentes de processos de transição. Além disso, vemos uma 

variação de temporalidade em relação à localização geográfica da ação. 

No âmbito privado, conforme pude constatar em visita a um escritório 

de advocacia privada especializada em causas transexuais, o tempo de 

acolhimento é longo e o prazo de decisão nos processos bem mais 
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encurtados. Além de o ambiente garantir mais privacidade a quem 

acessa. Fui atendida pela advogada e sua assistente e a conversa foi 

finalizada 15 minutos antes do horário do próximo cliente, para garantir 

o anonimato deste (Cadernos de Campo, 2016).  Nos escritórios de 

advocacia populares, os escritórios geralmente possuem fila de espera. 

Muitas vezes as atendentes se esquecem de que o próximo cliente se 

trata de uma mudança de nome trans e chama a pessoa na sala pelo 

nome de registro. Isso geralmente acontece com mais frequência em 

locais que ainda não desenvolveram capacitações nesse sentido. Apesar 

de todas as pessoas serem atendidas individualmente, em Maringá 

praticamente não há possibilidade de ir até o escritório e estar sozinha/o 

na sala de espera. Todas essas experiências produzem resultados 

diferentes no contato que as travestis e transexuais têm com o direito. 

 Na área médica, a diferença parece ser mais significativa, já que 

o resultado das transformações acessadas no âmbito privado produz-se 

em períodos de tempo muito menores que aqueles geralmente 

requeridos para acontecer o Processo Transexualizador no SUS. Além 

disso, conforme é possível verificar nos trabalhos de Flávia B. Teixeira 

(2009) e de Berenice Bento (2006), trata-se de um processo permeado 

por formalidades e detalhes que submetem as transexualidades e 

travestilidades a uma averiguação da verdade sobre a transexualidade, 

fazendo os/as sujeitos/as esperarem o tempo que os/as médicos/as e 

psicólogos definirem como suficiente até finalmente “conceder” o 

diagnóstico de disforia de gênero e promover a habilitação para o 

tratamento que foi requerido (cirurgias e/ou hormonização). O esforço 

então dos/as usuários do programa gira em torno de convencer os/as 

profissionais que possuem poder sobre seus diagnósticos. 

 
O cumprimento dos protocolos, que garantem aos 

profissionais a existência de uma transexualidade, 

adquire para os/as candidatos/as uma perspectiva 

inversa; anteriormente à procura pelos programas 

elas/es realizaram um autodiagnóstico. Elas/es 

estão seguros/as da posição de (transexuais). A 

realização dos exames, entrevistas e testes 

determinados pelas especialistas funcionaria como 

uma necessidade de convencimento do outro. As 

pessoas interessadas em se submeter ao processo 

para realizar as cirurgias não colocam em dúvida a 

posição de transexual, mas a sua capacidade de 

convencer a equipe. É um jogo espelhado. 

Enquanto o profissional acredita fazer emergir a 
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verdade da transexualidade, as/os candidatas/os 

procuram se adequar ao script do verdadeiro 

transexual que os especialistas desejam identificar 

(TEIXEIRA, 2009, p. 92). 

      

Veremos no tópico subsequente como essa mesma lógica da 

prova e do convencimento funciona também na esfera do nome social, 

porém dentro de uma estrutura mais frágil e precária. Geralmente, o 

marcador social abrevia o tempo de uso do nome social nas instituições 

públicas para aqueles que podem pagar por uma mudança em tempo 

rápido. Evelyn começou o processo de mudança de nome no início do 

último ano de faculdade e ainda quando se formou foi preciso utilizar o 

nome social, cujo uso formal também implicou em uma demora de 2 

anos. Thadeu, ao contrário, solicitou o uso do dispositivo para finalizar 

o mestrado e utilizou somente por 2 meses. Para a emissão do 

certificado, ele já tinha documentos com o nome retificado.   

É possível observar que o nome social repete algumas violências 

simbólicas contidas nos processos judiciais e médicos sobre a 

transexualidade, sobretudo no que se refere à presença de uma 

autoridade jurídica que fala no processo representando a competência 

para discernir o direito, mas passando também por processos sutis de 

suspeição dos corpos trans a partir de um controle de moralidade 

embutida nas formalidades necessárias, como a declaração de uso do 

nome exigida pela UEM.  

 

5.2 CENAS DE DESCONSTRUÇÃO: DA LARANJA AO GIL 

 

Gil localiza em Maringá suas primeiras experiências de 

desconstrução do sujeito “reaça” e “meritocrático” que havia construído 

até então. Ao que tudo indica, o contato com teorias críticas da 

sociologia aconteceu fora de um grupo institucionalizado, por 

intermédio de uma professora da UEM que o auxiliou nas leituras 

básicas da área. 

 
Gil:Até eu chegar em Maringá, eu era super reaça, 

e meritocrático e a Ma. foi responsável por muitas 

das minhas mudanças políticas. E aí a gente 

começou a frequentar umas aulas do mestrado da 

UEM, com um professor bem louco. Então, eu 

comecei a contatar essas coisas aí na UEM, com 

esse professor, com a Ma. e a R. S., que foi 

literalmente quem abriu as portas da casa dela 
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para me ajudar a ler, me ajudar a pesquisar e me 

interessar pelas aulas que eu dou hoje inclusive. 

Então, tem todo um processo de desconstrução 

que estava rolando. 

 

Parte desse processo iniciado na UEM ficou registrado em seu 

Trabalho de Conclusão de Curso146. O envolvimento com as teorias 

sociais críticas foi impulsionado pela ida a Florianópolis e pelo 

engajamento grupo de estudos: Então de fato o grupo fez com que isso 
fosse muito rápido. Eu aprendi uma quantidade de coisas em um espaço 

de tempo que eu nunca aprendi em uma vida inteira (Gil, entrevista, 

2016). 
Portanto, a primeira função que o grupo de estudos teve para Gil 

foi a de empurrá-lo de vez para o campo das teorias críticas e apresentá-

lo ao Programa de Pós-Graduação, local que escolheu para cursar o 

mestrado. Foi também em uma das atividades do grupo que Gil vestiu-

se com roupas masculinas pela primeira vez e conheceu outro 

transhomem que funcionou como uma espécie de precursor de seus 

próprios processos de transição. No entanto, segundo relata, outras 

experiências anteriores de vida são fundamentais para o modo como 

entende sua expressão de gênero atual. 

Gil integra um grupo de 6 amigos/as de infância. Até hoje são 

muito ligados/as. Um grupo de “viadas”, como define. Antes de 

conhecê-los/as, já se “montava” de alguns jeitos diferentes, como por 

exemplo, no período em que só usava laranja – que tornou-se seu 

apelido dentro do grupo, porque gostava da cor.  Ao discutirmos sobre a 

importância dos grupos de pesquisa na constituição das subjetividades 

trans, ele relata que suas referências mais fortes estão no grupo de 

amigos/as, apesar de admitir um aprendizado importante e necessário 

dentro da universidade sobre as discussões de gênero. 

 
Contatar essas coisas é importante sim. Mas, eu 

tenho que considerar outras personagens na 

construção dessa história, sabe? Por isso que eu 

falo do grupo alí das seis viadas. A Nil tá fazendo 

discussão de aborto no Canadá e a B. é X147. 

Então, a gente também já tem uma trajetória desde 

a nossa infância de perceber algumas coisas. Por 

exemplo eu sou viado. E eu sou viado de uma 

                                                        
146 Não é possível citar para resguardar o anonimato. 
147 Não é possível citar a profissão da amiga para não identifica-la. 
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forma que eu me reconheço como viado desde 

sempre, meu. Porque esses amigos, nunca foi um 

grupo de sapatão. O grupo é de viado, sabe? 

Assim que eu me entendo. A minha expressão 

verdadeira de gênero é essa: eu sou um homem 

sim, mas sou um homem viado. As pessoas me 

vêem na rua e não duvidam que eu sou homem, 

mas duvidam que eu sou hétero. (Entrevista, Gil, 

2016) 

 

A experiência de transexualidade dentro do grupo não se 

restringe à de Gil, pois B. se descobriu travesti e Nil é mulher trans. 

Poderíamos dizer que 50% do grupo se deslocou para o universo da 

transexualidade. Mas Gil explica que “nunca deixou de ser viado”, por 

esse motivo preferimos a ideia de trânsitos (BRAIDOTTI, 2014), ao 

invés de deslocamentos, pois este termo parece indicar que uma posição 

foi deixada em favor de outra, o que não me parece uma abordagem 

satisfatória. Como sujeito, Gil encontra-se em trânsito e ocupando 

posições, nunca definitivas, dentro de várias esferas, como mesmo diz: 

“burro”, “preto”, “pobre”, “viado”, “homem”, “simpatia pelo feminino”, 

“laranja”, “filho/neto”, “professor”. É possível notar, nesses relatos de 

si, que existe uma tentativa de se fazer entender na narrativa do sujeito, 

que não se dá no sentido de uma soma de identidades, mas sim no 

sentido integrante dessas diferentes posições de sujeito que ocupa, em 

momentos diversos ou concomitantes. Ele é professor, porque utilizou 

cotas para passar na seleção, pois sempre foi pobre. Usa o adjetivo 

“burro” é utilizado para expressar que não tinha acesso aos melhores 

colégios, de novo, porque era pobre, e não no sentido de déficit 
cognitivo. É homem e viado, construído dentro de todas essas condições 

de precariedade. Uma vida matável, plural, tentando dar coerência e 

ligamento às suas fragmentações. 

Se observarmos os discursos de Evelyn e Rita, minhas 

interlocutoras na UEM, notamos que ambas passam a definir-se dentro 

do campo da transexualidade e travestilidade, respectivamente, 

indicando que vinham de uma “identidade” homossexual. As reservas 

em relação à utilização do termo “identidades” me ocorre, primeiro 

porque se apresenta como uma categoria de análise que foi utilizada de 

início pelas teorias com sentidos fixos, de igual, pares, idênticos, mas 

também devido à confusão teórica que acompanha o uso das categorias 

a que Evelyn se refere: “em cidade do interior não existe essas 

coisas..gay, trans, é tudo a mesma coisa..”. Mesmo tendo já noção das 
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diferenças teóricas, começam suas narrativas de transexualidade pela 

homossexualidade, o que não quer dizer que no momento do relato estão 

confundindo essas duas noções e tampouco indica um pensamento que 

faz uma relação compulsória entre as duas categorias, mas sim porque 

para ela, são constitutivas de um processo dinâmico em progressão. Em 

seu modo de ser mulher trans está inscrito um desejo por homens que, 

antes era nominado como desejo gay, que parece subsistir como uma 

primeira percepção de ruptura forte com o esquema hétero-cis-

normativo e como um componente que integra os trânsitos dessa 

subjetividade. Evelyn explica que era um “gay afeminado” e me parece, 

em seu relato, que a homossexualidade, a feminilidade e a 

transexualidade constituem linhas de um mesmo caminho, porém 

diferentes. Algumas com traçados mais visíveis, outras em construção e 

outras em processo de compreensão. Todas atravessadas por marcadores 

sociais, raciais, normatividades e temporalidades que se sobrepõem, 

lembrando a noção de rizoma de Deleuze e Guatarri (1995). 

Citando Coll-Planas, Simone Ávila (2015) nos chama a atenção 

para o cuidado com os discursos que associam a homossexualidade com 

a transexualidade e vão no sentido contrário desses movimentos sociais, 

que possuem, desde 1997, pelo menos, pautas distintas, apesar de se 

constituírem em fenômenos às vezes muito próximos, na prática. 

Gil explica que até chegar em Florianópolis não sabia que poderia 

ser diferente do que já era: “um viado sapatão”. Antes disso, não 

imaginava que era possível beijar uma mulher, até que viu a cena pela 

primeira vez em um filme e passou a imaginar-se nela. Apenas concluiu 

que a transmasculinidade era uma possibilidade concreta no momento 

em que Thadeu entrou inesperadamente na sala do grupo de pesquisa em 

que trabalhava. Portanto, a narrativa faz entender que se tratam de 

processos sucessivos interligados de rupturas normativas, que se 

colocam ora através das vivências concretas em uma sociedade que, 

como nos explica Simone Ávila (2015), passa a ter a partir da década de 

1990 outros regimes de visibilidade de gênero; ora perpassa pelos 

encontros teóricos que tem com os estudos de gênero nos grupos da 

UFSC. 

É preciso considerar que no início das transições é comum que 

transexuais adequem a roupa de acordo com o espaço que ocupam em 
determinado dia e horário, performatizando características que 

geralmente já não fazem parte de seu universo para “dar tempo para a 

família se costumar”, geralmente. Evelyn salienta que alguns familiares 

ainda a chamam pelo nome de registro. Algumas vezes atende, outras 

não. No ambiente universitário não atende nunca. Vejo, nos relatos que 
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ouvi, que as famílias geralmente vivenciam as travestilidades e 

transexualidades de seus/suas membros/as em um tempo deslocado do 

presente, principalmente por causa da negação profunda da condição 

trans. Uma recusa do corpo que não se quer/pode ver, do nome que não 

se pode falar, sob pena de chancelar todas essas transgressões. O pai e a 

mãe de Gil o chamam ainda pelo nome de registro. A atitude de não vê-

lo nas chamadas do Skype torna-se uma blindagem no tempo, parece ser 

um modo de prender-se ao como era antes.  Os irmãos de Evelyn a 

chamam pelo nome de registro sempre que brigam com ela, em uma 

negação clara à sua condição de sujeita trans dentro da casa. Uma recusa 

de estabelecer a cena de interpelação que representa em si um ato de 

existir, a abertura para existir na linguagem: “estou aqui”, “sou eu”. No 

início da transição, durante meses, quando voltava para a casa da mãe, 

Evelyn usava as roupas antigas, que já expressavam feminilidade, mas 

“não eram roupas de mulher”, ou seja, para a família, ainda 

perfomatizava o “gay afeminado”. Assim como Luma Andrade relata, 

em sua tese de doutorado que usou roupas femininas pela primeira vez 

em um congresso da UNE em São Paulo e a partir daí, tinha duas 

rotinas: quando estava fora da casa dos pais vestia-se de mulher, dentro 

de casa continuava a ser o filho estudioso. 

 
No retorno para minha casa, passei a guardar a 

indumentária feminina escondida em uma sacola 

plástica dentro da estante da sala de minha casa; 

somente fazia uso dela na ocasião de viagens para 

outras cidades. Eu vivia duas vidas: uma para 

satisfazer minha família e a sociedade e outra para 

minha satisfação pessoal e a de meus amantes 

secretos. Neste período, meu pai vivia cobrando 

de minha mãe satisfações por eu ainda não ter 

namorada, ao que esta respondia, reproduzindo 

minha resposta: ―Este não é o momento para 

namoro, mas para estudar, buscar um futuro 

melhor. Desse modo, os estudos funcionavam 

como álibi perfeito, todos se convenciam por 

vivenciarem minha dedicação aos estudos, e creio 

que isso contribuiu para o meu sucesso. A escola e 

os estudos funcionaram como um trampolim para 

que eu alcançasse espaços nunca imaginados para 

uma travesti. (ANDRADE, 2012, p. 76) 

 



259 

 

 

Todas essas cenas de espera, de negar a interpelação, de 

resistência e transgressão estão acontecendo na existência trans ao 

mesmo tempo. Em cada cenário um contexto, diferentes demandas 

morais, diversas temporalidades.  

Laura Martendal (2015), ao discorrer sobre as compulsoriedades 

sexo-gênero-orientação social, explica que as travestis e transexuais 

enfrentam a todo tempo a obrigatoriedade de ter que se adequar à lógica 

binária e às construções tradicionais de gênero. De acordo com a autora, 

se o meio em que essas pessoas se encontram for mais favorável, é 

possível que essas “identidades” se mostrem mais cedo, mas geralmente, 

a casa da família não se constitui em um espaço tranquilo para viver 

essas experiências, o que justifica a saída prematura das trans da casa 

dos pais, quando não são expulsas pelos mesmos. 

 
Entendo que não se trata de escolher, mas de 

“deixar nascer” o ser que vive dentro de você e 

que a todo tempo pede espaço, pede vida. Muitas 

vezes, dependendo do meio em que vivemos, 

temos a liberdade de extrair esse ser mais cedo de 

dentro de nós. O preconceito, a intimidação e o 

constrangimento para manutenção das 

sexualidades pré estabelecidas postergam a 

apresentação social desta identidade. Por este 

motivo, a maioria de nós precisa sair de casa 

quando se assume mulher. É quando passamos a 

sentir que somos diferentes aos olhos dos outros e 

que nossa luta começa quando colocamos a 

primeira calcinha, o primeiro sutiã com 

enchimento, ou saímos nas ruas de nosso bairro de 

batom e sobrancelhas feitas para ir ao mercado 

comprar pão. (MARTENDAL, 2015), p.30 

 

Os passos dados em direção a uma materialidade feminina no 

corpo, segundo a autora, distanciam cada vez mais as pessoas que antes 

eram do convívio dessas pessoas, de modo que é muito comum terem 

que começar uma vida “do zero” longe da casa dos pais, dos amigos e 

dos conhecidos, “como se nunca tivesse tido um passado” 

(MARTENDAL, 2015, p. 33) 

 

5.3 CENAS DE CONSTRUÇÃO: MASCULINIDADES EM JOGO 
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Gil trabalhava na secretaria do grupo de estudos, sempre muito 

sério e concentrado. Notei uma mudança tênue no visual, mas que me 

pareceu importante. Passou a utilizar camisetas cavadas e sem top, 

binder ou sutiã, o que lhe conferiu uma atitude masculina, apesar do 

peito “feminino”148 à mostra. Em outro momento da entrevista, lembrou 

que quando adolescente alternava esses elementos sem conseguir fazer 

uma opção clara entre o feminino e o masculino: 

 
Sempre tive expressão muito contraditória. Usava 

top, como as meninas sapatão, mas virava a alça 

como se fosse um sutiã. Achava injusto escolher 

entre ser mulher e homem. Queria ser os dois. 

Colocava blusa bem justa e umas calças bem 

largas de boy (GG). Andava de cueca. 

(Entrevista,Gil,2016) 

 

 Conforme relata, em um dia andando em uma praia do sul da ilha 

encontrou T. e B., dois homens trans que apesar de não estudarem na 

UFSC, sempre estão presentes nas atividades de nosso grupo. Gil conta 

que quando os avistou de longe, de um jeito inexplicável, começou a 

chorar. Então, em outro dia, trabalhando na secretaria do grupo viu 

Thadeu entrar. Após um tempo ausente, foi a primeira vez que este 

apareceu com expressão masculina. 

 
aí eu não falei mais com ninguém a respeito. 

Passou um tempo...aí apareceu o Thadeu na sala 

do grupo. Depois do sumiço que ele teve.... ele 

abriu a porta e apareceu. E ele tava..tipo, eu 

lembro que ele abriu a porta e ele tava lindo 

assim. Eu falei: você tá um gato. E..tipo...nossa eu 

fiquei apaixonado assim. Eu olhei pra ele e falei –

meu Deus, como você tá lindo! Aí saí aquele dia 

do grupo e fui pro bar com a Ma e chorei...nossa, 

aí chorei. Falei, o que eu faço...que porra é essa 

que tá acontecendo? (Entrevista, Gil, 2016) 

 

Antes desses episódios, Marie Hélène Bourcieu, professora e 

pesquisadora da Universitè de Lille III, havia realizado um atelier drag 

                                                        
148 Utilizo as aspas nas palavras feminino e masculino para indicar que estou 

utilizando esses termos em função do sentido cultural que receberam e no qual 

foram criados e não como uma adesão à hetero-cis-normatividade. 
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king149 na UFSC, em um dos ciclos de atividades preparados para 

recebê-la no Brasil em 2014150. Gil se montou: 

 
Cara, o ateliê da Marie Helene foi essencial, 

assim...o ateliê da Marie Helene foi a primeira vez 

que eu me montei mesmo né. Foi antes da vinda 

do F. até. E eu fiz um perfil pro personagem lá 

que eu montei. E foi fantástico..porque me ver 

com aquelas roupas e com aquele peito....e eu 

achei tão bonito...e eu não queria desmontar! Não 

queria desmontar de jeito nenhum! Foi muito 

legal. Eu saí pra dar rolê, fui no supermercado e as 

pessoas não flagravam. (Entrevista, Gil, 2016) 

 

Importante notar que as referências que vieram mais rapidamente 

à memória foram dos amigos trans e não do Atelier, apesar de admitir 

depois que foi um primeiro momento de deslumbramento montado 

como homem. Assim como Rita não conta o dia em que se montou de 

drag na porta do evento como seu primeiro dia de apresentação como 

mulher, Gil não identifica no atelier um primeiro dia como homem. Mas 

sim, uma experiência importante no universo masculino, um teste. Sua 

euforia foi uma reação oposta a de uma das professoras da UEM que 

participou da mesma atividade na UEM, a qual rapidamente foi para 

casa tirar os pelos do peito, porque estavam dando “agonia demais”. Ao 

que tudo indica, a montagem se configura como uma checagem 

importante (será que fico à vontade? Será que convenço?), pois estão 

todos protegidos pela ideia de que naquele momento se trata apenas de 

um ato performativo.  

É possível observar que “não ser flagrado” é uma prerrogativa 

interessante para esses homens e de fato, ou como explica Gil: “a 

grande vantagem do tratamento hormonal é que a passabilidade é 

absurda!”.   

Alguns dias mais tarde, acompanhou um amigo a uma das festas 

da UFSC vestido com as roupas dele. Montou-se, “com perfume e tudo” 

e recebeu elogios sobre o novo visual. Ao que parece, esse novo teste, 

fora do contexto de montagem, produziu um impacto significativo e foi 

                                                        
149 O atelier tem sido desenvolvido por algumas pesquisadoras queers para  
150 A pesquisadora desenvolveu atividades na Universidade da Lusofonia Afro-

brasileira, em Fortaleza, na Universidade Livre da América Latina, em Salvador, Na 

Universidade Federal da Bahia, em Salvador, na Universidade Estadual da Bahia,  

em Salvador e na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.  
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a partir desse dia que Gil decidiu não voltar mais a se vestir “de 

mulher”. Foi a um brechó e trocou todas as roupas por peças 

masculinas: agora vocês me arrumam roupa? E aí peguei calça jeans, 

umas 15 camisetas e até cueca eu peguei no brechó. E Tênis...E aí voltei 

pra casa com as roupas novas...(Entrevista, Gil, 2016). Vemos que, 

novamente, emerge uma definição do que seria a vestimenta masculina, 

que no caso dos transhomens tem uma temporalidade bem marcada, 

pelo uso do binder e das camisetas largas, para disfarçar a presença dos 

seios antes da cirurgia, calças que possam acomodar o packer151 (mesmo 

sem o packer as calças costumam ser largas) ou para não deixar exposto 

o órgão sexual, todos elementos muito atuais da cena comercial, 

desenvolvidos especificamente para esse público. Ao que tudo indica, o 

regime de visibilidade trouxe para o universo trans possibilidades 

comerciais interessantes. David Zimmerman, por exemplo, em Curitiba, 

desenvolveu uma loja on line de binders e packers (VICE, 2015), onde 

recebe encomenda desses produtos sob medida. A reportagem da Vice 

channels, de 2015, explica que naquele momento David já fazia sucesso 

na fabricação dos binders, mas ainda procurava o material ideal para 

fabricar os packers ideais. Apesar disso, já era possível pedir alguns pela 

loja virtual na internet. Todos esses produtos disponíveis na internet 

integram também, a meu ver, esse novo regime de visibilidade apontado 

por Simone Ávila (2015). Em 2012 na Revista de Estudos feministas, 

Guilherme Almeida (2012) levantou algumas questões sobre a questão 

da visibilidade/ativismo trans. Apesar da inclusão dos transhomens no 

Processo transexualizador do SUS trazer uma nova visibilidade política 

e social aos movimentos de homens trans, cotidianamente, a sua luta 

parece ser mais pela indiferença e passabilidade: 

 
O uso da testosterona no caso dos homens trans, 

ao contrário do que ocorre com as mulheres trans, 

torna-os bastante próximos fisicamente às 

expectativas sociais de como deve parecer um 

homem, o que contribui para invisibilizá-los. Essa 

invisibilidade, adquirida com frequência a duras 

penas significa para a maior parte um agradável 

momento de trégua na estressante e contínua 

batalha por respeito à identidade/expressão de 

gênero. (ALMEIDA, 2012, p. 519).  

 

                                                        
151 Prótese peniana. 
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Segundo Almeida, esse desejo por aproximar-se o máximo 

possível do estereótipo masculino pode fazer predominar um 

comportamento social que busca a indiferença, “um sumir na multidão”: 

“Por esse motivo, não sei se homens trans desejam comunidade reais e 

muito menos formar grupos políticos, ou se a necessidade de encontrar 

pares se basta nesses encontros pontuais e/ou virtuais de socialização” 

(ALMEIDA, 2012, 519). Assim, estar no movimento social pode não 

ser o foco desse público. De qualquer forma, esses movimentos existem, 

e como previa Almeida (2012) cada vez com mais homens engajados. 

Além disso, a própria existência de homens trans no cenário político já 

provoca a discussão de mudanças de protocolos e rotinas (ALMEIDA, 

2012). 

 

5.4 UNIVERSO SIMBÓLICO: VISUAL DAS 

TRANSMASCULINIDADES 

 

Tentando compreender a linguagem do universo transhomem, 

acompanhei durante 3 meses uma página de transhomens no facebook, 

criado como uma espécie de versão masculina de uma outra página de 

travestis mais antiga. 

No contexto das transformações e afirmações das subjetividades, 

as redes sociais têm se apresentado como um lugar de construção de 

símbolos e discursos da multiplicidade trans. Comunidades se formam 

para tirar dúvidas, compartilhar experiências, informar, dar visibilidade 

a novos/as sujeitos/as e às lutas por direitos. 

Durante a observação, analisei um conjunto de 14 posts, onde 

homens trans mostram suas vivências de transformação do corpo 

enquanto estão submetidos, ou não, ao tratamento médico hormonal.  

Para essa análise me parece interessante a categoria 

“transmasculinidades”, introduzida nesse campo teórico por Halberstam 

(apud ÁVILA, GROSSI, 2013) e pouco utilizada no Brasil. Segundo 

Ávila, o trabalho de Halberstam abre-se para a ideia de que, apesar de 

existir um modelo posto hegemônico de masculino, as masculinidades 

são múltiplas, por isso, a palavra é utilizada no plural.  

É importante diferenciar a condição transhomem, da vivência da 

masculinidade por mulheres, que pode ser vista desde as práticas de 
travestilidades femininas ainda no século XVIII, por exemplo (ÁVILA, 

GROSSI, 2013), onde mulheres se travestiam de homens e 

incorporavam hábitos masculinos por motivos econômicos, artísticos, 

sociais. Na literatura feminista atual, essa vivência das masculinidades 

femininas (sem homens) aparece principalmente, mostrada sob as 
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denominações butch, drag king. Portanto, as experiências com a 

masculinidade transitam por configurações diversas, algumas vezes com 

uma tendência para a afirmação do binário, mas em geral, afinadas com 

as ideias de multiplicidade de gênero. 

O universo transhomem está permeado pelas questões 

tecnológica, de biopoder, de emancipação em relação ao corpo 

feminino, da imagem como discurso de afirmação de uma subjetividade 

que já existia, mas estava presa ao corpo antigo. 

No espaço virtual, os transhomens explicitam angústias, escolhas 

em relação ao corpo e uma corporeidade que traz a emergência de 

símbolos das masculinidades construídos culturalmente.  

 

5.4.1 A imagem na pesquisa antropológica 

 

Os estudos da antropologia sobre a imagem como documento se 

iniciam nas considerações sobre o cinema como detentor de sistemas de 

símbolos e modos de estruturação. José da Silva Ribeiro (2005) explica 

que a antropologia, assim como a antropologia visual, trabalhava por um 

viés objetivo e técnico, mas que atualmente se abre para a pluralidade de 

interpretações. 

 
A voz invisível onisciente dá lugar a uma 

pluralidade de interpretações (situadas) dos 

fenômenos sociais (pluralidades de vozes) e às 

formas dialógicas de abordagem do terreno e de 

construção discursiva, remetendo a formas mais 

criativas, mais conscientes e mais participativas 

de escrita, sem perda das qualidades da 

investigação acadêmica do passado (Ribeiro, p. 

630) 

 

Ribeiro segue a ideia de Geertz (RIBEIRO, 2005) de que a 

etnografia moderna tem a característica de deixar persistir na construção 

do objeto traços da experiência da/o antropóloga/o em relação à 

construção de seu objeto. Além disso, chama a atenção para a 

importância de situar a antropologia e os estudos das imagens em um 

contexto de transformações sociais, econômicas e culturais.  

A imagem digital está inserida no processo de revolução técnica 

que deixou para traz as antigas tecnologias de reprodutibilidade trazendo 

em si a inscrição da simultaneidade, de tempo e espaços diferentes das 

imagens construídas anteriormente. Nesse contexto, a produção de 



265 

 

imagens se pulveriza. As categorias “profissional” e “amador” se 

dissolvem. A produção passa a ser intensa, descentralizada, a partir de 

vários lugares, que pelas redes sociais entram em conexão rapidamente 

(RIBEIRO, 2005). 

A delimitação da investigação dentro do grupo aconteceu após 

verificar que amigos transhomens estavam postando nesse grupo. 

Chamou atenção o movimento desses homens de postar fotos, 

geralmente de rosto ou de rosto e peito, evidenciando os traços de 

masculinidades que vão aparecendo no andamento de seus tratamentos 

médicos com hormônios.  

 

5.4.2 Antropologia visual e símbolos de masculinidades 

 

A compreensão sobre o universo transhomem foi avançando à 

medida em que pude circular nos ambientes de trocas de informações 

sobre essas transições. Portanto, conversas informais com meus 

interlocutores e o estreitamento da amizade com alguns deles me 

proporcionaram uma leitura dos símbolos construídos nessas novas 

masculinidades. A internet tem se tornado, para a população LGBT, um 

meio de realizar experiências e de “sair do armário” em contextos mais 

favoráveis de aceitação. Thadeu, um de meus interlocutores, utilizou 

pela primeira vez um nome masculino no Orkut, uma rede social que 

pode ser considerada uma precursora do facebook. Utilizava esse nome 

principalmente para conversar com mulheres nas quais estava 

interessado.  No que se refere aos sujeitos transhomens, é possível 

verificar que as comunidades virtuais possibilitam o fluxo rápido de 

informações sobre as tecnologias hormonais e cirúrgicas. Assim, este 

torna-se um espaço privilegiado de observação dos símbolos no 

universo da construção dessas transmasculinidades no Brasil. Com esse 

objetivo, acompanhei meus interlocutores durante 3 meses na internet, 

procurando com isso compreender suas interações com com esse novo 

universo de comportamentos e corpos e ao mesmo verificar de que 

modo utilizaram as redes sociais para informar sobre suas 

transmasculinidades. Por consequência, pude observar grupos 

transhomem, onde circulava muita informação sobre tratamento 

hormonal e cirurgias. Nesses espaços, privilegiavam-se fotografias 
indicando em escrito somente o tempo de tratamento, como por exemplo 

“3 meses em T”, ou que não está em tratamento, “sem T”. Seja nas fotos 

de meus interlocutores, seja de outros homens que vi, nenhuma foto 

trazia uma descrição do autor sobre o que desejava ressaltar ou indicar. 

As modificações no corpo parecem ser expostas em rede social no 
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sentido de mostrar como é possível, através da tecnologia, obter um 

corpo considerado socialmente masculino em muito pouco tempo. 

Portanto, algumas imagens são acompanhadas da indicação de tempo, 

por exemplo: “em T, 2 meses”. Ou seja, a exposição é justamente para 

reforçar a importância da passabilidade para esse grupo. 

É esperado que as pessoas entendam quais são as características 

masculinas presentes alí nas imagens após certo tempo tratando, ou 

mesmo, não tratando quimicamente. A linguagem visual se comunica 

com os demais participantes dos círculos sociais dessas pessoas, com 

presente fortemente marcada por outros homens trans, que estão alí 

também para postar suas experiências de modificação do corpo, 

acompanhar outras experiências ou para pesquisar as condições de 

tratamento antes de começar a tomar a medicação. Pude observar, por 

exemplo, fotografias destacando braços após exercícios de força em 

treinos, com indicações de tempo de tratamento, como “5 meses em T” 

ou “2m em T”, embora os registros mais comuns e mais festejados 

fossem aqueles relacionados ao crescimento da barba. As características 

masculinas eram facilmente comunicadas aos demais, que se limitavam 

a comentar que está “lindo”. Ninguém explicitava quais traços são esses 

que apareciam nas imagens, mas fica claro que há uma comunicação 

fluente entre a fotos e os observadores. 

Considerando que a relação da pessoa com o computador nas 

redes sociais pode ser pensada do ponto de vista das estratégias de 

comunicação, Arturo Escobar aponta três dimensões de análise para a 

antropologia digital:  

 
( a ) la relación entre las máquinas y los sujetos 

sociales como productores de discurso en el 

umbral del nacimiento de una sociedad 

internacional “ciberliterada”( cyberliterate );( b ) 

la pregunta por la creación y la distribución de y 

el acceso a los códigos y lenguajes “autorizados” 

o “legítimos”de la comunicación mediada por 

computadores,cuyo dominio y manipulación le 

garantiza a grupos de practicantes particulares una 

autoridad simbólica y control sobre la circulación 

de la cibercultura ;( c ) el rol de la comunicación 

mediada por computador en el establecimiento de 

conexiones entre sí, en propiciar cohesión,y en la 

creación de continuidades en la historia 

interaccional de los miembros del grupo (sumadas 

a las conversaciones telefónicas,al correo 
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electrónico estable,y a la interacción cara a cara). 

(ESCOBAR, 2005, p.24) 

 

Os desafios que surgem para a antropologia neste contexto são 

múltiplos. Somadas às transformações que as múltiplas interpretações e 

a posição etnográfica na pesquisa causaram na análise da fotografia 

como documento, a imagem no espaço virtual coloca para a área uma 

nova forma de interação, onde existem vários/as leitores/as ao mesmo 

tempo e em interação e uma nova linguagem, que incorporou a 

oralidade, exigindo, por conseguinte, outra hermenêutica para a 

investigação.  

Também é necessário questionar de que modo as práticas de um 

grupo se relacionam com outras práticas sociais, códigos culturais e a 

economia. Nas postagens que acompanhei, fica evidente que algumas 

modificações no corpo são necessárias para que se reconheça a vivência 

da masculinidade. Entre elas, estão o aumento e definição dos músculos, 

a redução de gordura e aumento da massa magra e, principalmente, o 

crescimento de pelos no rosto (barba). 

Segundo Halberstam (1998), a masculinidade não se apresenta 

como um conceito preso ao corpo masculino naturalizado. Pelo 

contrário, essa vivência pode se dar em outros corpos, que fazem 

emergir a existência de corpos diversos e masculinidades múltiplas. Da 

mesma forma, a masculinidade em corpos diversos não se constitui em 

uma tentativa de imitação do corpo do “homem perfeito”, apesar de 

Almeida (2012) ter nos mostrado que muitos têm presente o desejo de se 

aproximar o máximo que puderem do corpo construído culturalmente 

como masculino.  

É possível verificar ainda no conjunto de registros que ciruclaram 

durante os meses de acomopanhamento sistemático que realizei, que a 

discussão do gênero não está focada no sexo anatômico, que não aparece 

mencionado ou evidenciado em nenhuma das postagens. A construção 

dos sujeitos é negociada nesse espaço a partir de elementos que não 

necessariamente aparecem nas vivências de todos, embora em alguns 

grupos e vídeos do youtube seja possível verificar que a redução ou 

retirada das mamas seja imprescindível para a grande maioria desses 

sujeitos. 
Pensando o universo das práticas que se colocam no espaço 

estudado, surge a dicotomia entre o binário e o queer. Apesar da 

multiplicidade de corpos e experiências trans, ainda estão no ar algumas 

tendências ao binário no sentido de modificar, através da tecnologia, ao 

ponto de chegar a uma masculinidade convincente. 
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É provável que as postagens que observei não sejam frutos das 

reflexões teóricas aqui apresentadas, senão um modo de estar inscrito no 

circuito da masculinidade, firmando práticas e construindo com os 

demais um universo masculino simbólico e cultural. A dicotomia 

persiste, mesmo em meio às teorias feministas que convivem com a 

força da teoria queer e a prática trans pulverizada em diversas 

configurações, inclusive na configuração binária.  

De qualquer forma, conforme mostra Halberstam (1998), muitas 

masculinidades foram ignoradas na historiografia, o que privilegiou um 

tipo de masculino, predominantemente hegemônico. Essas 

masculinidades agora emergem nas práticas e discursos trans para dar 

lugar a novas subjetividades. 

É significativa a função da técnica dentro dos processos 

transexualizadores. A tecnologia dos medicamentos permite a 

modificação dos corpos em diferentes graus e formas. No grupo em 

discussão, quando as fotografias aparecem em sequência, geralmente 

estão evidenciando o aparecimento da barba, que acontece rapidamente 

após o início da ingestão de testosterona. Para comunicar o progresso, as 

imagens apareciam geralmente em  

O aparecimento de barba, músculos, pomo de Adão e ausência de 

mamas nos corpos mostrados nas redes sociais marcam a entrada no 

universo das masculinidades, sendo vivenciada não mais somente no 

vestuário ou no nome social, mas, sobretudo no próprio corpo, que 

convive com os elementos antigos e produz outros novos, sem prejuízo 

da afirmação de que “agora sou homem também por fora”. É certo, 

portanto, que as transmasculinidades nessas redes encontram-se dentro 

dos contextos de elementos sociais como: a revolução tecnológica, o 

proveito do mercado sobre as possibilidades da técnica e da 

desconstrução dos conceitos fixos de gênero. Todos esses elementos 

emergem do discurso imagético que oferece aos observadores, com uma 

rapidez e agilidade incrível, tudo aquilo que a técnica é capaz de 

transformar e todas as fronteiras de gênero que podem ser quebradas, 

negociando com os observadores as regras de comunicação, elementos 

de transição legitimidados como do campo masculino e conversações 

possíveis sobre a técnica. 

Existem ainda imagens que demonstram a ausência do uso da 
tecnologia, e trazem um duplo sentido. Algumas preparando para 

fotografias futuras que mostrarão o quanto a tecnologia foi capaz de 

modificar e outras mostrando que são possíveis modificações 

significativas sem a técnica. Essas condições eram indicadas 

normalmente pelas legendas “pré T” ou “sem T”. 
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Após alguns meses observando as redes pude me aproximar da 

linguagem e entender um pouco dos processos alí presentes, claro, como 

uma espectadora de fora da transexualidade. 

Os desafios para a leitura da imagem encontram-se sobretudo na 

multiplicidade de subjetividades que se constroem e se mostram como 

legítimas no campo das masculinidades e para uma hermenêutica da 

antropologia visual, digital e virtual é necessário, sem dúvida, 

incorporar o novo tempo de produção da imagem, o acesso quase 

irrestrito às tecnologias de produção (quase todos os posts são “selfies” 

produzidas com o próprio celular do autor”), a questão do mercado 

voltado à transexualidade. As possibilidades de controle da vivência da 

masculinidade já haviam sido apontada por Preciado (2000) e surge 

nesse grupo, que pode decidir fazer, não fazer, quando parar ou não 

parar com o tratamento e sobretudo, pode escolher qual masculinidade 

quer ter. 

 

5.5 TÉCNICAS DO CORPO E A SUBJETIVIDADE EM CLARICE: 

AUTOMEDIAÇÃO COMO (RE)ENCONTRO COM OS SUJEITOS 

 
Na minha clausura entre a porta do armário e o pé 

da cama, eu ainda tentara de novo mover os pés 

para sair, mas recuara o dorso para trás como, se 

mesmo na sua extrema lentidão, a barata pudesse 

dar um bote – eu já havia visto as baratas que de 

súbito voam, a fauna alada.  

Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. 

Estava atenta, eu estava toda atenta. Em mim um 

sentimento de grande espera havia crescido, e uma 

resignisação surpreendida: é que nesta espera 

atenta eu reconhecia todas as minhas esperas 

anteriores, eu reconhecia a atenção de quem antes 

vivera, a atenção que nunca me abandona e que 

em última análise talvez seja a coisa mais colada à 

minha vida – quem sabe aquela atenção era a 

minha própria vida. Também a barata: qual é o 

único sentimento de uma barata? A atenção de 

viver, inextricácel de seu corpo. Em mim, tudo o 

que eu supusera ao inextricável de mim, 

provavelmente jamais chegara a abafar a atenção 

que, mais que atenção à vida, era o próprio 

processo de vida em mim.  

(...) 
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Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e 

buscava uma saída, desesperadamente procurava 

escapar, e dentro de mim eu já recuara tanto que 

minha alma se encostara até a parede – sem 

sequer poder me impedir, sem querer mais me 

impedir, fascinada pela certeza do ímã que me 

atraía, eu recuava dentro de mim até a parede 

onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu 

recuara até a medula de meus ossos, meu último 

reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que 

não fazia sombra. E as medidas, as medidas eram 

as mesmas, eu senti que eram, eu sabia que nunca 

passara daquela mulher na parede, eu era ela. 

(...) 

Até aquele momento eu não havia percebido 

totalmente a minha luta, tão mergulhada estivera 

nela. Mas agora, pelo silêncio onde enfim eu 

caíra, sabia que havia lutado, que havia 

sucumbido e que cedera.  E que agora sim, eu 

estava realmente no quarto.  

Tão dentro dele como um desenho há trezentos 

mil anos numa caverna.  

A passagem estreita fora pela barata difícil, e eu 

me havia esgueirado com nojo através daquele 

corpo de cascas e lama. E terminara, também eu 

toda imunda, por desembocar através dela para o 

meu passado que era o meu contínuo presente e o 

meu futuro contínuo. (...) Minha vida fora tão 

contínua quanto a morte. A vida é tão contínua 

que não a dividimos em etapas, e a uma delas 

chamamos de morte. Eu sempre estivera em vida, 

pouco importa que eu não propriamente dita, não 

isso a que convencionei chamar de eu. Sempre 

estive em vida. 

(LISPECTOR, 2009, p. 63-64).  

 

A personagem de Clarice no livro A Paixão Segundo G.H 

(LISPECTOR, 2009) se encontra com uma alegoria de vida, que é 

morte, no quarto da empregada que se foi. Três pessoas inertes na 

parede, separadas, sem vida. Se reconhece naquela mulher artificial, sem 

voz, capturada, desenhada por alguém. Sozinha, encurralada, pela única 

coisa “viva” no quarto, que era a barata, G.H. passa por uma espécie de 

experiência não mediada pela moral. O que Agamben (2002b) nomina 

como o lugar do “aberto”, da experiência que está pronta para ser 
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capturada ou restituída ao sujeito. É o local por onde os dispositivos 

entram e ao mesmo tempo, o lugar onde se abre a resistência e a 

possibilidade de restituição da existência ao sujeito. Por que a barata é 

atraente para a personagem, se apesar da aparência assustadora, é 

pequena e frágil? Porque sobre ela não incide nenhum dispositivo. Ela 

se movimenta em direção ao desejo, Ela é o que é, sem ornamentos. E é 

livre, mesmo que o próximo passo seja acabar engolida por outro 

animal. G. H. queria animalizar-se. Voltar a sentir-se impulsionada para 

a vida, sair da parede inerte. Recuar diante da barata significava 

“encrustrar-se”, colar a alma ao cimento. Era preciso matá-la e comer o 

que em vida foi seu conteúdo: a vida animal sem mediações. O encontro 

físico de seu corpo com o da barata é uma metáfora do encontro 

consigo, da capacidade de se agenciar, de romper com o sujeito racional. 

G. H. queria ser imunda, não razão. A tese que segue está relacionada à 

ideia de que o desvelar do corpo transmasculino ou transfeminino pela 

técnica, inclusive o nome desvelado pela técnica jurídica, representa um 

processo de retorno à experiência concreta com a vida. O inextricável do 

corpo. Sua profanação, que permite transformação. O sentido de 

mediação é subvertido, na medida em que os instrumentos de controle 

sobre esse próprio corpo são agora os mesmos que auxiliam em sua 

retomada enquanto subjeito/a, matéria viva, transitória e mutável.  

Principalmente após Butler (2003), o corpo se torna uma questão 

fundamental para os feminismos, seja por causa da tecnologia, que 

começa a facilitar ainda mais as técnicas de manipulação corporais, seja 

por causa das críticas profundas, já existentes, aos discursos 

essencialistas do sexo. 

Para entender as relações imbricadas entre sexo, gênero, poder e 

tecnologias é preciso antes verificar que essas relações foram 

aprofundadas a partir das insuficiências apontadas em gender problems 

(BUTLER, 2003), por outras autoras, sobretudo Donna Haraway, no que 

se refere às considerações sobre os limites da teoria performativa 

butleriana. Em Haraway, a chave das críticas às últimas feministas 

parece ser a zona de invisibilidade entre o humano e as máquinas do 

século XX, condensadas na ideia de cyborg da autora (HARAWAY, 

2009), a qual, teoricamente, promove um desmantelamento das 

separações artificiais ocasionadas pelas teorias universalizantes do 
sujeito que são: natureza x humano, razão x impulso, sujeito x objeto. 

Pensando em relação a Butler, é possível dizer que Haraway (2009) e 

Beatriz Preciado (2000) recentralizam a discussão sobre o gênero no 

corpo. 
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A separação entre humano e animal, e depois entre humano e 

máquina, está em boa parte fundamentada na filosofia do sujeito, que 

cuidou em separar o humano para entender as suas capacidades 

racionais, mentais, psíquicas ou subjetivas, dependendo do marco 

teórico a que nos referirmos.  

Kant, em sua fundamentação da metafísica dos costumes (KANT, 

1980) fundamenta o agir humano em algo inexistente em outros 

animais, que é a vontade, constituída pela razão prática. É possível 

observar, que essas teorias trataram de sedimentar a base teórica que 

impulsionou, principalmente no século XX, a dominação e 

transformação do animal pelo humano. A vontade que se forma dentro 

da razão, é pura, imanente, “a priori” e direciona para o bem, enquanto 

que o impulso, que reside no campo da natureza (e, portanto, da não 

civilização), aponta para comportamentos imediatos (não mediados pela 

racionalidade), que estão excluídos do universo da moralidade. Os 

comportamentos impulsivos, animalescos são, por definição, imorais, 

dentro da teoria kantiana. É pertinente perguntar: por que um autor 

iluminista do século XVIII, último expoente da corrente contratualista, 

deve ser chamado à discussão sobre o corpo, a transexualidade e a 

filosofia política? Certamente porque as teorias essencialistas 

feministas, supostamente superadas por muitas autoras, e por Butler e 

suas/seus seguidoras/es, estão baseadas em conceitos de ontologias 

liberais, como a kantiana, por exemplo, e outros contemporâneos, e 

ainda, porque é exatamente esta separação que prepara e justifica a 

economia da exploração animal, que é baseada na separação animal-

homem já citada, e que nos interessa para, ao final, compreendermos a 

relação entre a ideia de cyborg, filosofia do sujeito, gênero e 

feminismos. Nesse sentido, G.H. é a personificação da imoralidade, da 

irracionalidade e da negação da humanidade enquanto sinônimo de 

razão.  

A intenção de modificar o corpo ao ponto de cortar a carne e 

recusar o nome civil faz a transexualidade ser transportada também para 

o campo da loucura, do irracional, da disforia. O direito e a medicina são 

os mediadores, criadores e operadores dos dispositivos que 

proporcionam uma (re)harmonização, pois possuem o monopólio do 

poder/saber sobre os corpos, e as sexualidades. De preferência, querem 
que seu exercício seja bem pago, uma vez que são áreas nobres de 

agenciamento das subjetividades. No campo do direito, o essencialismo 

dá ao mundo os direitos humanos, que irão servir de base para a maior 

parte, senão todas, as constituições ocidentais do século XX, apontando 

que existe um patamar de dignidade humana, cuja efetivação depende, 
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muitas vezes, de políticas públicas que se realizam mediante a extração 

e armazenamento de recursos naturais. Ainda nesse prisma, é possível 

notar que esses direitos trazem um leque de conceitos sobre o gênero e a 

sexualidade, implícitos, como a hetero–cis-normatividade, que emerge 

como modelo por excelência de orientação sexual e gênero, bastando, 

para comprovar essa observação, uma leitura simples da sessão dedicada 

à família na Constituição Federal Brasileira de 1988, por exemplo.  

Além disso, as teorias liberais essencialistas trazem o homem 

como o único sujeito da política, motivo pelo qual Simone de Beauvoir 

([1970]2009) (escreve “o segundo sexo”, mostrando como ocorrem as 

transições do modelo político matriarcal, para o modelo patriarcal. A 

fim de se contrapor a essa suposição, as feministas latino-americanas 

tentam resgatar a história da participação das mulheres nas lutas pela 

independência e outros processos de constituição sociais e políticos. A 

partir de Beauvoir, surgem teóricas feministas fazendo diversas relações 

entre a política e o patriarcalismo, confirmando que todo o modelo 

político moderno tem como base o modelo patriarcal, posicionando as 

mulheres, essencialmente, como o “outro” da história (BEAUVOIR, 

[1970]2009). O modelo patriarcal de sociedade é aquele que se 

estabelece por intermédio de um grande dispositivo, que impede que as 

mulheres sejam donas de seus corpos e sua vida. 

As concepções de Foucault (1988) funcionam como fundamento 

de diversas teorias feministas, pois, apesar deste nunca ter focado seus 

estudos nas relações de gênero, denuncia o modelo patriarcal de política 

na modernidade como o paradigma máximo de dominação do humano 

pelo Estado, a partir de técnicas de normatização do corpo e 

normalização dos comportamentos. O poder de vida e de morte do pater 

sobre os agredados constitui, para Foucault, a máxima essência do poder 

soberano moderno. 

O entrecruzamento entre as questões de gênero, da filosofia do 

sujeito e das tecnologias do corpo parece se dar, inicialmente, dentro da 

biopolítica Foucaultiana. Nesse sentido, não é por acaso que o autor 

alimenta as autoras feministas que começam a discutir o gênero, o sexo 

e a política, sobretudo na década de 1990. 

No entanto, o estudo da história da sexualidade em Foucault 

(1988) está restrito à análise dos mecanismos de controle sociais, como 
o uso da polícia e da medicalização, o incremento das ciências 

biológicas e médicas por meio de novas técnicas de controle do corpo, 

entre outros dispositivos. Porém, o autor não entra mais a fundo na 

questão do SER mulher ou homem e na averiguação da construção 

cultural do conceito de gênero, restringindo-se, no máximo, à crítica dos 
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papéis sociais pré-estabelecidos, ainda assim, com enfoque na filosofia 

do sujeito, e não do gênero. 

De qualquer forma, as duas questões se encontram no ponto em 

que, no século XX, as técnicas estatais de controle e transformação dos 

corpos trans se mostram como mecanismos próprios do esquema 

biopolítico, atualizado por uma entrada sem precedentes do mercado no 

pólo controlador dos corpos pela política, ou seja, é uma biopolítica que 

se dirige, mais do que nunca, à sustentação da lógica mercantil dentro da 

economia do estado. Dentro desse arquétipo, encontra-se a política 

pública de modificação do sexo, que está fundamentada em um conceito 

de doença de adaptação ao gênero de origem (disforia de gênero). O 

diagnóstico de doença é requisito para acessar o sistema de saúde para 

realizar a cirurgia, conforme já destacamos em capítulos anteriores. 

Dentro da lógica mercantil, vale ressaltar, que a medicina Tailandesa 

tem “vendido” centenas de cirurgias por ano, uma vez que são 

detentores da técnica mais eficaz de mudança de sexo. Aqui se configura 

mais um elemento da biopolítica moderna: possuir a técnica é sinônimo 

de possuir poder. 

O texto de Butler está já atualizado dentro de um contexto de 

transformação da técnica, em essência, e do surgimento de tecnologias 

avançadas a serem aplicadas sobre a modificação do corpo humano (e 

não mais do animal!), o que quer dizer que o potencial de transformação 

dos corpos no esquema da transição de gêneros, enunciado pela autora, 

está posto sobre outro tipo de relação do humano com a natureza e com 

a tecnologia que precisa ser considerada. 

Em Heidegger (2007), encontramos uma reflexão importante 

sobre a técnica moderna, onde essa é diferenciada da técnica antiga, 

trazendo uma mudança muito significativa no modo de considerar a 

relação entre humano e natureza. Vejamos como essa discussão está 

relacionada às questões da filosofia do sujeito e pode servir às 

considerações sobre as identidades de gênero. 

Segundo o autor, a técnica é sempre um meio para um fim, dentro 

do fazer humano (HEIDEGGER, 2007). O que Heidegger chama de 

“determinação instrumental e antropológica da técnica” (HEIDEGGER, 

2007, p. 376) é o emprego de aparelhos e máquinas e os fins para os 

quais servem. Portanto, a relação do humano com a técnica é 
instrumental. É preciso dominá-la, para utilizá-la corretamente. É 

importante notar, que o efeito a que se quer chegar é a causa da técnica 

existir. O que se estabelece primeiro é o porquê se precisa da técnica. 

Para Heidegger, a origem da palavra causa é cadere, que significa 

“aquilo que determina que algo surja daquele jeito específico”. É mais 
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interessante ainda considerar que está envolvida aqui a palavra 

ocasionar, que no grego implica em “fazer aparecer”. É aquilo que, não 

estando presente, faz algo aparecer. Mas, não significa somente um 

“trazer à luz”, significa um produzir. É um produzir que pode vir da 

própria natureza, ou do artista. 

Conforme explica Heidegger (2007) é a partir da aproximação à 

ideia de “desabrigar” que descobrimos o que vem a ser a técnica 

moderna. Sem esquecer que esse desvelamento nos servirá nas 

considerações sobre o uso das tecnologias nos corpos trans. Nesses 

corpos, igualmente, parece haver uma relação instrumental da técnica, 

que tem lugar a partir de um efeito que se quer produzir nesse corpo. A 

partir daí, o que constitui o avanço da teoria feminista de Haraway 

(2009) é a formulação do conceito de cyborg como um corpo híbrido, 

formado pela mistura de organismo e máquina, onde não reconhecemos 

mais a tradicional diferença entre experimento e experimentado, animal 

e humano. Retomando as considerações de Heidegger (2007) temos que 

a técnica moderna constitui-se, sempre, em um produzir que é ao mesmo 

desafiar. Sobre os moinhos:  

 
“o desabrigar imperante na técnica moderna é um 

desafiar que estabelece, para a natureza, a 

exigência de fornecer energia suscetível de ser 

extraída e armazenada quanto tal. Mas o mesmo 

não vale para os antigos moinhos de vento? Não. 

Suas hélices giram, na verdade, pelo vento, 

permanecem imediatamente familiarizadas ao seu 

soprar. O moinho de vento, entretanto, não retira a 

energia da corrente de ar para armazená-la” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 381). 

 

O que o autor quer revelar é que a relação do humano com a 

natureza, na modernidade, é uma relação instrumental de desafiar e 

encomendar. A natureza é armazenada para servir a algo, como o carvão 

para servir às fábricas e o Xingu para a usina que produz energia 

elétrica. 

Na modernidade, a natureza está sempre encomendada para um 

fim, como o rio está sempre encomendado à hidrelétrica: 

 
A central hidrelétrica não está construída no rio 

Reno como a antiga ponte de madeira, que há 

séculos une uma margem à outra. Pelo contrário, é 

o rio que está construído na central elétrica. Ele é 
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o que agora é como rio; a saber, a partir da 

essência da central elétrica, o rio que tem a 

pressão da água. Observemos, no entanto, por um 

momento, mesmo para somente avaliar de longe o 

assombro que aqui impera, a contraposição que se 

enuncia nos dois títulos: “o Reno”, construído na 

central de força e “o Reno” dito na obra de arte do 

hino de Hölderlin com o mesmo nome. Mas o 

Reno permanece, poderíamos objetar como um rio 

de passagem. Pode ser, mas como? Nada mais que 

um objeto encomendável para a visitação de 

grupos de turismo, que uma indústria de turismo 

encomendou para poderem visitar esse local” 

(HEIDEGGER, 2007,  p. 382). 

 

A técnica moderna não desabriga para o desconhecido, o que se 

revela pelo ocasionar já previamente calculado. 

Da mesma forma, o uso da técnica para a transformação do corpo 

quer desvelar uma identidade que está oculta, porém o fim, que serviu 

como causa, já estava posto e direcionado para um resultado esperado (o 

que não quer dizer que esse “esperado” tenha contornos tão bem 

definidos). 

Existe uma certa perversão no conceito de cyborg, em Haraway 

(2009), que é a possibilidade de apropriar-se de toda a técnica e de toda 

a tecnologia disponível, dentro do contexto do prazer de não estabelecer 

o limite das possibilidades de hibridismo entre a máquina e o corpo. 

Tudo é possível, e mutável. Ao que tudo indica, para a técnica moderna 

também não há limites para os desafios que podem ser colocados à 

natureza.  

O que parece surgir do entrecruzamento da leitura da questão da 

técnica (HEIDEGGER, 2007) com o “cyborg” (HARAWAY, 2009) é 

que, ao considerar a indiferença entre a máquina e o corpo, e ao 

considerar o corpo humano, ele mesmo, como o experimento (lugar que 

era ocupado pelo animal) sobre o qual a técnica se aplica, é possível 

dizer que a natureza que é armazenada aqui é o próprio sujeito, e 

portanto, estaríamos vivendo um momento, que já parecia anunciado em 

Heidegger (2007), em que o humano é que está em função da técnica, e 

não o contrário. Nisso consiste a afirmação do autor quando confirma 

que na técnica moderna, o humano é requerido nesse processo de 

desafio, portanto ele próprio irá subsistir naquilo que será produzido 

pela técnica. O quanto o humano consegue dominar a técnica a ponto de 

encomendar a natureza, é também uma natureza (o humano) 
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armazenada, enquanto potencial que pode ser requerido a qualquer 

momento. Revela-se aqui a ideia de que, enquanto o humano toma a 

posição de dominador, ele é, na verdade, o solicitado. O que parece é 

que, para Haraway, essa relação de dominação pode ser pensada de 

modo inverso se houver uma apropriação do sujeito das suas próprias 

experiências. 

O mercado solicita que os corpos se submetam às transformações 

disponíveis, e com toda certeza, não estamos falando somente dos 

corpos trans, estamos apontando para todas as adequações corporais que 

perpassam por outras questões de gênero, inclusive dentro do esquema 

binário mais conservador, que consiste, por exemplo, em alcançar as 

formas ideais de homem e mulher estabelecidas pelo mercado, soberano 

na biopolítica contemporânea. 

É importante anotar que, ao contrário de Heidegger (2007), em 

Haraway (2009) e Preciado (2004) o desvelar, função da técnica não 

possui conotação de “encontrar a verdade” sobre aquele corpo, mas sim, 

de explorar todas as possibilidades dele nos trânsitos de gênero a partir 

da tecnologia. Ou, como parece que é o modo de pensar de todos os 

influenciados por Foucault na pós-modernidade, se a verdade existe, não 

será conhecida, pois o que conhecemos são os discursos que se colocam 

como verdade e servem para determinadas dominações dentro da 

biopolítica. Esses discursos é que precisam ser desvelados, e não a 

verdade (FOUCAULT, 1979).  

Para Beatriz Preciado (2004), outras estéticas e discursos sobre os 

corpos podem ser produzidos, a partir do uso de outras linguagens e 

tecnologias. Não raro, nota-se a influência de Haraway nos textos de 

Preciado, pois há uma concordância sobre a crítica à Butler (2003) no 

que se refere à insuficiência de sua teoria performativa para explicar as 

subjetividades. Para Preciado, a noção de perfomance não dá conta de 

explicar a incorporação do sexo e gênero pelos sujeitos: “o que a crítica 

transgenérica põe sobre a mesa não são mais performances, são 

transformações corporais físicas, sexuais, sociais e políticas que 

ocorrem, não no palco, mas no espaço público” (p. 52). Preciado está se 

referindo, especificamente às tecnologias de transincorporação de 

gênero e sexo, como as próteses sexuais, por exemplo, que são 

tecnologias estéticas e de prazer que Butler não discute. Preciado faz 
diversas incursões no campo da discussão tecnológica, com enfoque nas 

próteses relacionadas ao prazer e às tecnologias. 

Retomando a discussão epistemológica dos feminismos, Haraway 

(2009) explica que a teoria “cyborg” se revela como um pós-feminismo, 

ou seja, é algo para além das reivindicações pautadas nas teorias 
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essencialistas de sexo e marxistas. No “Manifesto Cyborg”, a autora faz 

uma repolitização dos elementos tecnológicos, que eram considerados 

elementos do campo de dominação masculina. Este é o caminho para 

explicar o uso da técnica como experiência do sujeito controlada por ele 

próprio. Cyborg é uma criatura que é, ao mesmo tempo, animal e 

máquina e por isso, é considerado por Haraway como uma figura pós-

gênero, e sem dúvida, põe em questão também as filosofias do sujeito 

universal. É uma realidade social, e também, uma criatura de ficção 

(HARAWAY, 2009, p.2). Segundo a autora, é uma experiência que 

muda aquilo que é vivido como experiência feminina no final do século 

XX (e atualizando diria que também masculina no século XXI) no final 

do século XX (HARAWAY, p.36). 

O que coloca Haraway (2009) fora das correntes feministas 

habituais é a não distinção entre humano e máquina, que traz como 

consequência, um sujeito que tem como forma ontológica a figura do 

cyborg, que seria, para a autora, uma figura condensada da imaginação e 

da realidade, em um contexto em que o próprio processo de replicação 

está desvinculado do processo de reprodução orgânico. Trata-se de um 

sujeito híbrido.  

A questão da técnica ressurge aqui, porém fora do esquema do 

encobrimento da verdade e dos modelos essencialistas. Está colocada 

em um jogo que se dá dentro de contextos de produção e reprodução 

imaginativa. Conforme Haraway, seu manifesto “é um argumento em 

favor do prazer da confusão de fronteiras, bem como em favor da 

responsabilidade em sua construção” (HARAWAY, 2009, p.37). 

Na medida em que o próprio corpo humano se tornou o 

experimento, decai a separação científica entre humano e animal, e para 

Haraway, tampouco é possível visualizar a separação entre humano e 

máquina. Além disso, no século XX, a própria ideia de máquina foi 

modificada, pois antes não possuíam movimento próprio, nem 

autonomia, agora “nossas máquinas são perturbadoramente vivas, e nós 

mesmos, assustadoramente inertes” (HARAWAY, 2009, p. 42). 

A questão da invisibilidade da máquina, que se perde na 

aparência do corpo humano está também relacionada à micro-eletrônica, 

que segundo Haraway, está em toda parte, e é invisível. Quanto menor, 

melhor. O pequeno é politicamente e materialmente não perceptível, 
portanto, representa uma espécie de poder.  

O que percebemos nessa autora é uma perspectiva onde o mundo 

de cyborgs “pode significar realidades corporais e sociais vividas, nas 

quais as pessoas não temam a estreita afinidade entre animais e 

máquinas, que não temam identidades permanentemente parciais e 
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posições contraditórias” (HARAWAY, 2009, p. 46), mesmo que seja 

possível a crítica da filosofia do sujeito sobre a disposição do humano 

para a técnica, na inversão última dessa relação de dominação, pois não 

se descarta do jogo a contradição interna que se mantém entre a 

constituição do sujeito, sua experiência e sua construção, ainda que pela 

via tecnológica. 

De qualquer forma, na autora não há de fato uma reincorporação 

política da tecnologia, e uma mudança na percepção do uso da técnica, 

que passará a servir de sustentação dessas transitoriedades possíveis. Ao 

mesmo tempo que ataca fortemente as teorias de sujeito universal 

liberais, que estão fundamentadas na separação natureza – humano. 

A possibilidade da entrada do corpo humano em um jogo 

tecnológico de apropriação da vida pela máquina, e da máquina pela 

vida, profana a ideia do corpo sagrado, sacralizado pelo cristianismo.  

Antes vejamos: 

Em “O aberto, o homem e o animal”, Giogio Agamben (2002b), 

trabalha sobre a questão da experiência humana mediada pela técnica. 

Agamben também vê, como Haraway, um retorno do humano à 

animalidade, e para ele, essa posição também se torna uma zona de 

indefinição, onde é difícil precisar até onde vai o homem, e onde 

começa o animal. Segundo Agamben, a separação entre o humano e o 

animal, que serviu muito bem para a economia que existe entre eles, 

também é estratégica para estabelecer o que não faz parte do campo do 

humano, o que possibilitou, muitas vezes que alguns sujeitos fossem 

considerados fora da margem do humano, podendo, portanto, ser 

tratados como menos que humanos, como é o caso da escravidão. 

Nessas cisões, existem lacunas, zonas de indiferença, que permitem que 

as balizas sobre o que é humano ou não sejam movidas conforme a 

conveniência. A zona de indeterminação é o momento que o autor 

denomina como “aberto”, onde o ser está exposto ao desinibidor152, e 

onde a técnica aproveita, convenientemente, para entrar como 

mediadora na experiência humana com o mundo. A experiência humana 

na modernidade, está, portanto, sempre atravessada pela presença 

imposta dos dispositivos. O retorno à animalidade seria o retorno à 

experiência humana não mediada; o humano como único possuidor e 

mediador das suas próprias experiências, o que, embora não tenha sido 

                                                        
152 Desinibidor é o ente externo que provoca a reação do ser. Segundo Heidegger, o 

sol é o desinibidor que provoca a cotovia a se lançar em direção à luz. O termo é 

Heideggeriyano, e foi utilizado por Agamben nesse texto. 
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colocado por Agamben, faz lembrar o “cuidado de si” em Foucault 

(2004).  

O dispositivo, em Agamben (2009), é um conceito construído a 

partir da ideia de religião positiva de Hegel, e que se constitui no 

conjunto heterogêneo de linguagens e signos que são impostos 

socialmente. Esses dispositivos têm sempre função estratégica e nascem 

de uma relação de poder e saber. Segundo Agamben (2009), os 

dispositivos podem ter os sentidos jurídico, tecnológico e militar. Esses 

dispositivos é que dizem quem o sujeito é, tomando o lugar de sua 

experiência com o ente externo, portanto, o que está sendo suprimido 

aqui não é somente a experiência legítima, é o próprio sujeito. Quero 

arrematar as articulações sobre a discussão dos discursos sobre o gênero, 

a técnica e o sujeito considerando o conceito de potência, enquanto fio 

condutor das reflexões de Agamben sobre a profanação (2007). 

Na apresentação do texto Profanações (AGAMBEN, 2007), 

Selvino Assman (2007) explica que a ideia de potência, em Agamben, 

traz uma discussão ética, e uma nova ideia de liberdade, que se realiza 

na potência do ato. Conforme Assman (2007), se considerarmos um 

pianista que treina para tocar uma peça, sabemos que ao conseguir, a sua 

potência não se acaba, pelo contrário, é provável que possa tocar coisas 

ainda mais difíceis, ou seja, a potência é algo que se conserva no ato 

como a possibilidade de ser ou não ser. Para Agamben, essa 

possibilidade é que foi extinta no momento da extinção do sujeito pelo 

dispositivo. O autor explica que “toda compreensão do ser vivo que 

deve ser posta em xeque se for verdade que a vida deve ser pensada 

como potência que incessantemente excede as suas formas e as suas 

realizações” (AGAMBEN apud ASSMAN, p. 9, 2007). Nesse contexto, 

a luta pela ética não seria a luta pelo cumprimento de normatizações, 

mas sim a luta pela liberdade, que é a luta pela possibilidade de 

experimentar a possibilidade do ser e não ser. 

Segundo Assman (2007), as regulações e normatizações 

separaram coisas para o campo do sagrado, coisas que não podem ser 

negociadas, tocadas. Profanar é trazer de volta do campo do sagrado. É 

o livre uso do mundo. Agamben (2007) coloca a profanação como o 

desafio da próxima geração política e se inspira em cineastas que 

utilizam a paródia para pensar a profanação (Paolo Pasolini e Elsa 
Morante). Profanar é trazer de novo para o jogo, como as crianças que 

ainda não têm a noção do sagrado jogam com tudo que está no mundo. 

Na atitude de G. H., personagem de Clarice Lispector (2009) comer a 

barata é trazer o imundo para dentro, colocar o corpo e a alma de volta 

no jogo e na vida. 
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Profanar é tocar o que está posto como sagrado, e, portanto, 

negligenciar o sentido próprio da religião (religare), que é, na etimologia 

“prestar atenção ao que está posto”. 

O corpo humano é profanado153 no momento em que se abre à 

transformação, enquanto consciente das possibilidades de 

transitoriedade do gênero. A ideia de liberdade da potência se liga à 

potência do ser e do não ser, na medida em que essa experiência é 

apropriada pelo sujeito e colocada no discurso pelo próprio sujeito, do 

contrário, será somente a intervenção do dispositivo através do uso 

instrumental da técnica. Haraway (2009) abre uma possibilidade de 

chamar a técnica, e a máquina, para participar da experiência do sujeito 

com o mundo, não intermediada pela biopolítica, ainda que se utilizando 

das tecnologias que normalmente serviram e servem para o controle dos 

corpos. Mas aqui será o controle de si pelo sujeito. No corpo cyborg, as 

contradições não se propõem a serem resolvidas, elas convivem com as 

possibilidades de mutação, que estão contidas na potência do ser e do 

não ser enquanto paradigma da liberdade do sujeito. Braidotti (2014) 

diria que o sujeito transita entre e dentro delas. A causa que 

instrumentaliza a técnica deve ser reapropriada pelo sujeito como uma 

possibilidade de potência de vida, mesmo que essa potência de vida 

conviva com um desvelar de algo que já é conhecido e calculado, o que 

mantém as contradições teóricas latentes, mas apontando para uma 

forma de vida possível na experiência contemporânea que entrelaça o 

humano, o animal, a técnica e a máquina nas experiências subjetivas. 

 

5.6 O NOME, A PESSOA E OS PARENTES 

 

Quando trocou as roupas, Gil já utilizava um segundo perfil no 

facebook com um nome diferente, porém ainda feminino, que 

representava uma projeção livre e criativa de sua subjetividade: 

Costumava dizer que era a L. que fazia as coisas, que escrevia. Ficava 
tudo por conta da L. (rsrsrs). 

A utilização do nome masculino para paquerar na internet é uma 

estratégia comum também a Thadeu, mas este usava já desde o orkut, 

quando era adolescente, aplicativo semelhante ao facebook, utilizado 

como rede social na década passada (até 2010, no máximo). Wilson 
Simão da Silva e Edilene de Lima (SILVA, LIMA, 2016), ao 

desenvolver pesquisa junto a 12 pessoas que frequentam uma 

comunidade gay em uma rede social, verificaram que 11, de 12 

                                                        
153 Tomando a sacralidade do corpo e das genitálias como uma construção cultural. 
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entrevistados, não haviam se declarado homossexuais em nenhum 

espaço antes de entrar no grupo. Essas mesmas pessoas relataram que a 

aceitação da homossexualidade em suas vidas foi algo advindo da 

convivência dentro da comunidade. No geral, os entrevistados relataram 

aos pesquisadores que o espaço sempre funcionou como um local de 

acolhimento, onde as pessoas estavam sempre “prontas para ouvir” 

(SILVA, LIMA, 2016). O objetivo dos autores, uma vez que escrevem 

dentro da área da psicologia, é refletir sobre o funcionamento 

terapêutico desses locais virtuais de liberação da sexualidade. Ao que 

tudo indica, existem fatores como a ausência de hierarquias e o 

anonimato que são decisivos para a escolha da internet como espaço de 

começar a vivenciar e publicizar a homossexualidade (SILVA; LIMA, 

2016). Para Thadeu, o uso do nome masculino teve início a partir de seu 

desejo de conversar com mulheres, portanto, antes de se relatar trans, o 

que somente acontece aos 25 anos, ele transitou por espaços de 

experiência lésbica. Para Gil, o nome veio já quando estava se 

entendendo como transhomem. Apesar de pontuar que as experiências 

homossexuais e trans fazem parte de universos simbólicos e práticas 

diferentes, no que se referem aos espaços virtuais de acolhimento me 

parece que ambos funcionam com sentidos semelhantes, com a 

diferença significativa de que no que se refere à transexualidade, a 

procura é muito mais por diálogo com alguém que passa pelo mesmo 

processo do que uma necessidade de sair do armário naquele espaço.     

Soube dos novos nomes de Gil e Thadeu pelas redes sociais. 

Como faço parte de suas redes sociais, notei que ambos fizeram perfis 

com nomes diferentes sucessivamente, com uma diferença de cerca de 2 

meses de um para o outro. Em entrevista, ambos expuseram que suas 

primeiras experiências de publicização do nome masculino se deram 

inicialmente na internet. Gil inclusive utilizou as redes para ir mostrando 

gradativamente ao pai e à mãe suas mudanças, de modo que, quando 

contou a eles, ambos já haviam visto seu novo nome e roupas no 

facebook, evitando que enfrentassem todas as informações de uma vez e 

de forma direta. Assim, além da troca de experiências sobre o processo 

de hormonização, a rede social pode se constituir em um espaço inicial 

de experiência desses/as sujeitos/as em trânsito, onde é possível contar 

com acolhimento afetivo e compreensão, o que dificilmente acontece no 
âmbito familiar. É importante ressaltar que todos/as os/as meus 

interlocutores/as consideram importante que o requerimento de nome 

social seja disponibilizado on line, juntamente com a matrícula, pois o 

ritual de ir ao balcão é forçoso e sofrido, diante do fato de que, ao 

requerer o nome social, certamente não poderá contar com a 
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passabilidade e inevitavelmente estarão expostos diante de alguém que, 

na maioria das vezes, não passou por treinamento algum nessa questão. 

Conforme já foi discutido, estou entendendo esse expediente como mais 

um instrumento de controle e precarização da vida trans nos espaços 

institucionais.        

Percebendo que precisava de um nome masculino para avançar 

no processo de passabilidade, Gil começou a procurar na internet. Conta 

que nunca se interessou pelo significado, mas sim sobre como esses 

nomes se comunicavam a ele. Porém, todos os nomes pelos quais se 

encantava, eram os mesmo dos primos. Nesse período, voltou à cidade 

do interior onde cresceu, onde ainda tinha o grupo de amigos. Nessa 

ocasião, B. contou que estava doente, com câncer na próstata pela 

segunda vez. Gil decidiu então adotar o nome de registro da amiga para 

homenageá-la, o que ela aceitou.  

O nome adentra esse universo de transição também como um 

elemento importante da passabilidade, na medida em que seus sentidos 

são geralmente gendrificados. Além do gênero, o nome geralmente é 

marcado pela tradição local, significados de família e rituais de 

sucessão. Entre essas categorias antropológicas emergem os papéis 

sociais atribuídos a partir do nome. 

Observando o texto de Mauss (1979) sobre a categoria “pessoa” 

dentro de várias áreas, vemos que, em algumas comunidades o nome 

esteve ligado à noção de personagem.  

O autor faz uma análise da categoria do me, a partir do ponto de 

visa antropológico, problematizando a questão a ideia da “pessoa”, “eu”, 

da modernidade, que é colocado como, naturalmente, um indivíduo com 

moralidade. 

A posição antropológica na pesquisa permite ao autor verificar, 

em comunidades, chamadas “primitivas” como se dá a constituição do 

nome e da identidade das pessoas.  

Na comunidade Mexicana primitiva, Pueblo de Zuni, Mauss 

(1979) observa o sistema totêmico, que funcionava ali, onde nomes, 

família e papel da pessoa na tribo era definida pela revelação de seu 

totem. Nos rituais de diversos clãs, a máscara parece individualizar cada 

pessoa, fazendo referência a seu totem. Então, mesmo que a pessoa 

esteja bastante imersa na comunidade, ela é capturada como “um” na 
cerimônia. 

Na sessão que aborda os índios do noroeste, Mauss (1979), 

explica que já nos Zuni, há um nome profano e um nome religioso para 

cada pessoa, os quais a associam à família, apesar de estar relacionado a 

um sistema de nomes totêmico, que tem uma lógica muito distante do 
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nosso consanguíneo atual. Para entender a posição de alguém na 

comunidade, na família, e no ritual, é necessário saber qual ancestral 

está incorporado, segundo as regras do sistema totêmico. Esse 

mecanismo é o que garante que esse ritual se perpetue, que a família 

permaneça e que a comunidade não se desfaça.  

O autor (MAUSS, 1979) chama atenção para o fato de que, entre 

os índios Kwakiutl, a pessoa muda de nome de acordo com as fases da 

vida e também de acordo com o espaço. Em criança recebe um nome, 

adolescente e adulto outros nomes, assim como recebe outros nomes 

para rituais, dentro da sociedade secreta, e especialmente, dentro de sua 

própria cerimônia de passagem de fase. Segundo destaca, talvez a Índia 

seja a civilização mais antiga a trazer a noção de indivíduo, e 

consciência individual. Escolas como a Sankhya e o Budismo tratavam 

desses temas. Na China foi mantido o nome Ming para referir ao 

coletivo. 

Nos romanos e latinos, ao contrário dos Hindus e Chineses, foi 

mantido o significado da palavra latina personae, que é, antes de mais 

nada, uma base jurídica para a lei. Portanto, parece haver um significado 

muito distante do “eu” das comunidades primitivas que está relacionado 

aos totem, marcando um critério ligado à religião, ao sobrenatural. 

Interesse notar a influência no direito brasileiro, que é estruturado para 

tratar do nome nas sessões sobre direitos da pessoa e direitos da 

personalidade, claramente introduzindo o nome no campo dos elementos 

que constituem a personalidade da pessoa. 

Buscando significados na etimologia, Mauss (1979) descobre que 

o vocábulo personare está relacionado à palavra sonare, utilizada 

originalmente para designar máscara e que faz ligação com alguns mitos 

romanos. Ao que tudo indica, todos esses elementos se misturaram para 

definir a “pessoa” em Roma. Segundo o autor, ali todos os homens eram 

livres, possuíam nome civil e tornaram-se pessoas religiosas. 

Observando a história local é possível notar a presença da máscara e de 

antepassados na definição da família. Há uma modificação então, no 

primeiro sentido da palavra personare, relacionado, de modo remoto, às 

máscaras, para vir a significar qualquer pessoa, que aspira a um caráter. 

Há uma relação da pessoa com a questão moral, que ganha tom 

de responsabilidade, e é inserida no direito dessa forma também. Para 
isso, o cristianismo forneceu a base metafísica que faltava. 

Mauss (1979) cita incursões que fez nas obras de filósofos 

modernos para explicar como a noção de pessoa foi sendo enquadrada 

no campo da consciência e razão, assim como retoma os escritos cristãos 
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sobre a alma, que de certa forma, se ligam a esses filósofos que tratam 

da natureza humana. 

Portanto, é importante o trabalho de resgatar esses significados, 

para notar como a definição do “eu” e a origem do nome estiveram, em 

várias sociedades, inclusive na romana que nos influencia na estrutura 

jurídica, relacionada a algum tipo de papel a ser cumprido dentro da 

família ou da comunidade. Além disso, é possível notar que essas 

categorias foram criadas em função da preservação dessas comunidades, 

muitas vezes. 

Em 2012, Luma Andrade apresenta sua tese de doutorado 

(ANDRADE, 2012), a primeira escrita por uma travesti no Brasil, sobre 

as travestis e o assujeitamento em espaços normativos. Entre os dados, 

análises e trajetórias de vida que circulam no texto, a autora apresenta 

que 56,84% das/os gestoras/es e alunas/os, das 3 instituições 

investigadas, pensam que uma travesti deve ser chamada pelo seu nome 

de registro nas escolas e não pelo nome social, por ser esse um espaço 

institucional. No entanto, muitas/os dessas/es professoras/es informaram 

que se referem às alunas travestis pelo nome social quando conversam 

no pátio, no intervalo, ou em outras situações informais. Percebo, nesse 

dado, a relação que o nome civil, por existir na lei, tem com o campo 

formal/institucional, enquanto o nome social, que é parte da 

autoconstrução do sujeito, é deixado no campo marginal. 

As mobilizações trans em torno do direito ao nome recolocam a 

questão, agora sob a ótica da autoatribuição, autoconstrução do sujeito, 

rompendo fortemente com os costumes que, na formação das culturas 

ocidentais sempre estiveram determinados por regras de organização em 

torno da família.  

A nominação possui símbolos e padrões culturais diferentes em 

cada sociedade, como vimos com Mauss (1979). A antropologia 

apresenta estudos que indicam que a atribuição de nome é um dos 

processos que acontecem dentro dos diversos sistemas de parentesco, os 

quais aparecem como uma das principais formas de organização social 

dentro dos sistemas socioculturais. (BATALHA, 1995).  

Luma Andrade (2012), ao contar sua trajetória dentro da 

educação, explica que seu nome atribuído na ocasião do nascimento era 

igual ao do pai, e fora dado dentro de um esquema de pressão para que 
ela repetisse a posição do pai dentro da família.  

 
Meus pais determinaram meu prenome como João 

Filho, que além do sexo incorporou outros 

significados, pois João é o prenome de meu pai e 
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Filho, que vem logo em seguida, afirmava o poder 

da criação e o poder do criador, fazendo uma 

espécie de laço simbólico entre pai e filho, cujo 

último seria uma ―cópia‖ do primeiro e teria 

como objetivo principal dar continuidade à sua 

história. Comumente, encontramos pessoas com 

estes signos, mas em geral eles aparecem no final 

do nome, chegando às vezes a se manter para 

outras gerações, só que agora com o termo Neto. 

Muitas vezes, ao citar meu nome completo, 

algumas pessoas questionavam a existência do 

Filho no meio do nome, por que não no final? Por 

que em vez de João Filho Nogueira de Andrade 

não colocaram João Nogueira de Andrade Filho? 

Minha mãe dizia que isso indicava que eu era 

filho do João e assim ficou (ANDRADE, 2012). 

 

Dentro do parentesco, a ideia de ‘descendência’ vem para pontuar 

que existe uma função do pai e da mãe na educação/criação das/os 

filhas/os e que características das/os genitores perduram nas/os 

descendentes, circunscrevendo, simbolicamente, a imortalidade da 

família. Esses papéis são dados pelas teorias que cada sociedade tem 

sobre a reprodução. 

O esquema de imortalidade da família, segundo explica Daniel 

Craig (1981) passa por diversas estratégias construídas ao longo do 

tempo dentro das sociedades, que agregam processos de nominação, 

hábitos que são impostos, tradições que devem ser guardadas. 

Anteriores a Craig (1981), outros autores da antropologia já haviam 

apresentado análises dentro da área que perpassam, de um modo ou de 

outro, pela ideia do parentesco como um mecanismo estrutural, que 

participa da determinação do status e relação de um indivíduo dentro de 

uma organização social (LÉVI-STRAUSS, 2008 (1967)); 

(SCHEFFLER, Harold,1973).  

O sistema de parentesco que determina o nome traz uma 

responsabilidade de continuidade e preservação dos laços que, em um 

contexto de transexualidade se torna um grande peso para os sujeitos, a 

ponto de Luma Andrade (2012) expressar que sempre “carregou” o 

nome do pai, dando-nos a dimensão, na linguagem, do fardo que se 
tornou para ela ter todos esses significados presentes no nome que a 

identificava. Além disso, lembra sua angústia pela cobrança velada, 

constante, para que seguisse os passos do patriarca, como se tivesse que 

ser uma réplica dele. 
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Na sociedade ocidental, romano-germânica, o papel da mãe e do 

pai é de co-responsabilidade e a filiação é marcada pelo critério 

biológico da mistura do sangue dos genitores. As características da 

família se perpetuam nos genes, transmitidos aos descendentes. Nesse 

contexto, a lógica patriarcal predomina, de modo que mesmo que não se 

repita o nome do pai, ou de outros parentes, há sempre uma expectativa 

dentro do nome, que é um direito civil de escolha das/os genitoras/es e 

surge em um contexto permeado por signos que compõem determinado 

complexo sociocultural e familiar. Signos que são comumente 

religiosos, políticos e econômicos, conforme podemos compreender 

através do trabalho de Bernard Vernier (1980), sobre o parentesco na 

ilha de Karpathos.  

Vernier (1980) encontra na Grécia um sistema de parentesco que 

objetiva a imortalidade da linhagem paterna, conferindo aos filhos mais 

velhos os nomes de ancestrais importantes, cujas almas viriam habitar o 

corpo da pessoa que possui seu nome. Jean-Gabriel Offroy (2001) 

explica que se trata de uma luta contra a morte e garantia de eternidade: 

 
L’anastassi, la réincarnation de l’ancêtre à travers 

son pré- nom, qui d’ailleurs, comme chez les 

Inuit, peut intervenir avant la mort, est 

l’expression symbolique, la transposition 

religieuse de cette croyance en la pérennité de la 

lignée. C’est une façon d’assurer la permanence 

du groupe, de lutter contre la mort et les assauts 

du temps, pour maintenir une espèce d’éternité154 

(OFFROY, 2001,  p. 5). 

 

Neste mesmo trabalho, Vernier (1980) faz considerações sobre a 

característica econômica do sistema de nominação na ilha, pois o nome 

constitui uma herança, juntamente com a terra e outros bens. De certa 

forma, a passagem do nome ao filho mais velho o coloca diretamente no 

ofício do pai, que pode contar com seus serviços, pela promessa de 

herança futura. Portanto, nessa sociedade, o prenome revela um projeto 

familiar e estabelece, em uma sociedade fixa, o lugar que cada um deve 

assumir. 

                                                        
154 “O anastassi, a reencarnação do antepassado através do prenome, que lá, como 

nos Inuit, pode intervir antes da morte, é a expressão simbólica, a transposição 

religiosa dessa crença na perenidade da linhagem. É uma forma de garantir a 

permanência do grupo, lutar contra a morte e a investida do tempo, para manter uma 

espécie de eternidade.” (tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
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Offroy (2001) explica que quanto mais o individualismo ganhou 

espaço, mais o ocidente se abriu para outras possibilidades de 

nominação fora dos sistemas inspirados na ancestralidade, no geral, no 

sentido de dar lugar a uma composição binária, onde o prenome indica a 

individualidade da pessoa e os nomes remetem às ligações parentais. De 

acordo com pesquisas mais atuais que foram realizadas sobre prenome, 

como o texto coordenado por Agnès Fine e Françoise-Romaine 

Ouellette (2005) e a etnografia de Flávia Mattos Motta na Lagoa da 

Conceição em Florianópolis (2002), ainda é possível verificar uma 

repetição de personagens religiosos e homenagens a parentes queridos 

ou influentes na família, portanto, segue a ideia de que o prenome é uma 

expressão condensada de desejos, medos e outros elementos 

inconscientes presentes na decisão dos parentes que possuem o poder de 

nominação.  

 
Cette évolution va être facilitée par la 

verbalisation autour du prénom et la négociation 

au sein du couple parental. Plus la discussion est 

ouverte au sein du couple, plus chacun peut dire 

son désir, exprimer ses rêves et ses fantasmes, 

prendre conscience de ses projections, en pleurer 

et en rire, librement; plus le prénom finalement 

choisi sera celui des deux parents, plus il rendra 

compte de la multiplicité, de l’ambivalence et de 

la contradiction des désirs, et plus il s’ouvrira à la 

reconnaissance de l’altérité et de la liberte155. 

(OFFROY, 2001, p. 94) 

 

Diversos elementos circulam durante o processo de nominação, 

muitos deles vindos de situações presentes nas vidas dos parentes 

naquele momento, como é o caso de Picasso, que nominou a filha de 

Colombie, quadro que pintava quando ela nasceu; ou o caso de Gregory, 

que foi nominado em homenagem ao monge Mendel, e assim, 

consagrado à ciência, para seguir os mesmos passos do pai, os quais 

                                                        
155 Essa evolução será facilitada pela verbalização em torno do primeiro nome e da 

negociação entre o casal parental. Quanto mais aberta a discussão dentro do casal, 

mais eles podem expressar seu desejo, expressar seus sonhos e fantasias, tomar 

consciência de suas projeções, chorar e rir livremente; quanto mais o primeiro nome 

finalmente escolhido for dos dois pais, mais será mostrará uma multiplicidade, 

ambivalência e contradição dos desejos, e mais se abrirá ao reconhecimento da 

alteridade e da liberdade (tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
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abandonou após escreverem o primeiro trabalho juntos (OFFROY, 

2001). 

Aqui não é possível trabalharmos com os nomes reais, o que por 

si só fixa um limite às considerações que preciso fazer sobre a 

nominação de meus/minhas interlocutores/as. Discuto, então, a partir do 

nome fictício, levando em consideração que a análise teria outras 

possibilidades, caso o anonimato não fosse necessário.  

Mary tem 25 anos. É estudante na UFSC. Nascida em uma cidade 

de interior. Ao nascer, ficou na incubadora por dois meses, pois tinha 

problemas no pulmão. O pai, aflito, prometeu à santa que, se a criança 

se salvasse, a deixaria por 5 anos sem cortar o cabelo. Foi o que 

aconteceu. Nesse período, em muitos espaços, Mary foi socializada 

como menina. Sua foto de criança, revelada durante a entrevista, mostra 

uma menina, de cabelos compridos, tímida, encostada na televisão da 

sala da casada mãe, com quem morou até ir estudar em Florianópolis, há 

5 anos. Após o período de pagamento da promessa, o pai levou-a ao 

cabeleireiro, sob muita resistência, e cortou seus cabelos. Mary já não 

queria ser menino e quando pôde escolher suas roupas e mudar o 

prenome, homenageou a Santa, graças à qual seus cabelos cresceram e 

sua mulheridade apareceu, ainda quando criança. 

Gil, como já vimos, “ficou” com o prenome da amiga que se 

encontrava doente. É possível notar os laços, medos e admirações que 

perpassam por esse gesto, uma vez que ele mesmo utiliza a expressão 

“quero te fazer uma homenagem”.  

Luan, influenciado pela graduação que está cursando, inspirou-se 

em um imperador romano, que é classificado pela história como o 

menos tirânico de sua época. Um imperador plebeu.  

A transexualidade não possui um sistema de nominação geral. 

Existe uma grande preferência por nomes próximos ao original, mas, no 

caso de meus/minhas interlocutores/as, o que determina seus novos 

nomes são, geralmente, as referências de mulheridade e masculinidades 

que circulam nos ambientes em que estão presentes ou às quais estão 

ligados afetivamente. No entanto, não é possível dizer que se trata de um 

sistema que explica por si só a nominação trans, dada a existência de 

outras muitas formas de nominar-se que tenho visto nesse campo. 

Segundo Offroy (2001), o/a sujeito/a nasce debaixo de um projeto 
de vida, de sonhos e expectativas, muitas delas representadas no 

prenome, até que rompa com esse planejamento hetero-atribuído156 e 

                                                        
156 No sentido de atribuição heterônoma, e não autônoma.  
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construa projetos para si, representados por outros nomes auto-

atribuídos.  

Foucault (2004), ao discorrer sobre o cuidado de si explica que a 

modernidade marca o momento em que o sujeito/a abriu mão de definir-

se, sendo absorvido por todos os “jogos de poder” que transitam na 

esfera política e moral. Assim, a pergunta que conduz o texto sobre o 

cuidado de si como ética da liberdade (FOUCAULT, 2004) é 

precisamente: como libertar-se dos jogos de verdade, de poder? Acredito 

que as alterações de nome e gênero nos documentos sociais ou civis 

trans passam por essa reflexão. 

Para Foucault (2004), estaremos no caminho de uma resposta se 

colocarmos em discussão as práticas de liberdade, ou seja, não é 

possível liberar-se sem pensar a ética das práticas de liberdade. Assim, é 

fundamental pensar também as práticas de poder que estão em volta 

do/a sujeito/a todo o tempo. Não se fala aqui somente do poder do 

Estado. Fala-se também do poder de um indivíduo sobre o outro e do 

indivíduo sobre as demais espécies. Portanto, a segunda questão 

necessária é: como praticar a liberdade? O texto sobre o cuidado de si é 

mais uma tentativa de resposta a essa segunda pergunta, do que à 

primeira. 

Foucault (2004) refere-se especificamente à prática do cuidado de 

si dos clássicos, baseados na premissa socrática do “conhece-te a ti 

mesmo”. Porém, em determinado momento da história, mais 

precisamente no cristianismo, o cuidado de si tornou-se sinônimo de 

egoísmo, de amar a si mesmo. Não é possível o cuidado de si, sem 

conhecer-se primeiro, mas esse processo somente se inicia a partir da 

tomada de consciência de um conjunto de regras e verdades que nos 

aprisionam. Dessa forma, se relacionam os temas do cuidado de si e dos 

jogos de verdade em Foucault. É importante notar, que sua análise de 

poder se situa no campo político, ao contrário de Kant (1980)157, que 

situa seu primeiro conceito de liberdade no pensamento, motivo pelo 

qual sofre várias críticas de Hannah Arendt (2004). Na medida em que, 

para os gregos, a liberdade significava a ausência de escravidão, a 

questão da liberdade torna-se, por natureza, uma questão política. Não-

escravidão tem um sentido amplo aqui, significando não só, 

                                                        
157 O conceito de liberdade negativa desenvolvido por Kant em “fundamentação da 

metafísica dos costumes” (1980) parte da ideia de que a racionalidade presente no 

ser humano o liberta de ser determinado pela lei da causalidade ( a qual determina 

todos os demais animais não-racionais). Portanto, a essa liberdade, que o autor 

chama de “liberdade negativa” é dada a priori ao ser humano, que já nasce com ela. 
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politicamente, não estar submetido a ninguém, como também, não estar 

submetido, ou dominado, por si mesmo, por assujeitamentos. 

(FOUCAULT, 2004) 

Então, o cuidado de si implica em dominar-se, e conseguir ocupar 

o lugar certo em relação ao outro. A relação consigo mesmo é 

ontologicamente a primeira, portanto, o soberano é aquele que exerce 

poder sobre si mesmo, e ao mesmo tempo exerce seu poder em relação 

aos outros como é devido, pois o abuso do poder vai contra a liberdade. 

Nesse sentido, e no sentido socrático, o cuidado de si significa, a 

renúncia a si mesmo, em primeiro lugar, mas não no sentido cristão de 

renúncia, e sim no sentido de reconhecer o eu agenciado pelos jogos de 

poder e se liberar desse assujeitamento. 

Segundo Foucault (2004), o meio social é sempre permeado por 

relações de poder, os quais são estabelecidos, e possíveis de serem 

modificados. Nesse sentido, a existência da resistência é fundamental 

para a sobrevivência do poder, que somente mostra sua face mais 

visível, punitiva e autoritária, diante da resistência. O autor explica 

ainda que a dominação pelo poder acontece quase sempre a partir do 

estabelecimento de verdades (FOUCAULT, 2004). Por esse motivo não 

concorda com o modelo comunicativo Habermasiano (HABERMAS, 

1989), que pressupõe a livre circulação de verdades entre os/as 

comunicadores/as e ignora a existência constante dos jogos de poder e 

dominação. Para libertar-se, é preciso que o jogo de poder seja aberto e 

exposto, e não escondido por suposições utópicas. 

Andarde (2012) reconheceu a si mesma e construiu-se como 

mulher consciente de todos os papéis que recusou, aos quais era 

chamada a corresponder, para caminhar no planejamento que a família 

tinha para si, representado na repetição do nome do pai no seu. 

Particularmente o momento em que publiciza seu nome auto-atribuído, 

acontece a recusa de si, que dentro da lógica Foucaultiana, constitui-se 

no primeiro passo para o cuidado de si. Segundo Offroy, esse processo 

de liberação acontece por toda a vida: 

 
Nous terminerons sur cette histoire qui montre 

bien la médiation que le sujet opère entre la 

contrainte qui s’exerce sur lui du projet familial et 

parental et la nécessité d’aménager ces projets 

pour pouvoir exister à son propre compte, pour 

pouvoir définir un projet existentiel, pour pouvoir 

affronter sa liberté. Cette tentative 

d’aménagement se joue dans l’ambivalence entre 



292 

 

rester objet d’un désir qui nous a fait naître et 

devenir sujet, entre se couler dans les projets qui 

nous ont constitué et définir notre propre projet. 

Cette tentative d’aménagement dure toute la 

vie158. (OFFROY, 2001, p. 99) 

 

Janet Finch (2008) analisa o prenome e o nome como elementos 

que codificam diversas relações e posições sociais em que o/a sujeito/a 

se encontra, como a etnia, as origens de família, o gênero, a 

nacionalidade e em algumas sociedades, inclusive a profissão. No 

processo de nominação das famílias contemporâneas, esses elementos 

são articulados com uma dimensão individual. Essa mesma 

característica é perceptível nos nomes auto-atribuídos de meus/minhas 

interlocutoras, no entanto, nesse caso, o marcador de gênero é o fator 

principal da escolha de mudança, remetendo às referências no campo 

das masculinidades e feminilidades para após, considerar a religião, o 

papel familiar e social, entre outras questões. 

Sobre o nome de família, Flávia de Mattos Motta (2002), em sua 

tese de doutorado, desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas, 

analisa as dinâmicas de parentesco em famílias do sul de Florianópolis. 

A autora observa que no que se refere às pessoas com mais idade, o 

nome geralmente “puxa” os ascendentes, um mais próximo e outro mais 

remoto, portanto, a maioria dos nomes é composto. Nesse sentido, o 

nome respeita a diferença sexual. Para nominar os mais novos, os 

parentes procuram escolher nomes da moda, para o prenome, mantendo 

as referências familiares apenas no nome.  

Em outra pesquisa realizada no Brasil, Cláudia Barcellos 

Rezende (2015), reflete sobre a decisão de gestantes e maridos enquanto 

detentores do poder de nominação. Novamente, o nome está colocado 

como elemento de conexão e o prenome como elemento de 

individuação. Nesse texto, os esforços da autora se dão no sentido de 

verificar como as escolhas em relação ao nome de família tendem a 

                                                        
158 “Concluímos com essa história que mostra bem a mediação que o sujeito opera 

entre a restrição exercida pelo projeto familiar e parental e a necessidade de 

organizar seus próprios projetos e existir por sua própria conta, para poder definir 

um projeto existencial, para poder enfrentar a sua liberdade. Esta tentativa de 

agenciamento de si entre a ambivalência de permanecer como objeto de um desejo 

que nos deu origem e nos tornou sujeitos, entre fluir nos projetos que nos 

constituíram e definir nosso próprio projeto. Esta tentativa de agenciamento dura por 

toda a vida”. (tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
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manifestar os desejos de perpetuação de alguns seguimentos da família e 

de desaparecimento de outros.  

 
De fato, discuto nas narrativas analisadas aqui 

como a escolha de sobrenomes torna-se um modo 

de dar visibilidade a algumas relações enquanto 

obscurece outras. Mais ainda, argumento que em 

qualquer processo de nomeação há sempre 

vínculos sociais preteridos, enquanto outros são 

realçados ou criados (REZENDE, 2015.  p. 588). 

 

A partir dos estudos de Pina-Cabral, a autora (REZENDE, 2015) 

explica que no Brasil e em Portugal é possível seguir com o nome do pai 

ou da mãe por causa da descendência bilateral brasileira-portuguesa.  

Ao acompanhar as mulheres grávidas, Cláudia explica que não 

foi possível notar regras gerais de nominação muito marcantes nos 

processos, que estavam, em sua maioria, relacionados às preferências do 

marido, expectativas das duas famílias de constarem no nome da 

criança, ainda mais no caso dos primeiros netos e outras relações 

afetivas presentes em seus cotidianos. (REZENDE, 2015). O único traço 

comum a todos os relatos é a preocupação com o gênero:  

 
Embora muitos já tivessem decidido o nome 

meses antes do parto, sua visão sobre o nome — 

bonito, doce, forte — buscava espelhar o 

comportamento do bebê dentro da barriga. 

Aparecia também a preocupação de que o nome 

estivesse de acordo com o gênero e as mulheres 

que esperavam meninos se preocupavam com um 

nome que fosse “bem masculino”. Por fim, o 

primeiro nome deveria combinar com os 

sobrenomes. Aqui também havia uma questão de 

gênero — qual combinação de nome e sobrenome 

seria melhor para um menino, de forma a não 

afetar sua masculinidade (REZENDE, 2015, p. 

594 - 595). 

 

É possível notar, pelas considerações da autora, que a questão de 
gênero é primordial na nominação e que mesmo nos espaços em que as 

regras estão bem flexibilizadas, a ordenação do nome segundo a ideia de 

feminino e masculino prevalece. Ao que tudo indica, essa reflexão 

explica, em parte, o problema que surge nas famílias em torno da 

mudança do nome trans, que se mostra um dilema mais complicado do 
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que as dúvidas em relação a acolher ou não todos os nomes de família. 

Uma das entrevistadas de Cláudia, por exemplo, dizia que não 

contemplaria as duas famílias (dela e do marido) porque o nome da 

criança ficaria muito grande. Segundo relatos/as de minhas/meus 

interlocutores/as, a mudança de nome não se mostra possível de ser 

contornada, dentro das projeções familiares, tão facilmente quanto essa 

questão estética.  

O livro coordenado por Agnés Fine e Françoise-Romaine 

Ouellette (2005) sobre o nome nas sociedades contemporâneas nos 

mostra, a partir de experiências de atribuição de nome no nordeste 

brasileiro, no Canadá e na França, que os países do ocidente 

transformaram suas regras de nominação a partir do século XX, a partir 

de reivindicações que estão relacionadas a contextos atuais, como os 

tratados de reciprocidade entre colonizados e colonizadores, as questões 

de imigrações e mudanças nas configurações de parentesco e de 

famílias. A coletânea é aberta por um estudo de caso, realizado no 

nordeste brasileiro por Agnès Clerc-Renaud (2005). O capítulo é o único 

do texto que mostra ainda uma tradição de prenomes inspirados em 

ascendentes, tanto para homens, quanto para mulheres, novamente, 

respeitando a divisão sexual. Nos demais trabalhos, a ênfase é dada na 

flexibilização mais radical das regras de nominação e como isso impacta 

a escolha de nomes e prenomes atualmente. Conforme mostram as/os 

autores/as, as mudanças na lei, em relação ao nome de família se dão no 

sentido de permitir escolher entre o nome da mãe e o nome do pai para 

inserir no registro. Essa possibilidade atende diversas demandas atuais, 

mas na Europa, principalmente às famílias mistas, de imigrantes e 

nativos/as, que não gostariam de ver desaparecer seu nome de família de 

origem. Assim, Josiane Le Gall e Deirdre Meintel (2005), explicam que, 

em Montreal, no Canadá, as famílias franco-alemães manifestavam o 

desejo de que o nome dos filhos tivessem as duas nacionalidades. Isso 

explica a existência de muitos nomes compostos na região. Avançando 

na leitura, é possível notar que ao longo dos capítulos, as/os autoras/es 

mostram que a flexibilização dos nomes de família se constituem em 

apenas um aspecto das modificações em relação aos sistemas de nomes, 

pois, nessas sociedades, estão presentes outras questões que 

necessariamente pedem arranjos muito diferenciados em relação às 
tradições de nominação ocidentais, como é o caso das crianças 

abandonadas em Quebec, que sem notícia dos parentes, vivem nas 

instituições públicas portando apenas o prenome (SAGNÈS, 2005).  

Portanto, é possível dizer, a partir da leitura do texto, que as 

reformas atuais na nominação não estão restritas à questão da escolha do 
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nome da mãe ou do pai no registro, e que talvez esse seja um aspecto 

menor no contexto das mudanças. Por isso, a antropologia tem 

explorado diversas linhas de investigação desse movimento, com o 

objetivo de compreender as mudanças teóricas ocasionadas por novos 

modos de nominação atuais. 

Diante de toda discussão que a antropologia e as ciências sociais 

vêm realizando sobre as mudanças nos sistemas de nominação 

ocidentais, como é possível pensar a mudança de nome de travestis e 

transexuais? 

Ao realizar uma revisão bibliográfica na área notei que as 

reflexões quase todas recaem sobre o sistema de nominação que parte 

dos parentes. No entanto, apesar de não encontrar estudos específicos 

sobre o impacto da nominação trans nos estudos de parentesco, é 

possível verificar trabalhos que versam sobre a autonominação em 

outros contextos, como é o caso de Muhammad Ali, citado por Janet 

Finch (2008), como alguém que mudou nome e prenome para fazer 

desaparecer a referência ao passado escravagista da família, e ao mesmo 

tempo, adotar um nome que indicasse sua religião atual. O impacto da 

auto-nominação, que se constitui em um a possibilidade jurídica situada 

já no século XX, tem nos estudos da antropologia ainda um campo 

aberto para reflexão, uma vez que são poucas as pesquisas encontradas 

especificamente sobre a alteração das regras da nominação no sentido de 

permitir a auto-atribuição do prenome. Apesar de ainda em 

aprofundamento, esses estudos me parecem de fundamental importância 

para a área, que possui como referências clássicas, mesmo escritoras/es 

atuais, trabalhos desenvolvidos sobre a ideia de poder de nominação 

pelos parentes, ainda que esse poder não resulte em trazer de volta os/as 

ascendentes. Toda a coletânea de Agnés Fine e Françoise – Romaine 

Ouellette (2005), por exemplo, apesar de atualizar diversos aspectos da 

nominação dentro da antropologia, não passa pela discussão da 

autonominação do prenome, e tampouco pela questão da autonominação 

de pessoas trans.  

Gil, ao escolher seu prenome, traz uma composição que está 

atravessada por sua experiência de vida. Ele se percebe, enquanto 

homem, como pertencente a grupo de “viadas”, que parece ser sua 

grande referência de transição, por isso o primeiro nome vem desse 
grupo, e ao mesmo tempo, se vê como um homem de mãos delicadas, o 

que determina a escolha do segundo prenome. Poderíamos dizer que 

estudos como o de Janet Finch (2008) se aproximam de uma reflexão 

sobre autodeterminação do nome, considerando as cruzadas pessoais 

empreendidas pelos/as sujeitos/as, como Gil e Muhammad, que 
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envolvem elementos de um passado-presente e uma projeção de como 

quer ser lido no futuro. Novamente, a vida transexual transita em 

terrenos de temporalidades superpostas. Nesse sentido, Thadeu também 

traz um prenome composto que conjuga a ideia de nome masculino que 

“acha bonito” para um homem, no primeiro prenome, e no segundo, 

uma referência ao momento de adolescência em que conversava no 

Orkut com as garotas, através de um prenome masculino que na época 

não podia tornar oficialmente seu.   

Enquanto, Muhammad rejeitou o nome do pai por marca-lo com 

o passado escravagista, minhas/meus interlocutores rejeitam seu 

prenome, mas nunca o nome de família, por marca-los com o gênero 

oposto ao qual se identificam. Os impactos teóricos que essa reflexão 

traz estão situados, a meu ver, no campo dos impactos que os 

marcadores sociais e de gênero provocam nas pesquisas etnográficas, 

assim como O gênero da Dádiva, de Marylin Strathern (2006) faz 

repensar o núcleo da discussão dos estudos de Lévi-Strauss sobre os 

melanésios, pois coloca a questão dos privilégios oriundos da divisão 

sexual como elemento fundante de todo o sistema de trocas daquela 

sociedade, e não somente do esquema de troca de mulheres. Nesse 

sentido, para discutir a auto-nominação trans é necessário partir de uma 

reflexão situada não somente na desconstrução de papéis articulados 

com o sistema binário de gênero, mas da própria desconstrução do 

binário. Assim como, faz-se necessária uma atualização que vai além da 

flexibilização da escolha de nomes disponível para os parentes. A 

discussão que colocamos está situada na possibilidade de deslocar o 

poder dos ascendentes de dar um nome perpétuo as/os filhos/as e 

juntamente com isso abrir mão da ideia de definição de papéis sexuais 

pré-estabelecidos para a criança, o que, certamente, representa um 

impacto considerável na política de controle dos corpos e das 

subjetividades, assim como no sistema de parentesco ocidental. 

No sentido jurídico – político da discussão, o sistema inglês de 

mudança de nome pode nos auxiliar a compreender algumas questões, 

em comparação com o Brasil.  

Na Inglaterra existem diversos sistemas de mudança de nome, a 

ponto de um advogado transhomem ter preparado uma cartilha, a fim de 

auxiliar as pessoas a utilizar o instrumento jurídico que mais se encaixa 
em suas necessidades (WHITTLE, 2013). O professor Stephen Whittle 

criou então, a cartilha Changing names. Changing Legal Gender. A 

Guide to UK Law for Organisations, Employers & the Transgender 
Community (WHITTLE, 2013). Observando o texto, notamos que 

qualquer pessoa hoje no Reino Unido pode modificar seu nome, sendo 
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que para isso, existem opções mais caras, e mais baratas, assim como 

mais rápidas e mais demoradas, para realizar essa mudança.  

No capítulo Changing a name, o professor mostra que existem 3 

formas de mudança de nome: 

 
A person who is over the age of 16 has an 

absolute right to change any or all of their First 

names or Surname. This can be done in any of 

three ways:  

• By Custom and Practice i.e. simply using the 

name until everyone accepts it is your name, or  

• By making a Statutory Declaration of Name 

Change, or 

• By making a Deed Poll (this is not advised) 

(WHITLLE, 2013, p. 17) 

 

Whittle (2013) explica que a segunda opção é a mais aconselhada 

pois é a única com valor legal perante a maioria dos órgãos públicos 

formais. Depois de realizada declaração, obtém-se a assinatura de uma 

das autoridades competentes listadas na cartilha e informa-se aos órgãos 

públicos e privados que o nome está modificado. É equivalente à 

modificação de nome civil trans no Brasil, com a diferença de que o 

processo é mais célere, devido à possibilidade de escolher a autoridade 

que deverá assinar de uma lista de 6 autoridades, incluindo notários e 

cônsuls. A terceira opção seria uma notificação realizada em uma sede 

policial. A partir da notificação, expede-se um comprovante que a 

pessoa usará para modificar o nome onde quiser, cotidianamente. A 

primeira opção equipara-se ao uso do nome social informal por pessoas 

trans no Brasil159. 

Apesar de não aprovar a mudança legal de gênero antes de 2 anos 

transcorridos da mudança de nome, é possível notar que se trata de um 

sistema bastante aberto às mudanças nos esquemas parentais de 

nominação. Observamos ainda como os instrumentos jurídicos variam, 

inclusive no discurso da cartilha, do menor, para o maior grau de poder 

legal, o que se constitui em um fator que também circunda a discussão 

sobre o uso do nome social no Brasil.  

O Statutory Declaration of name Change requer uma declaração, 

que, como a declaração da Universidade Estadual de Maringá exigida 

dos usuários do nome social na Universidade, remete à ideia de 

                                                        
159 Portanto, diferente do esquema de uso de nome social que estudamos nas 

universidades públicas. 
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suspeição. No entanto, o Statutory tem os mesmos ritos para qualquer 

pessoa que queira modificar o nome e não somente para as pessoas 

trans. Vejamos os termos: “I (name) do solemnly and sincerely declare, 

that/as follows.. .. .. .. and I make this solemn declaration 

conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the 

provisions of the Statutory Declarations Act 1835” (WHITTLE,  2013, 

p. 19). 

  É possível notar que a Declaração trabalha também com a ideia 

da verdade sobre a condição que leva a pessoa à mudança de nome, mas, 

de qualquer forma, trata-se de um sistema facilitador, que pode ser 

realizado, dependendo do local que se escolhe para a realização, pelo 

valor de 1 libra (WHITTLE, 2013). 

É notável que as novas formas de nominação exigem uma 

reelaboração dos mecanismos tradicionais do direito e dos estudos 

clássicos sobre parentalidades no campo da antropologia, os quais já 

apresentamos em tópicos anteriores, requerendo de um lado novas 

formas legais de adequação a essas subjetividades, e de outro lado, a 

elaboração de novos instrumentos de análise.    

De qualquer forma, dentro desse espectro, toda a transexualidade 

representa uma quebra com as expectativas parentais, que são definidas 

de acordo com regras que, segundo a antropologia e a psicologia, 

estabelecem mais ou menos como os laços serão constituídos e indicam 

o papel social de cada um na casa: papéis de gênero, de filha/o, etc. 

Recusar o nome dado pela família, é como recusar o papel e as 

continuidades impostas.  

Conforme Luma Andrade (2012) aponta, a impossibilidade de 

convivência com o nome atribuído em algum momento da vida se torna 

tão latente, que é necessário romper com a lógica do parentesco e 

assumir-se como sujeito de seu nome a partir de seu auto-

reconhecimento, mesmo sabendo que ainda acontecerão outros 

processos de subjetivação dentro das instituições que essas pessoas irão 

frequentar. 

A luta pelo uso do nome social na UFSC tem dois momentos 

distintos: 1) momento de implantação da resolução em 2011 e 2012; 2) 

momento de revisão da resolução em 2015. Daremos enfoque ao 

segundo momento, do qual participei da comissão de elaboração, 
trazendo em alguns aspectos a memória do processo anterior e 

depoimentos já publicados de usuárias que foram as primeiras a utilizar 

o sistema do nome social na universidade. 
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5.7 O DIREITO SUBVERTIDO NA CIDADE AO CONTRÁRIO 

 

Para mim que venho do interior, Florianópolis sempre me 

pareceu uma cidade ao contrário, pois existe pouca pobreza localizada 

na periferia, especialmente em locais próprios para banho. O centro é a 

margem. As fronteiras são desenhadas em uma cartografia simbólica, a 

qual é preciso aprender a ler com a linguagem e história da ilha. Existe 

ainda todo um acervo arqueológico, que não se constitui na maior 

atração turística da cidade, apesar de ter valor patrimonial 

importantíssimo. A arte açoriana é vendida como nativa, e é caríssima. 

Enfim, características de uma cidade que ainda convive com o 

paradigma da colonização. 

A Universidade Federal de Santa Catarina está localizada na 

porção central da ilha. Foi fundada na década de 1960. O livro 

organizado pelo reitor Álvaro Prates em comemoração aos 50 anos da 

Universidade mostra diversas discussões em torno do local e da 

estrutura originária da universidade. Ao final foi instalada no bairro da 

Trindade, no centro – sul da ilha, em um local que antes era denominado 

Fazenda Assis Brasil. Icles Rodrigues (2010) conta que os primeiros 

funcionários, na foto abaixo, trabalharam quase um ano na universidade 

sem salários, até que os proventos fossem liberados no final do ano pelo 

governo federal.  

 
Figura 16 - “Pioneiros da UFSC” 

 
Fonte: Rodrigues, 2010. 
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Na imagem, podemos ver que o quadro inicial do que Rodrigues 

(2010) está chamando de “primeiros trabalhadores” da UFSC é quase 

que totalmente masculino, a não ser pela escriturária, que é a única 

mulher da foto.  

Também a foto abaixo, do local escolhido para construir a 

Universidade transmite a ideia de que foi algo construído do nada, 

também com esforço dos moradores ilustres da cidade.  

 
Figura 17 - Descampado onde seria construída a UFSC 

 
Fonte: Rodrigues, 2010. 

 

A foto que mostra o lugar descampado em que a universidade 

seria construída, de certa forma remete ao discurso colonizador da 

região. Novamente, os homens da ilha tiveram que vencer as 

adversidades para que houvesse progresso. O artigo de Icles (2010) 

ressalta o viés da valorização do trabalho desses “pioneiros da 

universidade”, portanto, podemos dizer, que, o surgimento do campus 

universitário acontece no contexto da ordem, racionalização e trabalho 

necessário para levar a cidade a uma posição de desenvolvimento pelo 

menos igual às cidades do interior que caminhavam a pleno vapor.  

Vejamos em que contexto de acesso às universidades públicas 

Florianópolis se encontra.  

Conforme mostra a tabela comparativa, desenvolvida a partir de 

meus dados de campo Santa Catarina possui ao todo 295 municípios, 

sendo que, apenas 47 possuem campus de Universidade Pública 



301 

 

presente, o que corresponde a cerca de 16% de municípios com alguma 

possibilidade de oferecer ensino superior público.   

 
Tabela 4 - Porcentagem de Municípios com Universidades Públicas 

Estado Região Municípios Municípios com 

univ. pub. 

Porcentagem de 

municípios com univ. 

pub. 

Paraná Sul 399 76 19% 

Santa 

Catarina 

Sul 295 47 16% 

Acre Norte 22 8 36% 

Ceará Nordeste 184 8 4% 

Mato 

Grosso 

Centro-

Oeste 

141 7 5% 

Minas 

Gerais 

Sudeste 853 25 3% 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Se considerarmos em relação ao número de habitantes temos que 

Santa Catarina possui 1 campus de universidade pública para 

aproximadamente 147.000 habitantes.  

 
Tabela 5 - Proporção habitantes/mun. com Universidade Pública 

Estado Região Habitantes Municípios 

com univ. pub. 

Proporção 

habitantes/mun. com 

univ. pub. 

Paraná Sul 11.124.220 76 146.371/mun 

Santa 

Catarina 

Sul 6.910.553 47 147.033/mun 

Acre Norte 816.687 8 102.085/mun 

Ceará Nordeste 9.963.663 8 1.245.457/mun 

Mato 

Grosso 

Centro-

Oeste 

3.305.531 7 472.218/mun 

Minas 

Gerais 

Sudeste 20.997.560 25 839.902/mun 

Nacional Todas  205.972.832 834 246.969/mun 

Fonte: elaborada, pela autora, 2017. 

 

É possível observar que Santa Catarina tem praticamente a 
mesma média de habitantes por município com campus de universidade 

pública que o Paraná, apresentando melhor proporção que a média 

nacional. 

Florianópolis possui 3 universidades públicas para um total de 

249.477 habitantes, o que resulta em uma média de 1 campus para cada 
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83.159 habitantes, um número melhor que a média do país e do Estado, 

embora esteja longe de representar amplo acesso ao ensino superior. 

Procuramos demonstrar, com o cruzamento dos dados dos campus de 

universidades em relação ao número de municípios, que um dos fatores 

que se relaciona ao nome social é a ideia de acesso às instituições, sendo 

que nesse sentido encontra-se em intersecção com outras acessibilidades 

que potencializam a dificuldade das pessoas trans de estarem no ensino 

superior. Essas considerações levam em conta que a falta de campus 

universitário público em algumas cidades obriga as/os estudantes a ter 

que sair de casa e procurar emprego para se sustentar, o que representa 

um grande obstáculo para as travestis, que raramente conseguem 

trabalho formal. 

Mary se deslocou cerca de 100 km para estudar na Universidade 

Federal de Santa Catarina. Morou inicialmente com uma tia, na parte 

continental de Florianópolis e, desde que chegou à cidade, começou a 

procurar emprego. Paralelo a isso, foi até os grupos de pesquisa de 

gênero sediados na instituição, para ampliar suas leituras sobre 

identidades de gênero e, por uma questão bem pontual, desenvolver 

pesquisa com bolsa, o que auxiliaria em suas despesas diárias. As buscas 

de Mary foram frustradas. Não conseguiu os empregos e não encontrou 

bolsas de pesquisa disponíveis no núcleo que tinha contato naquele 

momento, de modo que começou a se prostituir para se manter na 

universidade. A mãe é sua conselheira e “única família”. Prostituiu-se 

por um longo tempo e nesse período lutou pelos direitos da profissão. 

Foi na universidade que Mary começou a hormonizar-se. Em seus 

relatos define-se como travesti. Requereu o nome social desde o 

primeiro ano do curso e entrou com processo de nome civil dentro do 

Núcleo de Assistência Judiciária da UFSC. O processo já está 

concluído. Tem como inspiração, em sua trajetória acadêmica, outra 

aluna trans, que diariamente luta contra os movimentos que se 

autodefinem como feministas radicais e que não reconhecem as 

identidades trans. 

Mary percebe os grupos de pesquisa em gênero da UFSC 

despreparados para acolher as pessoas trans. Sua queixa recai 

principalmente sobre as dificuldades que esses núcleos demonstram em 

entender a urgência das demandas, principalmente das travestis e de 
incluir horizontalmente essas mulheres nas discussões enquanto 

sujeitas/os de pesquisa. No geral, reclama do sistema de nome social, 

que, segundo ela, é frágil e “volta e meia dá problema”. “Sempre tem 

que ficar lembrando alguém ou pedindo pra arrumar alguma coisa”.  
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Danilo, funcionário do setor responsável pela assistência aos 

estudantes reforça ideia de fragilidade do dispositivo, apesar de 

considera-lo um bom começo de política para trazer transexuais para a 

universidade.  

A resolução atual da Universidade Federal de Santa Catarina é 

resultado de 3 processos de produção e deliberação do texto, que se deu 

entre os anos de 2010 a 2015, por 3 equipes diferentes. 

 

5.7.1 Pioneiras 

 

Segundo relata Vinícius Kauê Ferreita (2012), em texto escrito 

sobre o processo inicial de regulamentação do nome social na UFSC, o 

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), do qual 

participava, recebeu, no final de 2010 uma solicitação da reitoria para 

analisar a possibilidade de implantação do uso do nome social por 

pessoas tran na instituição. Conforme a administração explicava no 

pedido, a Universidade havia sido requerida, pela Câmara de 

Vereadores/as Municipal no sentido de viabilizar o uso do nome social 

dentro da Universidade. Conforme FERREIRA (2012) explica, essa 

atitude da casa legislativa é uma resposta às articulações do movimento 

social de Florianópolis, em grande parte liderados Associação em 

Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque em Sexualidades (ADEH).  

Assim como a comissão que coordenei na UEM, os trabalhos da 

UFSC sobre o nome social levaram em consideração as resoluções que 

já estavam promulgadas na época, dando ao final um parecer favorável à 

normatização.  Em outubro de 2010 o documento foi aprovado pelo 

Conselho Universitário e foi formada uma comissão para regulamentar a 

questão. Como reações contrárias, FERREIRA (2012) verificou durante 

a deliberações, questionamentos acerca da legalidade do ato e da 

possibilidade da mudança de nome dentro daquele espaço: 

 
Les premiers évoquaient le risque d’une 

banalisation de cette pratique, c’est-à-dire le fait 

que « n’importe qui » puisse dès lors demander un 

autre nom que le sien; les fonctionnaires, d’un 

autre côté, se montraient énormément angoissés 

par la viabilité juridique des nouveaux formulaires 

et processus légaux. Après ces brèves 

interventions, le document a été approuvé avec le 

vote contraire d’un seul professeur, en décidant 

l’installation formelle d’une commission pour 
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l’effective implantation du nome social.160 

(FERREIRA, 2012, p. 78) 

 

Apesar da agilidade inicial da apreciação realizada por 

integrantes do NIGS, após a aprovação do Conselho, o processo ficou 

parado, sem que fosse formada a comissão de regulamentação, o que 

somente aconteceu sete meses depois, por impulso do requerimento da 

primeira mulher trans a requerer o uso do nome social na instituição. 

Maria161, apoiada pela ADEH, fez um requerimento formal de uso do 

nome social, o qual tornou-se decisivo para que o processo, que se 

encontrava parado, tivesse continuidade. (FERREIRA, 2012). Nesse 

momento, conforme relata MASSA (2017), Maria teve muitas 

dificuldades para explicar ao atendente do setor responsável pela 

matrícula que era uma mulher trans e estava requerendo o uso de um 

nome diferente do que estava no registro.  

A partir daí, a comissão teria 3 meses para finalizar a 

regulamentação. Durante a reunião com o procurador jurídico da 

universidade, o relator do texto no Conselho Universitário, o professor 

do curso de Direito, Luis Carlos Cancellier de Olivo tentou conciliar as 

exigências desse setor com as reivindicações das mulheres trans, da 

ADEH e da Comissão de apreciação do nome social na instituição, 

coordenada pela professora Miriam Grossi. Após sugerir algumas 

alterações, a procuradoria acabou considerando as proposições 

devidamente adequadas ao direito brasileiro. Foram também realizados 

encontros com a aluna que havia feito o primeiro pedido de uso do nome 

social na UFSC.  

Conforme pude verificar auxiliando na elaboração de algumas 

resoluções ao longo dos últimos 4 anos, a legalidade das propostas de 

uso do nome social em documentos expedidos pela universidade é 

frequentemente questionada. Trata-se de uma normativa que faz 

referência a estruturas muito fixas do direito civil, como o nome e a 

personalidade, sem que haja um parâmetro legal para limitá-la. A lacuna 

que se apresenta em relação a esse dispositivo faz com que o parecer 

                                                        
160 “O primeiro mencionou o risco de uma banalização desta prática, isto é, qualquer 

pessoa poderia querer mudar seu nome; Os funcionários públicos, por outro lado, 

ficaram enormemente angustiados pela viabilidade legal das novas formas e 

processos legais. Após essas breves intervenções, o documento foi aprovado com o 

voto de um único professor, decidindo a instalação formal de uma comissão para a 

efetiva implantação do nome social.” (tradução livre de Crishna M. A. Correa) 
161 Estou repetindo o nome fictício utilizado por Vinícius Kauê Ferreira em seu texto 

(FERREIRA, 2012). 
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jurídico dentro da universidade tenha um peso muito maior, na medida 

em que o procurador irá atuar como criador da interpretação que 

restringe ou expande os direitos contidos na resolução. Nesse sentido, 

não raro, as propostas de resolução dos grupos foram modificadas após 

parecer da procuradoria jurídica ou pelas mãos dos relatores dos 

processos nos Conselhos, o que é o caso da primeira versão da resolução 

da UFSC. Os arranjos necessários para que a resolução passasse dentro 

do Conselho Universitário, como, por exemplo, exigir o nome civil entre 

parênteses na frente do nome social nos documentos em que esse 

passaria a ser utilizado, acabaram por afastar o apoio do Direitório do 

Estudantes, motivo pelo qual a representação estudantil da universidade 

votou contra a resolução na reunião do Conselho Universitário em que a 

mesma foi aprovada. A professora Miriam Grossi relata que ficou à 

disposição do Conselho no dia da discussão, mas foi impedida de entrar 

na reunião, Sob a justificativa de que não era conselheira na época, de 

modo que ficou do lado de fora aguardando, enquanto o relator entrava e 

saía da sala a todo momento para tirar dúvidas com ela em relação às 

questões colocadas pelos/as conselheiros/as. Assim, é possível verificar 

que a resolução foi aprovada em meio a diversas tensões entre que 

circulavam entre os setores deliberativos da universidade, a 

representação dos/as estudantes e a procuradoria jurídica.  

 Na ocasião da reunião da primeira mulher que requereu o nome 

social com a comissão de apreciação do tema, Maria foi acompanhada 

da representante da ADEH e outras pessoas trans. Segundo ela relatou a 

Vinícius (FERREIRA, 2012) posteriormente, havia um receio de sua 

parte em relação aos objetivos do convite, que deduziu como uma 

tentativa de confirmar a veracidade sobre sua transexualidade.  

Pensando em termos Foucaultianos (FOUCAULT, 1988), 

observamos, na atitude da aluna, um reflexo do tratamento regularmente 

dispensado a travestis e transexuais em espaços institucionais, que no 

geral se fundamenta na suspeição, e no que se refere às áreas da 

medicina, do direito e da psicologia, em uma prerrogativa de dizer a 

verdade sobre os corpos, para a partir daí normalizá-los.   

O Projeto de Lei Municipal 14724/2011, de autoria do vereador 

Ricardo Camargo Vieira (PMDB), que estava sendo elaborado quando a 

UFSC foi demandada a acolher o nome social, ficou por dois anos e oito 
meses transitando na casa legislativa, sendo aprovado em plenário no 

dia 27/05/2015, por unanimidade. O projeto previa que o nome social 

seria obrigatório em documentos municipais e que deveria constar junto 

com o nome civil, este em parênteses. Em 22/06/2015 foi vetado pelo 
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Prefeito César Souza Junior (PSD) e a Câmara decidiu manter o veto, 

em 10/08/2015.  

Em 2016, o vereador Tiago da Silva (PMDB) propôs novo 

projeto de lei, n. 16704/2016, com o objetivo de permitir o uso do nome 

social em documentos da administração municipal, e novamente, após 

ser aprovado na Câmara, o projeto foi vetado, nessa ocasião, pelo 

Prefeito Gean Loureiro (PMDB). O veto teve como consequência a 

renúncia do vereador proponente de uma das secretarias que dirigia. Um 

dia após o veto, devido à pressão da câmara, o prefeito voltou atrás e 

sancionou o projeto, vetando “apenas” o artigo que obrigada os 

municípios a se adequarem “imediatamente” à demanda. Novamente, o 

Estado imprime no cotidiano trans a condição da espera. E claro que 

podemos pensar essa decisão como um modo de garantir o direito ao 

mesmo tempo que anula sua aplicação, ou seja, garanti-lo como uma 

aporia.  

O texto final aprovado apresenta no parágrafo 1°, II, uma 

definição de identidade de gênero, que geralmente não está presente em 

documentos técnicos, como uma lei, por exemplo, deixando aparecer 

uma influência acadêmica no projeto. 

Art 1°, II: Identidade de gênero: dimensão da identidade de uma 

pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as 

representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz 

em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo 

atribuído no nascimento. 

Vemos que na definição aparecem diversas categorias teóricas 

mais conhecidas na academia do que dentro da militância, como 

Identidade de gênero; masculinidade, feminilidade, o que nos remete à 

articulação que a Associação em Defesa dos Direitos Humanos com 

Enfoque em Sexualidades (ADEH) que auxiliou o vereador tem com a 

academia, pois possuem membros cursando graduação na UFSC. Nota-

se também que o projeto foi orientado pelos movimentos sociais na 

medida em que a Lei deixa claro, em vários momentos, a vedação ao 

aparecimento do nome civil nos documentos, a não ser nos registros e 

prontuários, para uso interno, “quando estritamente necessário ao 

atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiro” 

(Câmara Municipal de Florianópolis, 2017, art 5°).   

Danilo162, funcionário do Departamento Acadêmico na gestão 

2012-2016 na UFSC, era representante estudantil no Conselho 

Universitário quando a primeira resolução de nome social foi aprovada. 

                                                        
162 Nome fictício. 



307 

 

Segundo relata, achou alguns pontos “estranhos”, como por exemplo, a 

previsão de nome civil junto ao nome social nos documentos, mas 

explica que “naquele momento o conselho entendeu que era aquilo 

mesmo que era possível de se fazer”. O estranhamento estava 

relacionado à exigência da resolução de constar o nome civil junto ao 

nome social nos documentos em que este fosse utilizado, o que não 

havia sido previsto pela comissão do grupo de estudos de gênero que 

trabalhou na resolução. Mas o relator, preocupado em não conseguir 

passar o texto, procurou adequá-lo nesse ponto.  

Quando a resolução da UFSC foi aprovada em 2012, pelo menos 

3 universidades públicas bastante procuradas, como UFMT, UFMS e 

UERJ, requeriam que o nome civil acompanhasse o nome social nos 

documentos, considerando um universo de cerca de 14 documentos, 

entre resoluções e decretos que foram expedidos para regular o nome 

social em universidades públicas entre os anos de 2010 e 2012. Além 

disso, como já vimos, o projeto de lei que tramitava na Câmara em 

Florianópolis também era adepto desse direcionamento.  

É possível observar, portanto, que nos anos iniciais de elaboração 

das resoluções há uma tendência maior do que agora (as resoluções de 

2014 em diante não requerem mais o nome civil ao lado do social) em 

colocar nas regulamentações dispositivos que assegurassem de toda 

forma a legalidade dos documentos, a ponto de incluir obrigatoriedades 

que praticamente anulam o direito que deveria ser garantido por aquela 

norma. Analisando o comportamento da área do direito, é possível 

compreender que essas instituições trabalhavam com o nome social 

desde um ponto de vista de garantia da segurança jurídica, princípio 

muito caro à “doutrina jurídica positivista” que se instalou no 

ocidente163 (BOBBIO, 1995).  Por outro lado, permanece a ideia da 

suspeição e das negociações necessárias para o avanço dos direitos 

trans. 

Ainda, conforme a análise de Vinícius Kauê Ferreira (2012): 

 
Cependant, comme j’ai essayé de montrer, si l’on 

a des changements profonds, ils ont leur propre 

temporalité de réalisation, donc le bon 

fonctionnement de ces mécanismes ne se fait que 

                                                        
163 Norberto Bobbio explica, em seu texto O positivismo jurídico: lições de Filosofia 

do Direito (BOBBIO, 1995), que os dois princípios sustentadores do positivismo 

jurídico no ocidente são a certeza do direito, a segurança jurídica, que combinados, 

tem a função de garantir que não haverá direito ou dever fora da norma já prevista e 

que o juiz/juíza não ignorará o ordenamento jurídico existente na hora de julgar.  
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d’une façon assez précaire et contingente. De 

plus, je dirais que, dans le cas analysé, on aperçoit 

dans cette communication ce que l’on pourrait 

nommer une aporie, c’est-à-dire, un problème qui 

comporte différentes solutions vraies et 

nécessaires découlant de la même logique, mais 

qui forcément s’excluent mutuellement: quand les 

entraves à l’application d’un droit commencent à 

apparaître dans le discours de ceux qui doivent le 

garantir, on voit que la seule possibilité de « 

respecter la loi » (accepter le droit à l’usage du 

nome social) est « ne pas la respecter » – et il faut 

dire que, en tant qu’anthropologue, je mets en 

valeur le champ des moralités, c’est-à-dire ce que 

les sujets disent qu’il faut faire et ce qu’ils font 

effectivement, plutôt que l’herméneutique 

juridique, une interprétation normative du texte164. 

(FERREIRA, 2012, p. 80). 

 

A questão para a qual o autor chama a atenção, e que se repete na 

não previsão de prazo de adequação do projeto municipal aprovado em 

2016, está profundamente relacionada à ideia de precariedade colocada 

às vidas transexuais e travestis, as quais, ao serem recepcionadas pela 

norma, são apreendidas de modo marginal. O direito atravessa esse 

processo, novamente, para calcar os limites da permanência desses 

corpos em determinados espaços e para dizer, à revelia dos/as sujeitos/s, 

de que modo devem circular dentro das instituições.  
 

                                                        
164 “No entanto, como eu tentei mostrar, se existe concordância com mudanças 

profundas, elas têm sua própria temporalidade de realização, de modo que o bom 

funcionamento desses mecanismos é feito de maneira bastante precária e 

contingente. Além disso, eu diria que, no caso analisado, vemos nesta comunicação 

o que poderíamos chamar de aporia, ou seja, um problema que compreende 

diferentes soluções verdadeiras e necessárias decorrentes da mesma lógica, mas que 

são necessariamente mutuamente exclusivas: quando os obstáculos à aplicação de 

um direito começam a aparecer no discurso daqueles que o devem garantir, a única 

possibilidade de "respeitar a lei" (aceitando o direito de o uso do nome social) é "não 

respeitá-lo" - e deve-se dizer que, como antropólogo, destaquei o campo da moral, 

isto é, o que os sujeitos dizem e o que eles realmente fazem, ao invés de 

hermenêutica legal, uma interpretação normativa do texto”. (tradução livre de 

Crishna M. A. Correa) 

 



309 

 

5.7.2 Primeiros problemas 

 

A precariedade da resolução expedida pela UFSC em 2012 

incomodou os movimentos sociais da cidade e as mulheres trans, que já 

eram em número de 7, que tinham intenção de utilizar o regulamento 

para permanecer na universidade.  

Assim que Danilo assumiu o cargo no setor acadêmico 

responsável por coordenar os trâmites relacionados à resolução na 

graduação, recebeu em sua sala uma comitiva formada por todas as 

mulheres trans que utilizavam o nome social na UFSC.  

A partir daí, foi criada, pela portaria 003/PRAE/2013 uma 

comissão para revisar a resolução, formada pela direção do Setor de 

Assistência Estudantil, duas mulheres trans que utilizavam o nome 

social na instituição, uma delas também representante da ADEH, uma 

assistente social e um representante de coletivo que milita por direitos 

LGBT. Além da revisão do texto da regulamentação, as atribuições 

definidas para o grupo incluíam: acompanhar a implantação da 

resolução, acompanhar relatos de não cumprimento da mesma e 

encaminhar pareceres sobre o descumprimento da norma dentro da 

universidade.  

É importante notar que as alunas trans foram incluídas no 

processo de revisão, o que se constitui em uma pauta importante para os 

movimentos sociais trans, mas pouco acatada pelas instituições que 

forma comissões normativas para o fim de regular o nome social. Nesse 

sentido, é importante considerar, que Danilo, coordenador da comissão, 

já possui considerável experiência dentro dos movimentos sociais. Sua 

trajetória na militância havia começado ainda na pastoral da juventude, 

de onde saiu por “problemas com sua orientação sexual”, mas que se 

constitui em um lugar propício para se aproximar de pautas relacionadas 

à diversidade e à pobreza. Segundo relata, foi a instância que o colocou 

incialmente dentro dos movimentos sociais e que o impulsionou a fazer 

parte do movimento estudantil dentro da universidade também. A 

convivência com as entidades estudantis na UFSC e a bolsa 

permanência que obteve em um dos programas de estudos de gênero da 

universidade o colocaram em contato com o cotidiano das demandas 

LGBT, entre outras, dentro da universidade, o que o instrumentaliza, 
neste momento de revisão da resolução, a estar sensível às demandas do 

movimento social trans.  

As trajetórias inscritas à margem da lei civil, e capturadas pelo 

esquema de precariedade do nome social são descritas na etnografia que 

Jimena M. Massa (2017) realizou junto a essas primeiras alunas. Uma 
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delas conta que, apesar de já existir a resolução aprovada pelo Conselho, 

as listas vieram ainda com o nome civil, motivo pelo qual precisou 

empreender esforços no sentido de ir atrás do setor responsável, pedir 

para todos/as os/as professores/as considerarem um nome diferente do 

que estava escrito na chamada. E quando finalmente arrumaram a lista, 

o nome veio em caixa alta, diferenciado de todos os demais. É 

importante salientar, que o setor que coordenava as ações voltadas ao 

nome social nunca seguiu a norma da resolução de 2012 de incluir o 

nome civil entre parênteses, no entanto, sempre teve problemas para 

implementar a normativa. Segundo Danilo relata, os setores de 

implementação precisam ser acompanhadosa todo tempo, a inclusão não 

sai corretamente, o que acaba se tornando um trabalho cansativo para 

quem tem que lidar com esses casos e todas as outras questões 

estudantis dentro da universidade.  

Após a formação da comissão pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE) em 2013, Danilo participou do Transday 2013, 

evento sobre a despatologização das identidades trans, já citado 

anteriormente, que teve 4 edições realizadas dentro da UFSC e duas em 

universidades de fora de Santa Catarina. Além das pautas tradicionais da 

saúde, o Transday 2013 deu enfoque à questão de nome social, a pedido 

das mulheres trans que estudavam na UFSC, pois ainda passavam por 

diversos problemas com a implementação do nome.  

No início de 2013, a reitoria já havia recebido uma carta assinada 

por mulheres trans da universidade: a coordenadora da primeira 

comissão que avaliou a questão do nome social na instituição, o coletivo 

LGBT da UFSC e Jimena Massa, que posteriormente escreveu artigo 

sobre esses trânsitos, nesse primeiro momento de deliberações do nome 

social na UFSC. A carta expressava-se sobre as dificuldades encontradas 

pelas alunas em relação à implementação do nome social na 

universidade: 

 
Ao analisarmos as diversas dificuldades 

enfrentadas na UFSC pelos/as alunos/as usuários 

do Nome Social, percebemos que a maioria dos 

problemas se origina em falhas de comunicação 

entre as diversas áreas envolvidas e, 

fundamentalmente, o relativo desconhecimento 

por parte de muitos funcionários e professores 

universitários respeito das questões referidas a 

gênero, orientação sexual e transexualidade. 

(PRAE, 2013, p. 13).   
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Em resumo, as reivindicações eram de: 1) habilitar a 

possibilidade de incluir o nome social na matrícula, em cada secretaria 

do curso; 2) uniformizar os sistemas de modo que não aparecesse nome 

social em alguns e nome civil em outros; incluir um campo para 

inclusão do nome social no formulário de vestibular; 4) Criar um plano 

de capacitação para professores/as e funcionários/as.  

É possível verificar que de fato, o maior problema dos usuários 

de nome social na UFSC naquele momento estava localizado no mau 

atendimento, tanto presencialmente, quanto nas adequações sistêmicas, 

por parte dos/as funcionários/as da universidade.  

Notamos que o sistema centralizado de matrículas e 

processamento de pedidos estudantis na UEM facilitou o processo de 

adequação da universidade, de modo que minhas interlocutoras na UEM 

não reportam dificuldades com os/as funcionários/as que as atenderam 

nos momentos de realizar o pedido e tampouco em outras situações, 

como a confecção da carteirinha universitária, formulários de projeto, 

bolsas e etc. Na UFSC, a matrícula realizada em cada Departamento de 

curso faz com que as experiências sejam bem diversas, pois depende do 

perfil de cada um desses órgãos, apesar do sistema eletrônico ser 

genérico. Conversando com Danilo sobre os movimentos de negação da 

população trans dentro da universidade ele expõe uma preocupação com 

a estrutura defasada da Universidade em meio a um momento de 

empoderamento dos grupos conservadores, uma vez que muitos pedidos 

que envolvem a aplicação do nome social acontecem setorizados dentro 

da instituição: 

 
Vê que isso não é um desafio somente para o 

nome social. Porque é um movimento que se junta 

com as pessoas que já eram conservadoras, dando 

embasamento para esses conservadores. Então, 

isso se reflete na gestão como? Quando tem esses 

problemas e vira discussão etc, tem autoridades da 

universidade que chegam e dizem “tá vendo o que 

dá colocar esse tipo de gente aqui?” E é muito 

comum nesses casos, a pessoa abrir o processo e 

ainda sair como agressor. Então, é um negócio 

muito complexo. A legislação da ufsc são os 

colegiados que decidem os processos na primeira 

instância. Os colegiados são autônomos, os 

colegiados de curso. Então dependendo do curso 

que a pessoa tá matriculada é um tratamento, 

dependendo é outro. Então, nesse aspecto ainda 
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tem muita coisa pra melhorar. A própria 

legislação do corpo discente da UFSC é de 1997, 

portanto, desatualizada. E ninguém quer mexer 

nela, porque é muita coisa. Tudo na UFSC está 

regulado ali. (DANILO, entrevista, 2015) 

 

Após o recebimento dessa carta, das primeiras análises da 

Comissão Permanente de Acompanhamento das Políticas de Igualdade 

de Gênero e das reivindicações transformadas e manifesto escrito no 

Transday, o setor acadêmico decidiu ampliar a comissão para várias 

áreas, juntando esforços com a discussão de implantação de um comitê 

de enfrentamento ao racismo, já em curso na instituição.  

 
5.7.3 Confrontos com o Direto Civil 

 

Conforme as razões que constam do documento que propôs a 

segunda revisão da resolução do nome social, em 2015, os membros do 

grupo já extinto (a comissão formada pela portaria 003/PRAE/2013) 

concluiu que a questão havia demandado o agregamento de várias áreas 

para a discussão (ofício 002/DEAF/PRAE, 2015), motivo pelo qual, as 

reflexões e deliberações sobre o assunto migraram para a Comissão de 

Enfrentamento aos Preconceitos no Campus, criada em 18 de dezembro 

de 2014, pela reitoria da Universidade.   

  A representação do NIGS nessa comissão foi compartilhada por 

3 pessoas: uma aluna trans, uma do grupo de visibilidade lésbica e eu. 

Fui admitida no Comitê sob a justificativa de que era necessário alguém 

que estivesse na área dos estudos de gênero e que conhecesse a técnica 

jurídica, pois estávamos elaborando normativas e revisões legais, 

seguindo a lógica de que o direito tem lugar de fala privilegiado nessas 

questões. Nesse sentido, há uma repetição do que houve em minha 

entrada na comissão de regulamentação na UEM, a qual me indicou para 

coordenar os trabalhos por entender que o direito deveria estar à frente 

da elaboração da normativa. 

 Estive presente em 6 reuniões da Comissão de Enfrentamento 

aos Preconceitos na UFSC, durante o ano de 2015. Conforme está 

registrado em meu diário de campo (2015), havia muita tensão nas 
reuniões, principalmente por causa das opiniões externadas pelos 

representantes de áreas mais distantes das humanas, mas também, 

porque o espaço se mostrou um lugar de disputa dos coletivos e grupos 

pelo espaço institucional que se abria. Isso porque naquele momento a 

reitoria estava disposta a apoiar o comitê, inclusive incluindo-o no 
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orçamento da gestão. Os coletivos negros, que já estavam articulados 

com a administração da universidade no sentido de encontrar uma forma 

de combater os preconceitos, externaram, por muitas vezes, que tinham 

receio de integrar um Comitê de Enfrentamento genérico, pois isso 

constituía um risco de invisibilizar a questão racial, que é bastante 

específica. Nosso grupo e o representante do DAE, defendíamos a ideia 

de que o Comitê Geral teria mais força institucional e que, de qualquer 

forma, as demandas poderiam ser setorizadas.  As reuniões duravam 

pelo menos 2 horas e essa discussão se tornou o tema prioritário, e em 

algumas ocasiões foram finalizadas por causa dos ânimos exaltados 

devido às opiniões contrárias. Após alguns meses, os coletivos negros 

passaram a trazer mais integrantes para a discussão, com o intuito de 

fortalecer seu argumento de tornar o Comitê um espaço de 

enfrentamento ao preconceito racial, sem prejuízo de trabalhar as 

interseccionalidades em conjunto com a pauta principal. Ao mesmo 

tempo, representantes de alguns setores institucionais enviados às 

reuniões para cumprir o chamado da reitoria mostravam muita 

dificuldade de entender, por exemplo, o porquê da questão trans estarem 

inseridas no comitê, de modo que a todo momento era necessário 

esclarecer e colocar em pauta a especificidade das questões de gênero 

em relação às instituições. A falta de articulação e condição de 

estabelecer um diálogo construtivo convenceu a quase todos/as de que o 

Comitê deveria restringir-se à questão racial, de modo que a maioria 

votou nesse sentido, garantindo um gerenciamento interseccional dos 

casos de preconceito que viessem a aparecer na universidade. Nosso 

grupo votou também nesse sentido, por entender que o grupo do modo 

como estava constituído avançava muito pouco e que o melhor seria 

lutar por um Comitê específico para questões de gênero.  

Antes da reunião que tornou o Comitê como um espaço exclusivo 

para o enfrentamento ao racismo, a aluna trans, representante pelo 

NIGS, propôs que revisássemos a resolução de nome social, 

considerando que, apesar do Departamento Acadêmico não seguir a 

orientação de colocar o nome civil junto a o nome social, constituía-se 

em um risco deixar o texto do modo como estava, tendo em vista as 

forças conservadoras que compunham o quadro político da instituição, e 

sobretudo, porque as eleições para a reitoria se aproximavam e não era 
garantido que a gestão subsequente garantisse a prática de preservar a 

invisibilidade trans. Assim, a comissão, tendo poderes temporários para 

tratar das questões de diversidades no campus, entendeu que nós, 

representantes do NIGS e o representante do setor acadêmico, 

deveríamos trabalhar nessa pauta, apresentando o resultado da revisão 
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para a comissão somente quando estivesse pronto para ser encaminhado 

ao Conselho Universitário. Assim, realizamos 3 reuniões presenciais 

para definir os pontos problemáticos da resolução e pensar propostas de 

revisão, além de diversos e-mails que trocamos para acertar os textos 

dos novos artigos. Fizemos todas as adequações a partir dos 

apontamentos da aluna trans que participava e coordenava a revisão, a 

qual havia passado pelo processo de requerimento de uso do nome 

quando entrou pela segunda vez na universidade e usava o nome social, 

sempre relatando problemas recorrentes em relação à adaptação dos 

sistemas.  

Sandra165 reivindicava 4 pontos específicos para a revisão: 1) que 

fosse retirada a exigência do nome civil acompanhando o nome social; 

2) que o prazo para adequação do nome social após o requerimento 

fosse de no máximo um mês; 3) que constasse especificamente um 

campo obrigando os sistemas moodle a se adequarem à resolução e 

finalmente, 4) que pessoas com menos de 18 anos de idade pudessem 

requerer a o uso do nome social na universidade independente da 

autorização dos pais. Os destaques que fez estão relacionados 

diretamente às dificuldades que encontrou durante seu percurso de uso 

do nome social na Universidade. Por diversas vezes me relatou que 

reprovaria, o que de fato aconteceu, em disciplinas do moodle porque o 

nome no ambiente virtual não estava alterado, mesmo após ter realizado 

várias solicitações aos órgãos competentes.  

A questão da menoridade para requerer o nome social na escola 

constitui-se em uma questão social importante para pessoas trans, ao 

mesmo tempo que encontra muita resistência em meio aos/às 

operadores/as de direito e dentro das instituições de forma geral. Esse 

dispositivo, incluído na resolução da UFSC, tinha como objetivo 

alcançar o Colégio de Aplicação, que possui estudantes de ensino 

médio, assim como alunas/os dos cursos de graduação que entram na 

universidade antes dos 18 anos. Trata-se da primeira resolução de nome 

social de ensino superior a permitir o requerimento para menores de 18 

anos sem autorização dos pais. Interessante notar que logo nas primeiras 

vezes que conversamos sobre as alterações, Sandra salientou que era 

necessário mudarmos esse ponto, pois os/as alunos/as do ensino médio, 

localizados dentro da universidade, eram muito prejudicados por esse 
dispositivo. Imediatamente, o representante do setor acadêmico, que 

apesar da postura militante estava posicionado como representante da 

instituição na revisão, lembrou que essa mudança poderia provocar 

                                                        
165 Nome Fictício 
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alguma fragilidade jurídica à universidade, pois sempre ouviu dizer que 

era um ponto imutável do direito civil a vinculação do requerimento dos 

menores de 18 à autorização dos pois, devido à ausência de 

responsabilidade para a maioria dos atos civis que atinge essa parcela da 

população. Eu e Sandra mantivemos a posição de enfrentamento da 

questão, alegando que todas as conquistas LGBT confrontaram, de certa 

forma, as leis civis em vigência no país, e que os avanços se davam a 

partir do momento que as instituições se abriam para interpretações mais 

progressivas. O representante do Departamento de Administração 

Escolar (DAE) concordou rapidamente com o argumento e passamos a 

trabalhar no mesmo sentido. Para isso, instruímos essa alteração com a 

Nota Técnica do Conselho Federal de Diversidade do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, de 2013, que se posiciona favorável 

ao requerimento do nome social de menores de 18 anos sem autorização 

dos pais.   

 
Porém, para a adoção do nome social nos registros 

escolares, não há a necessidade de prévia 

autorização dos pais ou responsáveis, até porque, 

usualmente, eles são os que primeiro rechaçam 

essa condição do filho.  

Tal direito tem amplo respaldo no 227 da 

Constituição Federal,5 bem como em vários 

dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que buscam dar efetividade aos 

princípio da proteção integral. (OAB, 2013, p. 2) 

 

A nota do conselho enfatiza que as pessoas trans, principalmente 

as travestis, são rechaçadas pela família, de modo que muito 

precocemente perdem o apoio financeiro e afetivo dos pais. Traz ainda a 

ideia de que pelo princípio da proteção à criança e ao adolescente, 

consagrado na Constituição Federal, é obrigação do Estado defender o/a 

adolescente, diante da negativa dos pais em requerer o nome social. 

 
Afinal, é dever do Estado assegurar tanto o 

respeito à identidade de gênero como o livre 

desenvolvimento da personalidade das crianças e 

adolescentes trans, garantindo-lhes acesso à 

educação, sem discriminação. E mais. Quando 

falha a família no seu dever de respeitar a 

liberdade e dignidade de seus integrantes, cabe ao 

poder público avocar esse múnus e fazer valer os 
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ditames constitucionais, em especial o princípio 

máximo do melhor interesse da criança e do 

adolescente, mesmo que contra a vontade dos 

genitores ou responsáveis. (OAB, 2013, p. 3) 

 

No parecer, a nota faz referência à Resolução CEE/CP n. 5, de 

03/04/2009, do Conselho Estadual do Goiás, que exige apenas a 

manifestação por escrito do/a estudante para o uso do nome social, sem 

fazer menção à autorização dos pais. O documento da OAB garantiu a 

concordância do restante da Comissão com esse ponto, assim como da 

procuradoria jurídica da universidade e do Conselho Universitário, 

instâncias que sequer mencionaram algum problema em relação a essa 

permissão. Novamente notamos a prerrogativa da área jurídica de 

interpretar, ainda mais porque a nota técnica é assinada por Maria 

Berenice Dias, uma jurista e desembargadora que possui credibilidade 

dentro das discussões sobre diversidade sexual na área do direito.  

No quadro comparativo abaixo, mostro o texto anterior (de 2012) 

e o texto aprovado pelo Conselho Universitário após a proposta de 

revisão que fizemos através da Comissão Provisória de Enfrentamento 

aos racismos (em 2015).   

 
Quadro 8 - Comparativo das resoluções de nome social da Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

 Resolução n.18/CUn/2012 - 

UFSC 

Resolução N. 59/CUn/2015 - UFSC 

1  Art. 1.º Fica assegurada a 

possibilidade de uso do nome 

social aos travestis e 

transexuais nos registros, 

documentos e atos da vida 

acadêmica, na forma disciplinada 

por esta Resolução Normativa. 

(destaque nosso) 

Art. 1º Fica assegurada a possibilidade de 

uso do nome social para pessoas trans 

(travestis, transexuais e transgêneros) 

nos registros, documentos e atos da vida 

acadêmica, em qualquer nível de ensino ou 

atividade acadêmica na forma disciplinada 

por esta Resolução Normativa. (destaque 

nosso) 

2 Art.2º, § 1.º Nos casos de 

menores de dezoito anos, a 

inclusão do nome social deverá 

ser requerida mediante a 

apresentação de autorização, 

por escrito, dos pais ou 

responsáveis legais. (destaque 

nosso) 

Art.2º, § 1º Caso seja negada a 

autorização dos responsáveis legais, 

menores de dezoito anos poderão utilizar-se 

do direito ao nome social constante nessa 

resolução, mediante análise do caso por 

Comitê designado para esse fim. 

(destaque nosso) 

3 Art.2º, § 2.º A solicitação de 

inclusão do nome social na lista 

de chamada no decorrer do 

Art. 2°, § 2º A solicitação de inclusão do 

nome social nos documentos internos da 

universidade, como a lista de presença, 
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semestre letivo será atendida no 

semestre letivo subsequente. 

(destaque nosso) 

deverá ser atendida em até 30 (trinta) 

dias após o recebimento da solicitação pelo 

setor competente e deverá constar nos 

documentos durante toda a permanência do 

requerente na universidade, salvo se o 

mesmo solicitar que retire o seu nome 

social dos registros que estão disciplinados 

por essa resolução. (destaque nosso) 

4 Art. 4.º O uso do nome social 

requerido pelo aluno constará nos 

diários de classe, históricos 

escolares, certificados, certidões, 

atestados e documentos similares 

e nas listas de chamada para 

controle da frequência às aulas, 

juntamente com o nome civil 

(ou acompanhado do nome 

civil).  (destaque nosso) 

Art. 4°, § 2º O nome social deverá 

substituir o nome civil em documentos de 

uso interno da Universidade, conforme 

dispõe esta resolução, ficando a 

visualização do nome civil restrita aos 

órgãos envolvidos na execução e 

acompanhamento de situações que 

envolvam o uso do nome social. (destaque 

nosso) 

Fonte: elaborada pela autora, 2017 

 

A participação de Sandra é considerada fundamental pelos 

membros da Comissão nesse processo de revisão, trazendo sempre à 

discussão as pautas relacionadas aos preconceitos de gênero, a 

necessidade de proposição políticas mais abrangentes e maior 

especificidade de pontos mais centrais da resolução. No entanto, um 

desentendimento grave que a aluna teve com a direção de uma das 

instâncias universitárias, levou à sua desistência dos trabalhos. A 

posição do diretor de assuntos acadêmicos sobre esse assunto é de que a 

sua saída significou uma perda significativa de parâmetros de realidade 

para os trabalhos da comissão.  

 
E isso prejudicou, claro, porque era uma pessoa 

que vinha contribuindo bastante com o trabalho, 

que tava ajudando a lembrar que tinha que falar de 

nome social nessa comissão, e que tinha que falar 

dessas coisas, enquanto a comissão não estava 

interessada em tocar essas pautas. Então, assim, 

nesse momento agora de início de semestre, a 

gente quer retomar para pelo menos deixar uma 

comissão constituída para tratar especificamente 

de questões de gênero. Não especificamente sobre 

questões de transexualidade, mas a gente sabe que 

com o tempo acaba sendo esse o termo, porque 

sempre precisa fazer adequações, sempre precisa 



318 

 

estar acompanhando. É um número relativamente 

pequeno de alunos, mas é um número pequeno de 

alunos que se não for feito todo o processo de 

adequação e se não for feita uma boa acolhida, de 

fato a gente vai ter um fracasso dessa iniciativa, 

porque até agora, por mais que tenhamos tido 

problemas não houve um fracasso. Se você pensar 

que em 2011 a gente tinha uma aluna e no ano 

passado a gente tinha 6 na graduação e 2 na pós, 

então, não dá pra dizer que não deu certo em 

alguma medida. Esse número tende a crescer, e é 

uma questão que depende de um trabalho no 

ensino médio, algo que a associação de direitos 

humanos tem feito e encaminhado. (Danilo166, 

entrevista, 2015) 

 

Ainda, segundo Danilo, o que complica muito a relação da 

universidade com as travestis é a incapacidade institucional de 

compreender o modo de reação de alguém que está a todo tempo 

imerso/a em situações de hostilidade e violência. Por isso, conforme 

relata, já aconteceu de travestis se dirigirem até os setores 

administrativos para reclamarem de violências sofridas e acabarem se 

tornando alvo de processos administrativos na posição de agressoras. Ao 

que tudo indica, a instituição não dá conta de lidar com essas situações, 

que exigem medidas urgentes contra discursos supostamente teóricos e 

fundamentados em interpretações, a seu ver, “complicadas”, de 

liberdade de expressão. Danilo refere-se especificamente aos 

movimentos universitários recentes que se organizam para atacar, 

embora sem citar nomes, a existência das mulheres trans, tachando-as de 

“piroco” e “homens de saia”, fundamentadas em uma apropriação da 

ideia de liberdade de expressão para praticar o não-reconhecimento 

dessas identidades. Para Danilo, isso é complicado na medida em que 

esse tipo de discurso nega a existência dessas pessoas. 

A participação das mulheres transexuais e travestis nas revisões 

das resoluções de nome social da universidade refletiram na normativa 

um alinhamento com as pautas dos movimentos sociais trans, trazendo 

um tom de urgência e de enfoque à invisibilidade na nova resolução, 
ainda que o dispositivo tenha a marca da precariedade em seu 

fundamento.  

                                                        
166 Nome fictício que estamos utilizando para nos referir ao representante do setor de 

assuntos acadêmicos na comissão. 
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É importante notar que a palavra “transgêneros” foi incluída no 

artigo 1º, no sentido de contemplar essa nova identidade que circula 

dentro dos movimentos trans e é definida pela teoria transfeminista 

(JESUS,  2012) como oposto de cisgênero, ou seja, pode se referir a 

travestis, transexuais e pessoas que estão em trânsitos e não se 

identificam com nenhuma categoria específica e tampouco com a 

cisgeneridade: “Denominamos as pessoas não-cisgênero, as que não são 

identificam com o gênero que lhes foi determinado, como transgênero, 

ou trans”. (JESUS, Jaqueline Gomes. 2012, p. 10). 

Jaqueline Gomes (JESUS, 2012), inicia o texto com a imagem da 

“Bandeira do orgulho transgênero”, de Monica Helms, seguida da 

explicação da própria autora sobre o desenho: 

 
Figura 18 - Bandeira do orgulho transgênero 

 
Fonte: UK library 

 

“Azul para meninos, rosa para meninas, branco para quem está 

em transição e para quem não se sente pertencente a qualquer gênero. 

Simboliza que não importa a direção do seu voo, ele sempre estará 

correto!” (HEMLS apud Jesus, 2012, p. 5) 

A explicação da autora pode ser entendida como uma pretensão 

da figura de representar todos os trânsitos da existência trans, como é o 

caso da palavra “transgênero”. 

O primeiro pedido de requerimento de uso de nome social na pós-

graduação da UFSC foi realizado em 2015, por Thadeu, seguido 

imediatamente de Gil. Ambos não enfrentaram a resistência que Maria 
teve ao ser a primeira a requerer na história da universidade, mas 

conforme Gil relata, passou por constrangimentos de ter que esperar 

pela adaptação do sistema da pós. Apesar de ter sido assessorado por 
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várias funcionárias, Gil critica a “mentalidade” predominante nos 

setores da UFSC em relação a esses processos:  

 
“Na UFSC, não é assim o rolê. Não é assim que 

acontece. Sempre estão fazendo um favor pra 

você. E aí por estarem fazendo um favor você tem 

que ter mais paciência, tem que ter mais calma. 

“Não é assim”, “a burocracia impede...”167. (Gil, 

entrevista, 2016) 

 

O prazo de implementação é sempre uma queixa frequente das 

pessoas que já requereram o uso do nome social, a ponto de Sandra ter 

insistido para reduzirmos a obrigatoriedade de adequação de seis meses 

para um mês. A espera torna-se, portanto mais uma das faces da 

precariedade presente na vida das pessoas travestis e transexuais. Nesse 

sentido, o argumento da burocracia serve aos/às agentes universitários 

para desculparem-se pela lentidão nos atendimentos, enquanto, a cada 

dia, os/as requerentes correm o risco de evasão, já que a obrigação de 

conviver com o nome registro é definida por essa população como uma 

violência em relação a seus direitos básicos. Assim como em Barthes 

(1993), a espera pelo momento em que o nome aparecerá nos sistemas, 

torna esses/a sujeitos dependentes daqueles para os quais a adequação 

tem significado diverso e marginal. Quando uma das alunas me contou 

que se recusava a realizar qualquer ato no ambiente virtual antes da 

mudança do nome no sistema, estava assumindo os custos gerados pela 

indisponibilidade das/os funcionários de compreender o tempo e as 

necessidades envolvidas nos trânsitos de gênero. 

No anexo C, é possível observar tabela que elaborei a fim de 

visualizar a medida do avanço das resoluções do Paraná e de Santa 

Catarina em direção às pautas dos movimentos sociais trans168, assim 

como as diferenças entre as resoluções da UFSC e da UEM. O quadro 

                                                        
167 O aluno insere essa fala em uma reflexão onde compara a recepção que teve em 

seu trabalho com as dificuldades pelas quais passou na regulamentação da UFSC. 
168 Estamos considerando como pautas principais em relação ao nome social aquelas 

que aparecem no documento entregue pela Associação de Direitos Humanos com 

Enfoque na Sexualidade e o Coletivo GOZZE, LGBT da UFSC em  2013, para a 

reitoria reivindicando: medidas de incremento dos sistemas virtuais,  de modo a 

contemplar uma maior invisibilidade das pessoas trans na universidade, um prazo 

menor de adequação dos sistemas; uma maior capacitação dos/as setores/as 

envolvidos e comunidade universitária no geral, e além disso,  a questão das 

travestis e transexuais menores de 18 anos, pauta inserida por Sandra no documento 

de revisão da normativa da UFSC, em 2015. 
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foi elaborado a partir dos mesmos parâmetros de análise do quadro 8, 

que estou considerando como os pontos mais problemáticos das 

resoluções no que se refere à estabilidade do sistema jurídico em 

contraposição às pautas dos movimentos sociais.  

Notamos que a permissão para menores de 18 anos requisitarem o 

nome social sem autorização dos pais, constitui-se ainda em um 

obstáculo a ser transposto, sobretudo para as/os transexuais e travestis 

que se encontram dentro dos Colégios de Aplicação das Universidades 

Federais. Da mesma forma, não existe, na maioria das universidades, 

nenhuma menção aos/às funcionários/as, de modo que estes terão que 

elaborar, em momento oportuno, suas próprias resoluções.  A UEM 

acomodou essa questão utilizando, sob minha orientação, a resolução 

estudantil por analogia para enquadrar também servidores/as. Destaco 

ainda que maioria dos regulamentos não inclui a fase do vestibular e não 

menciona prazo para implementação do nome social no cadastro da/do 

estudante, o que na prática, pode inviabilizar o uso do dispositivo. Em 4 

universidades, as quais elaboraram suas resoluções em 2015 e 2016, as 

comissões que formularam as minutas preferiram não mencionar alguns 

pontos problemáticos, a fim de não suscitar discussões que poderiam 

impedir a aprovações das normativas Em contrapartida, previram a 

formação de comissões permanentes para resolver as “questões não-

previstas”. Como fui consultada sobre a escrita de algumas delas, posso 

afirmar que estão todas influenciadas pela normativa da UFSC, de 2015, 

que prevê também uma comissão permanente, com a diferença de que 

esta diz explicitamente que seu Comitê substituiria o requerimento dos 

pais, em caso de estudantes menores de 18 anos. Nos outros casos, as 

comissões optaram por deixar em aberto, pois estavam cientes dos 

limites de aprovação de pautas progressistas em seus Conselhos 

Universitários. 

É possível observar nesses processos, o movimento de “linha de 

fuga” e de negociação constante, presente nas estratégias de 

permanência das pessoas trans nas universidades públicas. Nesse 

sentido, as interpretações mais progressistas na área do direito tornam-se 

verdadeiros instrumentos de convencimento dos Conselhos Superiores 

Universitários, uma vez que estes são compostos por membros de várias 

áreas distante do Direito, e que geralmente também recorrem à 
Procuradoria Jurídica para obter pareceres técnicos em suas demandas.  

Apesar da importância que minhas/eus interlocutoras conferem às 

resoluções, do ponto de vista do direito dogmático, todos os traços da 

normativa estão fundamentados em uma lógica de marginalidade. 

Dentro desse espectro, o nome social pode ser definido como um quase 
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direito, que se localiza exatamente à margem e fora do campo dos 

direitos civis. A rotina de solicitar que a resolução seja atendida, mesmo 

com a norma já existente, coloca as travestis e transexuais em uma 

situação de maior visibilidade (quando a resolução tem como uma das 

funções invisibilizar), portanto, de fragilidade em relação às violências 

transfóbicas.  

A gestão que entrou na reitoria da Universidade Federal de Santa 

Catarina em 2016 criou uma Secretaria de Ações Afirmativas e 

Diversidade. Conferiu a coordenação a uma professora que participa dos 

grupos de estudos de Gênero na Uniiversidade. A secretaria está sediada 

dentro da estrutura de gestão das ações afirmativas, mostrando um 

interesse da reitoria em considerar a permanência LGBT e o combate às 

fobias como parte de uma política mais consistente dentro da instituição.   
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CONCLUSÃO 

 

A) AS FORMANDAS 

Na semana da formatura, Evelyn e Rita publicaram convites e 

mensagens relacionadas à emoção de terminarem o curso de graduação. 

No texto que escreveu aos/às amigos/as, Evelyn disse: 

 
Venho convidar amigos/as para minha colação de 

grau que acontece hoje, às 19h, na Arena do 

parque de exposição de Maringá. Depois de 4 

anos de lutas, desafio, hoje sou 169X, sou mulher 

trans, negra, guerreira e X... (Evelyn, 2016). 

 

É possível notar que estão presentes em suas palavras os 

marcadores sociais, de cor e de classe que a acompanharam durante seu 

curso universitário. Ela utiliza um tom de teimosia. A palavra desafio é 

delimitada por essas condições e traz um sentido especial para o evento. 

A UEM noticiou a formatura de Evelyn e Rita como sendo a primeira 

vez que a universidade formaria mulheres travestis e transexuais.  

Durante vários dias que antecederam o acontecimento, Evelyn 

publicou fotos com as amigas de colação, trajando roupas, artefatos e 

maquiagem oferecidos pela indústria direcionada às/aos formandas/os. 

As imagens a mostram com roupas tradicionais desse ritual. O cabelo se 

destaca na fotografia, liso, grande e com muito brilho, o que 

imediatamente me remeteu aos comentários que fez, em entrevista 

(2015), sobre a insegurança na primeira vez que o deixou crescer e 

decidiu alisar, sem saber se daria certo. 

 
Evelyn: não, é coisa de louco! Rs Taquei 5 kilos 

de gel na cabeça pra ficar perfeitinho, 

amarradinho. Aí tinha momento que eu pensava 

assim “ah não, preciso cortar, tenho que cortar”. 

Mas aí vinha uma coisa na cabeça e eu falava 

“não, deixa crescer”. Aí foi onde eu deixei crescer 

um ano. Um ano de tortura psicológica com meu 

cabelo. Aí eu peguei, cheguei na cabeleireira e 

falei “ai, eu quero fazer progressiva”. Aí a 

cabeleireira falou: “olha eu faço e tal a 

progressiva, mas não vou te prometer que vai 

alisar, mas você quer fazer?”. Eu disse: “eu quero 

                                                        
169 Não é possível identificar o curso devido à garantia do anonimato. 
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fazer! Se não alisar não tem problema, mas eu 

quero tentar”. Aí no dia marquei e fui fazer. 

Cheguei lá, sentei. Aí ela secou meu cabelo assim, 

antes de passar o produto, aí fez shuááá (gesto 

abrindo os braços pra dizer que o cabelo ficou 

grandão e bagunçado). Aí passou o produto, 

passei horas.. horas fazendo, chapeando, fazendo. 

Aí quando você termina você lava né..pra passar 

um produto lá pra neutralizar. Aí ela falou: “agora 

é a hora de saber se vai voltar ou não”. Aí meu 

coração já...Aí quando ela molhou, não voltou, já 

fique feliz. Aí cheguei na sala de aula todo mundo 

já olhou o cabelo assim...diferente...mas nem 

comentaram nada. Na outra semana..aí eu pintei 

ele, cheguei com outra cor. Aí, o comentário de 

um menino na sala: “você pintou o cabelo?”Rsrs 

(Evelyn, entrevista, 2015) 

 

O modo como Evelyn posa para suas fotos certamente tem um 

sentido de orgulho do cabelo. Nesse conjunto de fotografias, ela 

aparecia com a cabeça levemente de lado, deixando que o cabelo longo 

caísse um pouco para a frente. A estética chamava a atenção e 

significava, para ela, uma grande expressão de feminilidade.  

A formanda se define como uma guerreira, trans, negra, que 

ocupa o espaço universitário a despeito de uma ordem normativa 

desfavorável. O modo como escreve essas palavras, logo após o convite 

para a formatura, deixa deduzir que ela tem consciência dessa estrutura, 

e que lutou contra ela, enquanto permaneceu no espaço institucional. 

Apesar dela, concluiu a graduação. 

O discurso do convite de Evelyn aparece em um tom 

empoderado, de resistência, dando a entender que a formatura se 

constitui em uma vitória, não no sentido comum geral das/os 

formandas/os, mas sim pela peculiaridade de ser negra e trans. Ademais, 

vinda de uma família pobre do interior do Paraná, com a mãe exercendo 

o ofício de cortadora de cana durante toda a sua infância, ela revela que 

seria, na ocasião, a única da família a se formar na universidade, pois 

todos os outros irmãos e a irmã deixaram a escola precocemente.  

Podemos considerar ainda, que a regulamentação do nome social 

não foi capaz de resolver os problemas de permanência de Evelyn na 

universidade, pois, conforme sua fala, existem outros marcadores 

presentes na questão, como a raça. Nesse sentido, a discussão sobre a 

existência/sobrevivência trans na universidade remete à discussão sobre 
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quem são os sujeitos desejados dentro daquele espaço e às 

considerações de Butler sobre molduras que definem quais vidas são 

enlutáveis (2015b), ou em outros termos, quais vidas importam 

(BUTLER, 2015c170). Todas as condições que tornaram a existência de 

Evelyn precária, no sentido de fragilizada por uma norma que não é 

lei171, levaram-na para a militância, para as mesas de debates, a 

colocaram em contato com grupos de pesquisa. No quarto ano de 

graduação, a aluna participou inclusive do esforço dos coletivos negros 

de obterem maior visibilidade no espaço da universidade, através de atos 

públicos e mesas de debate. Portanto, o marcador racial, quando aparece 

em seu discurso de formatura, está bastante influenciado pelo coletivo 

negro que passou a integrar no final do curso. 

Apesar do engajamento na militância, na ocasião de sua defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso, Evelyn não falou sobre 

transexualidade. O trabalho tinha outro tema que versava sobre 

diversidade sexual e escola. Tampouco fez referência a essa condição no 

convite para a defesa. Entre nós, havia um entendimento de que era a 

primeira defesa de TCC com nome social em mais de 50 anos de 

existência da universidade, mas aparentemente, a transexualidade não 

era o foco e não foi mencionada em nenhum momento. Evelyn estava 

“nervosa”, como me disse, porque não sabia se o trabalho estava muito 

bom...referindo-se à sua escrita, que não considerava das melhores. 

Portanto, apesar do importante sentido político que o momento tinha, 

sua preocupação maior era com a qualidade do texto, preocupação 

comum a todas as demais formandas de universidade que já conheci, 

inclusive eu mesma. A impressão que tenho é a de que Evelyn deixou-se 

noticiar pelos jornais, mas era fundamental para ela passar pela defesa 

de Trabalho de Conclusão de Curso sem priorizar o fato político que era 

a formatura da primeira mulher trans a usar o nome social formalmente 

naquele espaço institucional. Ela gostaria de ser vista sobretudo como 

uma pesquisadora. Desejava ser aprovada pela relevância da pesquisa 

que fez, entrevistando as professoras de universidade sobre sua 

formação em gênero e refletindo sobre como isso tem impacto no modo 

como ministram suas disciplinas. 

                                                        
170 Em 2015 o Brasil recebeu a visita de Judith Butler em diversas Universidades, 

ocasião em que os/as editores/as aproveitaram para reeditar algumas obras que já 

não estavam disponíveis para compra, por isso, estou utilizando diversas edições do 

mesmo ano. 
171 Pois como vimos, todas as instâncias jurídicas que participaram das duas 

resoluções, UEM e UFSC, esforçaram-se em deixar claro que se trata de ato 

administrativo e não legal.  
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Mary, ao comentar sobre os eventos que compareceu, convidada 

para participar em mesas de debates sobre diversidades, direitos LGBT 

ou transexualidades na UFSC, explica que ainda sente que há um lugar 

restrito para as trans na universidade, mesmo dentro dos grupos de 

pesquisa, na medida em que vai aos eventos para cumprir uma função de 

representação política e não de pesquisadora. Gil faz a mesma 

observação quando reclama, em tom irritado, que agora ele é a sua 

transexualidade, pois para ele, o fato de ser chamado aos eventos por 

causa exclusivamente de sua condição trans resume sua subjetividade a 

essa única dimensão. Esse parece ser um ponto de reflexão importante 

colocado pelo movimento trans aos grupos universitários e que, em 

última análise, diz respeito ao lugar destinado às travestis e transexuais 

no espaço universitário.  

Nos últimos anos é comum encontrar nos eventos mesas 

formadas por minorias: uma/um representante do coletivo negro, 

uma/um trans, uma lésbica, um gay. A preocupação dos grupos que 

organizam esses debates está em dar uma resposta aos movimentos 

sociais, que tem reivindicado espaço de representação nessas ocasiões. 

Para Gil e Mary, apesar do espaço ser importante por causa da 

visibilidade, esse tipo de resposta ao mesmo tempo que contenta os 

movimentos, deixa de lado o potencial de produção teórica que essas 

pessoas possuem.  

Na conclusão de curso de Rita, o processo foi diverso. Desde o 

início das celebrações fez chamadas com alto teor militante, chamando 

para assistir sua defesa de TCC como sendo a primeira trans a defender 

um trabalho final dentro de seu curso, que aponta como um “lugar 

conservador” (Entrevista, Rita, 2016). No dia de defendê-lo, a sala 

estava cheia de jornalistas, e havia um aparato de filmagem de uma das 

TVs locais. Todos/as se mostravam interessados/as no fato político que 

acontecia naquele momento. Mas apesar de mencionar o título do 

trabalho de Rita nas reportagens, não fizeram nenhum comentário sobre 

seu conteúdo. 

É importante dizer que procurei, com essas reflexões, 

compreender o impacto que a existência trans produz no padrão 

conservador universitário/a, e de acesso à universidade. Assim como 

tinha como objetivo entender a importância dos grupos de pesquisa nos 
processos de luta institucional por direitos e como as subjetividades 

trans permanecem, com todos os seus trânsitos e estratégias de 

resistência, dentro desses espaços.   

Fui procurada algumas vezes pelas mídias interessadas em 

noticiar o avanço das resoluções de nome social dentro das 



327 

 

universidades públicas. Sabemos que para os grupos de pesquisa e 

coletivos de gênero essas notícias visibilizam lutas e conquistas 

importantes, mas na medida em que me proponho a refletir sobre 

molduras que delimitam o valor da vida travesti e transexual dentro de 

um determinado espaço, preciso considerar quais são os sentidos 

implícitos nos movimentos que acolhem ou não esse público.  

 

B) O QUE AS RESOLUÇÕES DE NOME SOCIAL DIZEM? 

Os processos de elaboração das resoluções de nome social nas 

duas universidades analisadas possuem fases semelhantes, no entanto, as 

experiências de meus/minhas interlocutores/as mostram universos 

distintos no que se refere ao nível de dificuldades enfrentadas nos 

requerimentos de uso do nome. Em ambas, foi possível identificar 

elementos do universo simbólico que constituem as violências 

transfóbicas institucionalizadas, as quais se mostram em termos 

técnicos, escondidos em “imparcialidades”, em discursos de favor, no 

poder de fazer esperar, nas exigências de comparecimento presencial 

quando outras matrículas são realizadas por sistema on line, nos 

documentos de suspeição. O trabalho que realizei procurou mostrar que 

esses componentes atuam em uma plataforma de “não-ser”, tema que 

aparece nos textos de Frantz Fanon (2008), Judith Butler (2015a) e Sueli 

Carneito (2005), cada um trabalhando com especificidades próximas, 

porém distintas.  Nesse contexto, as resoluções de nome social 

pertencem a um universo complexo, de captura da transexualidade e 

travestilidade em uma norma marginal, não-legal, com menos valor que 

a lei civil, definindo uma cidadania precária (BENTO, 2014) e para 

além disso, uma vida precária (BUTLER, 2011) e não-enlutável 

(BUTLER, 2015a). Ao mesmo tempo constitui-se em um dispositivo 

que representa a resistência à espera, à negação e à invisibilidade trans 

dentro do espaço universitário, e afinal, está dentro das pautas políticas 

trans, por ser considerada uma estratégia de sobrevida nos espaços 

institucionais.  

A localização do uso do nome social em uma zona de 

indeterminação jurídica, faz com que o dispositivo seja definido em 

cada instituição com uma forma e abrangências distintas, além disso, a 

falta de uma política pública que acompanhe as normativas deixa um 
campo aberto para as violências simbólicas e concretas acontecerem, à 

revelia da existência das normativas.  

Maria Zanella (2016), em seu trabalho de conclusão de curso 

explica que o nome social possui uma importância não somente para a 

permanência desses/as sujeitos/as no espaço universitário, como 
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também para legitimar suas existências, mas deixa claro no texto que as 

trans requerem o uso do nome “sabendo que ainda poderão encontrar 

dificuldades no que concerne o (des)cumprimento das resoluções e as 

inúmeras intepretações que elas trazem” (ZANELLA, 2016, p. 7). Nesse 

sentido, apesar de se constituir em uma reivindicação da militância trans 

e uma estratégia importante de sobrevivência nesses espaços, os 

regulamentos de uso do nome social institucionais se mostram frágeis e 

extremamente precários.  

A princípio, a UFSC se colocou em um processo de avaliação da 

possibilidade de regulamentar a questão, em um momento em que havia 

poucas universidades com resolução pronta, e em meio a uma questão 

administrativa de natureza pouco compreendida pela área do direito. 

Conforme me explicaram as pessoas que trabalharam na primeira 

comissão, quando receberam o pedido não havia ninguém no grupo 

trabalhando com esse assunto, de modo que fizeram uma comissão para 

estudar o que seria esse dispositivo. Conforme nos mostrou Jimena 

Massa (2017), os/as funcionários/as se encontravam também 

despreparados/as para receber as/os travestis e transexuais em seus 

setores. Ocorre que, após outros dois processos de regulamentação, 

ainda é possível verificar extrema dificuldade dos setores de adequação, 

os quais até o início de 2016, quando entrevistei um representante do 

setor de assistência estudantil, ainda necessitavam de acompanhamento 

contínuo para realizar as modificações a contento. Alguns amigos de 

Goiás, em congressos onde nos encontramos, relataram que a 

universidade em que trabalham passou algum tempo, antes de elaborar a 

regulamentação, promovendo eventos de modo a aproximar a 

comunidade universitária da discussão. Esse contexto foi possibilitado, 

em parte, pela entrada de um pesquisador da área da diversidade sexual 

em um cargo na reitoria, que chamarei pelo nome fictício de Danilo. 

Como esse me indicou, os funcionários se encontravam aptos e lidar 

com a situação, o que acabou diminuindo o risco de transfobias 

relacionadas aos pedidos de uso do nome social. As experiências da 

UFSC e UEM, ao contrário, foram realizadas sem uma política que 

antecedesse a regulamentação, de modo que a norma, ao ser implantada, 

necessitou e ainda necessita de acompanhamento constante para que seja 

respeitada.  
Conforme os relatos com os quais trabalhamos aqui, a UEM tem 

uma atmosfera mais tranquila, no que se refere ao modo como a 

instituição recebe as requisições. Isso acontece em parte porque o setor 

de matrículas é unificado e possui poucos funcionários para atender 

essas demandas, os demais estão restritos a serviços internos, sem 
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contato com o público. Na UFSC, as matrículas são realizadas 

setorialmente, de modo que todas as informações são obtidas no mesmo 

local em que as/os alunas/os estudam, o que traz um maior 

constrangimento para travestis e transexuais, tendo em vista que as 

intervenções da aluna que participou do terceiro momento de 

regulamentação na UFSC levam a crer que as políticas institucionais 

voltadas às pessoas trans precisam estar pautadas em um princípio de 

passabilidade, para terem eficiência junto ao público para as quais são 

direcionadas.   

Observamos ainda que a participação do direito nas 

regulamentações acontece no sentido de autoridade técnica. Se a 

procuradoria jurídica da universidade se manifesta a favor da resolução, 

dificilmente o texto será recusado pelo Conselho. De modo semelhante, 

o exemplo do Rio Grande do Sul, que possui carteirinha estadual de 

nome social, mostra que as legislações aprovadas em assembleias 

estaduais legislativas podem se constituir em grande incentivo para a 

propagação de atos administrativos no mesmo sentido, uma vez que 

nesse estado, 100% das universidades regulamentaram o uso do nome 

social, sendo que 90% elaboraram os documentos após 2012, o ano de 

aprovação da carteirinha estadual. Nesse sentido, algumas universidades 

optaram por omitir alguns pontos conflituosos nas resoluções, sabendo 

que seriam difíceis de passar pela procuradoria jurídica e pelos 

Conselhos da Instituição, deixando os casos “obscuros” para serem 

resolvidos por uma comissão permanente.  

A presença dos movimentos sociais e grupos de pesquisa dentro 

da universidade são fatores fundamentais para a existência das 

regulamentações, haja vista que em um universo de 205 resoluções, que 

temos em universidades públicas do país, 148 são veiculadas na mídia 

fazendo referência à participação dos grupos de estudos nos processos 

de elaboração, mas além disso, é importante a participação de travestis e 

transexuais no processo, a fim de garantir a qualidade dos documentos.  

Apesar das estruturas precarizadas, as regulamentações de uso do 

nome social indicam que as instituições que fizeram as resoluções 

possuem algum movimento interno que as força a estarem mais 

receptivas para esse público, não por acaso, mas devido à existência e 

resistência das/os primeiras/os transmulheres e transhomens que 
entraram nesse espaço e da sua articulação com grupos de pesquisa de 

gênero.  

Considerando que Evelyn utilizou o nome social antes mesmo da 

normativa existir na UEM, conto sua história enquanto aluna 

universitária também no sentido de registrar que foi a primeira a resistir, 
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publicizar e se expor às possíveis reações de transfobia que poderia 

encontrar no ambiente universitário. Trata-se também de uma história de 

pioneirismo subvertendo a cidade “planejada para ser bela e sem 

problemas” (CAMPOS, 2004).  Seguindo os termos de Agamben (2007) 

podemos dizer que diversos símbolos da tradição acadêmica são 

reapropriados e trazidos ao “jogo” quando a vida travesti e transexual 

resistem dentro da universidade, a ponto de concluir o curso e ter 

visibilidade nas mídias sociais, tendo como motivo a formatura, e não as 

violências transfóbicas. O sistema liberal meritocrático foi contraposto 

por outros modos de inserção, como o Programa de Avaliação Seriado 

(PAS), que serviu à Evelyn. As imagens das páginas de entrada das 

universidades são colocadas em xeque quando uma pessoa trans está 

vinculada à universidade em outros veículos de informação, 

denunciando que os enquadramentos institucionais retiram 

determinados/as sujeitos/as de cena; a ideia de universidade “bem-

sucedida” é confrontada por todas as dificuldades que mostra para lidar 

com subjetividades que divergem das normas corporais,  que procuram 

estabelecer o lugar dos corpos que se encontram fora dos padrões de  

normalidade. Anahi Guedes de Mello (2014), em sua dissertação de 

mestrado trabalha com a ideia de “corpornormatividade compulsória” 

em intersecção com a ideia de corpos abjetos, no sentido de que, na 

medida em que a heteronormatividade é culturalmente inventada, os 

corpos que estão fora desse conceito se constroem à sua margem e são 

apontados como abjetos. Nos termos da teoria crip, são taxados de 

“incapazes”.  

Seguindo com Butler (2015a), podemos dizer que a imagem 

universitária por excelência, construída dentro da ideia de progresso 

científico e higienização, elege aqueles que serão seus “enlutados”, ou 

seja, as vidas que valem para a instituição. Como então é capturada a 

vida trans dentro desse espaço? O que as resoluções do Paraná e de 

Santa Catarina nos dizem, quando analisadas em conjunto, é que são 

vidas em dependência, e por isso, em situação de grande precariedade. É 

necessário um setor que entenda essa demanda para que se adeque 

rapidamente; é preciso um conselho que aprove; uma procuradoria 

jurídica que dê parecer favorável, pais que autorizem, se houver menor 

de 18 anos. Todas essas vinculações são mecanismos de controle sobre 
as subjetividades, as quais negociam, dia a dia, sua existência nos campi 

de universidades públicas do país.  

As resoluções que preveem o nome social acompanhado do nome 

civil complicam ainda mais essa existência na medida em que integram 

o dispositivo que aponta quem é trans e quem não é, deixando os/as 
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sujeitos/as totalmente à mercê da boa vontade de quem recebe o 

documento. Em meio às diferenças que se colocam entre as pessoas que 

utilizam nome civil e nome social está a juridicidade. A lei federal é 

discutida e aprovada pelas duas casas legislativas federais, enquanto as 

resoluções de nome social passam pelos Conselhos Universitários, que 

são instâncias deliberativas internas da universidade. Documentos 

administrativos internos não têm valor jurídico fora desse espaço, pois o 

direito que rege as relações entre cidadãos/ãs é o direito civil, e para esse 

ramo do direito, a pessoas trans não existem até que seja realizada a 

mudança de documentos judicialmente, a qual somente pode ser 

autorizada por um juiz. O que esse discurso jurídico revela? 

Precisamente que o direito conversa com a transexualidade pelo viés da 

precariedade, da possibilidade de, a qualquer momento, lembrar à 

essa/esse sujeita/o seu lugar, que é fora da cidadania plena. 

Os corpos negros, trans, gays, lésbicos, pobres, que transitam em 

espaços onde não são desejados podem ser pensados a partir da ideia de 

“tornar inexistente, neutralizar, ou anular”. Por esse motivo, dar 

visibilidade às resoluções que já existem em 70% das universidades 

públicas, me parece importante no sentido de trazer de volta ao 

enquadramento das instituições de ensino superior públicas, as faces da 

transexualidade e da travestilidade e com elas, todas as transgressões ao 

modelo conservador de gênero e sexualidade. Com isso, esperamos 

produzir uma fissura no discurso que constrói a ideia de sujeito 

universal, que está também na base da imagem da/o estudante/cidadão/ã 

por excelência, que, quando desvelado pelas teorias feministas se mostra 

muito específico, pois é branco/a, cisgênero e burguês.  

É importante destacar que as resoluções de nome social se 

constituem como parte de uma estratégia de resistência e de 

sobrevivência no espaço institucional somente na medida em que 

visibilizam e registram a existência transexual e travesti nesses espaços 

e mostram uma clara indisposição dos/as sujeitos/as trans à espera 

imposta pelas instâncias de poder, pois a normativa avoca para si, assim 

como o judiciário e o legislativo fazem, a prerrogativa de definir como 

as pessoas trans irão transitar do espaço institucional, sob quais 

condições e em qual tempo aquele nome passará a existir para a 

comunidade universitária. 
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ANEXO A 

 
UNIVERSIDADES / ESTADOS RESOLUÇÃO DO 

NOME SOCIAL 

DATA DA 

RESOLUÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

SIM NÃO 

 Acre 

UFAC - Universidade Federal do Acre (F - Rio 

Brnco) + 1 

1   fev/16 Escrevi, ok 

IFAC - Instituto Federal do Acre (F - Rio 

Branco) + 5 

1   jul/16 Escrevi, ok 

 Alagoas 

UFAL - Universidade Federal do Alagoas  (F - 

Maceió) + 3 

1   jun/16 escrevi 

IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE ED. C. E 

TEC. DE ALAGOAS (F - Maceió) + 17 

  1     

UNEAL - Universidade Estadual do Alagoas (E - 

Arapiraca) + 5 

1   mai/13 resolução salva 

UNCISAL - Universidade Estadual de Ciências 

da Saúde de Alagoas (F - Maceió) +1 

1   mai/17 escrevi 

 Amapá 

UNIFAP - Universidade Federal do Amapá (F - 

Macapá) 

1   out/09 resolução salva 

IFAP - Instituto Federal do Amapá (F - Macapá) 1   2016 escrevi 

UEAP - Universidade Estadual do Amapá (E- 

Macapá) 

1   set/14 web - resolução do 

CEE 

 Amazonas 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (F - 

Manaus) 

1   jan/16 escrevi 

UEA - Universidade Estadual do Amazonas (E - 

Manaus) 

1   dez/14 ok 

IFAM - Instituto Federal do Amazonas (F - 

Manaus) + 14 

1   2016 ok 

 Bahia 

UFBA - Universidade Federal da Bahia (F - 

Salvador) 

1   jun/14 resolução salva 

UNEB - Universidade do Estado da Bahia (E - 

Salvador) 

1   dez/14 resolução não 

disponível 

UFESB - Universidade Federal do Sul da Bahia 

(F - Itabuna) 

1   jul/15 resolução salva 

IFBAIANO - Inst. Fed. De Ed., Cien. E Tec. 

Baiano (F - Salvador) 

1   2016 ok 

IFBA - Instituto Federal da Bahia (F- Salvador) + 

21 

1   2016 resolução salva 

UEFS - Universidade Federal de Feira de 

Santana (E - Feira de Santana) 

1   2015 resolução salva 

decreto do estado; 

e resolução de 

2015 salva 

UESB - Universidade do Sudoeste da Bahia (E - 

Vitória da Conquista) 

1   out/14 resolução salva 

UFRB - Universidade Federal do recôncavo 

Baiano (F - Cruz das Almas) 

1   fev/15 resolução salva 

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(F - Barreiras) 

  1     
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UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz (E 

- Santa Cruz) 

1   2015 escrevi 

UNIVASF - Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (F -Petrolina) + 5 

1   dez/14 resolução salva 

 Ceará 

UECE - Universidade Estadual do Ceará (E - 

Fortaleza) 

1   mar/15 ok, salva 

UFC - Universidade Federal do Ceará (F - 

Fortaleza) 

1   out/13 resolução salva 

IFCE - Instituto Federal do Ceará (F - Fortaleza) 

+ 1 

  1     

UFCA - Universidade Federal do Cariri (F - 

Juazeiro do Norte) 

  1     

UNILAB - Uni. Da Integração Int. da Lusofonia 

Afro - Bras. (F - Redenção) 

1   2014   

URCA - Universidade Regional do Cariri (E - 

Crato) 

  1   site remete ao site 

do governo federal 

UVA - Universidade Regional do Vale do 

Acaraú (E - Sobral) 

  1   site remete ao site 

do governo do 

estado 

Espirito Santo 

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 

(F - Vitória) + 4 

1   jun/14 resolução salva 

IFES - Instituto Federal do Espírito Santo (F - 

Vitoria) + 21 

1   2017 em consulta 

pública até dia 

31/08 por causa do 

decreto DILMA 

FIB - Faculdade Ítalo- Brasileira (E - Vitória)   1     

FAFIA - Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Alegre (M - Alegre) 

  1   ok 

FAMES -  Faculdade de Música do Espírito 

Santo "Maurício de Oliveira" (E - Vitória) 

  1   ok 

Goiás 

IFG - Instituto Federal do Goiás (F - Goiânia) 

+12 

1   ago/14 escrevi, ok, 

resolução salva 

UFG - Universidade Federal do Goiás ( F - 

Catalão) 

1       

UFG - Universidade Federal do Goiás ( F - Jataí) 1       

UFG - Universidade Federal do Goiás ( F - 

Goiás) 

1       

UFG - Universidade Federal do Goiás ( F - 

Goiânia) +2 

1       

UEG - Universidade Estadual de Goiás (E - 

Anápolis) 

1   2016 ok, salva 

FA - Faculdade de Anicuns (M - Anicuns)   1   ok 

IF Goiano - Inst. Fed. De Ed. E Cien. E Tec. 

Goiano (F - Goiânia) 

  1     

Maranhão 

UFMA - Universidade Federal do Maranhão (F - 

São Luís) + 8 

1   set/15 ok 

UEMA - Universidade Estadual do Maranhão (E 

- São Luís) 

  1   ok 

IFMA - Instituto Federal do Maranhão (F - São 

Luís) + 26 

  1   ok 
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Mato Grosso 

UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso 

(F - Cuiabá) + 4 

1   jul/11 resolução salva 

IFMT - Instituto Federal do Mato Grosso (F - 

Cuiabá) 

  1   ok 

UNEMAT - Universidade Estadual do Mato 

Grossso (E - Cáceres) 

  1   ok 

Mato Grosso do Sul 

UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul (F - Campo Grande) + 9 

1   out/12 resolução salva 

IFMS - Inst. Fed. De Ed. Ciên. E Tec. De Mato 

Grosso do Sul (F - Campo Grande) + 9 

1       

UFGD - Universidade Federal da Grande 

Dourados (F - Dourados) 

1   mai/10 resolução salva 

UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso 

do Sul (E - Dourados) + 20 

1   jul/13 ok, deduzi por 

causa da notícia 

(salva) 

Minas Gerais 

UTRAMIG - Centro de Educação Técnica (E - 

Belo  Horizonte) 

1   2017 ok 

EG - Escola de Governo Professor Paulo Neves 

de Carvalho (E - Belo Horizonte) 

1   2017 ok 

UEMG - Universitade Estadual de Minas Gerais 

(E - Belo - Horizonte) 

1   2015 escrevi, 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

(F - Belo Horizonte) 

1   jul/15  resolução salva 

(web) 

CEFET - MG - Centro de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais (F - Belo Horizonte) 

1   2015 ok 

UFV - Universidade Federal de Viçosa (F - 

Viçosa) 

1   2016   

IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais (F - 

Belo Horizonte) + 4 

1   dez/16 por causa do 

decreto 8727/16, 

salva 

UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas (F - 

Alfenas) 

1   dez/16 ok 

UFVJM - Universidade Federal do Vale do 

Jequitinhonha (F - Diamantina) 

1   2017 proposta já sendo 

discutida 

UNIMONTES - Universidade Estadual de 

Montes Claros (E - Montes Claros) 

1   2017 decreto estadual 

IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais (F - Montes Claros) 

  1   escrevi, 

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto (F - 

Ouro Preto) 

1   2016 ok (nem email) 

UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei 

(F - São João Del Rei) 

1   mar/15 ok, salva 

UFTM - Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (F - Uberaba) 

1   mar/16 ok, salva 

UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora (F - 

Juiz de Fora) 

1   fev/15 web, salva 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia (F - 

Uberlândia) 

1   fev/15 será votado em 

30/01, aprovado - 

salvei post da 

Flávia no face. 

Lembrar os nomes 

Keila Simpson e 

Pâmela Volp, que 

participaram do 

processo. 

UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá (F - 

Itajubá) 

1   out/15 ok, salva 
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IF Sul de Minas - Inst. Fed. De Ed. E Tec. Do 

Sul de Minas (F - Pouso Alegre) 

1   jul/15   

IFSEMG - Inst. Fed. De Ed. Ciên. E Tec. Do 

sudeste de Minas Gerais (F - Juiz de Fora) 

1   jul/15   

UFLA - Universidade Federal de Lavras (F - 

Lavras) 

1   mai/15 ok, salva 

CES - CL - Centro de Ensino Superior de Conse. 

Lafaiete (M - Conselheiro Lafaiete) 

  1     

IFTN - Inst. Fed. De Ed. Cien. E Tec. Do 

Triangulo Mineiro (F - Uberaba) 

  1     

Pará 

UFRA - Universidade Federal Rural do Pará (F - 

Belém) 

  1   escrevi 

UEPA - Universidade Estadual do Pará (E - 

Belém) + 12 

1   set/16 escrevi 

UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará 

(F - Santarém) 

1   16 portaria 1612/11 

MEC 

IFPA - Instituto Federal do Pará (F - Belém) + 11   1   escrevi 

UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Marabá) (F - Marabá) 

  1     

UFPA - Universidade Federal do Pará (F - 

Belém) 

1   dez/14 resolução salva 

(web) 

Paraíba 

IFPB - Instituto Federal da Paraíba (F - João 

Pessoa) + 20 

1   mar/12 resolução salva 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba (F - 

João Pessoa) 

1   dez/13 resolução salva 

(web) 

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba (E - 

Campina Grande) 

1   2017 Lei estadual, 

também inclui atos 

discriminatórios 

como preconceito 

no estado 

UFCG - Universidade Federal de Campina 

Grande (F - Campina Grande) 

1   ago/16 ok , salva 

Paraná 

UNIUV - Centro Universitário de União da 

Vitória (M - União da Vitória) 

  1     

UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná  

(E - Paranaguá) + 5 

1   2016   

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (F - Curitiba) + 12 

1   2015   

IFPR - Instituto Federal Tecnológico do Paraná 

(F - Curitiba) +24 

1   jan/15 resolução salva 

(web) 

UFPR - Universidade Federal do Paraná (F - 

Curitiba) + 5 

1   jun/15 ok, salva 

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (E - Cascavel) + 4 

1   2016 escrevi, ok 

UEL - Universidade Estadual de Londrina (E - 

Londrina) 

  1   escrevi 

UEM - Universidade Estadual de Maringá (E - 

Maringá) + 6 

1   fev/14 resolução salva 

(web) 

UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(E - ponta Grossa) 

1   nov/11 segue o 1612/11 

do MEC 

UNILA - Universidade Federal de Integração 

Latino-Americana (F - Foz do Iguaçu) 

1   ago/16 ok, salva 

UNICENTRO - Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (E - Guarapuava) + 5 

1   2015 ok 
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UENP - Universidade Estadual do Norte do 

Paraná (E - Jacarezinho) + 2 

  1   escrevi para 

Mateus Biancon, 

ok 

Pernambuco 

IFPE - Instituto Federal de Educação Cs. e 

Tecnología de Pernambuco (F - Recife) + 15 

1   ago/15 ok, salva 

UFRPE - Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (F - Recife) 

1   mar/15 web res salva 

UPE - Universidade de Pernambuco (E - Recife) 1   fev/15 decreto estadual 

(notícia salva) 

FAFOPAI - Fac. de Formação de Prof. de 

Afogados de Ingazeira (M - Afogados do 

Ingazeiro) 

  1   ok 

FACIAGRA - Faculdade de Ciências Agrárias de 

Araripina (M - Araripina) 

  1   ok 

CESVASF - Centro de Ensino Sup. do Vale São 

Francisco (M - Belém do São Francisco) 

  1   ok 

FAGA - Faculdade de Ciências da Administração 

de Garanhus (M - Garanhus) 

  1   ok 

CESA - Centro de Ensino Superior de Arcoverde 

(M - Arco Verde) 

  1   ok 

FACHUSST - Facul. De Cienc. Hum. E Sociais 

da Serra Talhada (M - Serra Talhada) 

  1     

IF Sertão - Inst. Fed. De Ed. E Tec do Sertão - (F 

- Petrolina) 

1   2016   

FAMASUL (M - Palmares)   1     

FACIP - Faculdade de Ciências Sociais Dos 

Palmares (M - Palmares) 

  1   ok 

FACAPE - Faculdade de Ciências Aplicadas e 

Sociais de Petrolina (M - Petrolina) 

  1   ok 

UNIVASF - Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (F - Petrolina) + 4 

1   dez/14 ok 

FACHUSC - Faculdade de Ciências Humanas do 

Sertão Central (M - Salgueiro) 

  1   ok 

FACHUCA - Fac. de Cs. Humanas e Soc. do C. 

de Sto. Agostinho (M - Cabo de Sto Agostinho) 

  1   ok 

FADIMAB - Facu. De Cien. E Tec. Prof. Dirson 

Maciel de Barros (M - Goiana) 

  1     

FAHUG - Facul. De Cienc. Aplic. E hum. De 

Garanhus (M - Garanhus) 

  1     

FACEG - Faculdade de Ciências Exatas de 

Garanhus (M - Garanhus) 

  1     

FACISA - Facul. De Cien. Hum. E Sociais de 

Araripina (M - Araripina) 

  1     

FAFOPA - Faculdade de Formação de Prof de 

Araripina (M - Araripina) 

  1     

ESSA - Escola Superior de Saúde de Arco 

Verde) (M - Arco Verde) 

  1     

FBJ - Faculdade do Belo Jardim (M - Belo 

Jardim) 

  1     

FDG - Faculdade de Direito de Garanhus (M - 

Garanhus) 

  1     

FACAL - Faculdade de Ciências Aplicadas de 

Limoeiro (M - Limoeiro) 

  1   ok 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (F 

- Recife) 

1   fev/15 ok, salva 

Piauí 
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UFPI - Universidade Federal do Piauí (F - 

Teresina) + 4 

1   mar/15 ok, salva 

UESPI - Universidade Estadual do Piauí (E - 

Barras) 

1   ago/14 não achei nem 

resolução, nem 

email pra contato. 

IFPI - Instituto Federal do Piauí (F - Teresina) + 

20 

  1   escrevi 

Rio de Janeiro 

CEFET - RJ - Centro Federal de Educ. Tec. 

Celso Suckow da Fonseca (F - Rio de Janeiro) 

  1   ok 

ENCE - Escola Nacional de Ciências Estatísticas 

(F - Rio de Janeiro) 

  1   ok 

IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro (F - 

Rio de Janeiro) + 8 

1   fev/15 escrevi para me 

enviarem a 

resolução. 

IME - Instituto Militar de Engenharia (F - Rio de 

Janeiro) 

  1   ok 

INES - Instituto Nacional de Educacão de Surdos 

(F - Rio de Janeiro) 

  1   ok 

ISERJ - Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro (E - Rio de Janeiro) 

1   2011 ok 

UERJ - Universidade Estadual do Rio de  (E - 

Rio de Janeiro) + 6 

1   jul/11 decreto estadual, 

salvo (web) 

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (F - Rio de Janeiro) 

  1   ok 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

)F - Rio de Janeiro) 

1   fev/15 resolução salva 

UEZO - Universidade Estadual da Zona Oeste (E 

- Rio de Janeiro) 

1   jul/11 decreto estadual, 

salvo (web) 

FAETERJ BJ Itabapoana- Instituto Superior de 

Educ. Bom Jesus do Itabapoana (E - Rio de 

Janeiro) 

1   jul/11 decreto estadual, 

salvo (web) 

UENF - Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (E - Campos dos Goytacazes) 

1   2011 ok 

FAETERJ  FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E - S. Ant. Pádua)  

1   2011   

FAETERJ -  FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E - Rio de Janeiro)  

1   2011   

FAETERJ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E - Petrópolis) 

1   2011   

FAETERJ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E - Paracambi) 

1   2011   

FAETERJ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E -Itaperuna) 

1   2011   

FAETERJ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (E - Duque de Caxias) 

1   2011   

ISEMI - Instituto Superior de Educação do 

Município de Itaperuna (M - Itaperuna) 

1   2011   

IF Fluminense - Instituto Federal de Educação, 

Cien. E Tec. (F - Campos dos Goytacazes) 

1   2011   

ISEPAM - Instituto Superior de 

Educaçãoprofessor Aldo Muylaert (E - Campos 

dos Goytacazes) 

1   2011   

FEMASS - Faculdade Prof. Miguel Angelo da 

Silva Santos (M - Macaé) 

  1   ok 
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UFF - Universidade Federal Fluminense (F - 

Niterói) 

1   jun/13 instrução salva 

(web) 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (F - Seropédica) 

1   jul/14 resolução salva 

(web) 

FAETERJ Três Rios - FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO (E - Três Rios) 

1   2011   

Rio Grande do Norte 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (F - Natal) 

1   dez/12 resolução salva 

(web) 

IFESP - Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy (E - Natal) 

  1   ok 

UERN -Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (E - Mossoró) + 5 

1   abr/16 ok, salva 

UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (F - Mossoró) 

1   fev/14 resolução salva  

IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(F - Natal) + 16 

1   nov/16 ok, salva 

Rio Grande do Sul 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (F - Porto Alegre) 

1   dez/14 Resolução salva  

UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (E - Porto Alegre) 

1   2011 dec estadual 

UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre (F - Porto Alegre) 

1   2015 ok 

IFSul - Inst. Fed. De Edc., Cien, E tec. Sul rio-

grandense (F - Pelotas)  

1   2016   

IFFarroupilha - Inst. Fed. De Ed. E Tec 

Farroupilha (F - Farroupilha) 

1   2016   

UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa 

(F - Bagé) 

1   ago/13 resolução salva 

(web) 

IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (F 

- Bento Gonçalves) + 11 

1   2016 ok 

FURG - Universidade Federal do Rio Grande (F 

- Rio Grande) 

1   jun/12 resolução salva 

UFPel - Universidade Federal de Pelotas (F - 

Pelotas) 

1   jul/13 resolução salva 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (F 

- Santa Maria) 

1   mar/15 web, resol salva 

Rondônia 

UNIR  - Universidade Federal de Rondônia (F - 

Porto Velho) + 7 

1   2016 escrevi 

IFRO - Instituto Federal de Rondônia (F - Porto 

Velho) + 2 

1   2014 resolução salva 

Roraima 

IFRR - Instituto Federal de Roraima (F - Boa 

Vista) 

  1   ok 

UERR - Universidade Estadual de Roraima (E - 

Boa Vista) + 5 

  1   ok 

UFRR - Universidade Federal de Roraima (F - 

Boa Vista) + 4 

1   2015 estão discutindo 

Santa Catarina 

UDESC - Universidade do Estado de Santa 

Catarina (E - Florianópolis) 

1   mar/14 resolução salva 
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IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina  (F - 

Florianópolis) + 21 

1   abr/10 resolução salva 

UFFS - Universidade Federal da Fronteira do Sul 

(F - Chapecó) 

1   2016 ok 

UNESC - Universidade do Extremo Sul de Santa 

Catarina 

  1   ok 

IFCatarinense - Inst. Fed. De Ed. Cien. E Tec (F 

- Blumenau) + 14 

1   2010   

FMP - Faculdade Municipal de Palhoça (M - 

Paçhoça) 

  1   ok 

USJ - Universidade Municipal de São José (M - 

São José) 

  1   ok 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

(F - Florianópolis) + 4 

1   abr/12 resolução salva 

São Paulo 

IFSP - Instituto Federal de São Paulo (F - São 

Paulo) + 35 

1   mai/14 Resolução Salva  

UFABC - Universidade Federal do ABC Paulista 

(F - Santo André) 

1   mai/11 resolução salva 

(web) 

UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (E - São Paulo) +23 

1   mar/10 escrevi, ok, 

seguem o decreto 

estadual (salvo) 

FAI - Faculdades Municipal Adamantinenses 

Integradas (M - Adamantina) 

  1   ok 

FAC - Faculdade da Fundação Educacional de 

Araçatuba (M - Araçatuba) 

  1     

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Araçatuba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Assis) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Barueri) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia ( E - Bauru) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Bebedouro) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Botucatu) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Bragança 

Paulista) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Campinas) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Capão 

Bonito) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Carapicuíba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Catanduva) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Cotia) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Cruzeiro) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Diadema) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Franca) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Garça) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Guaratingueta) 

1   2010   
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FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

guarulhos) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Indaiatuba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Itapetininga) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Itapira) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Itaquauqecetuba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Itu) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Jaboticabal) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Jacareí) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Jales) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Jaú) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Jundiaí) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Lins) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Marília) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Mauá) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Mococa) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Mogi das 

Cruzes) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Moji 

Mirim) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Osasco) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Ourinhos) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Pindamohangaba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Piracicaba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Pompéia) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Praia 

Grande) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Presidente Prudente) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Ribeirão 

Preto) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Santana 

de Parnaíba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Santo 

André) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Santos) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Bernardo) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Caetano do Sul) 

1   2010   
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FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Carlos) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - São José 

do Rio Preto) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia ( E - São José 

dos Campos) 

1   2010   

FATEC ZL- Faculdade de Tecnologia (E - São 

Paulo) 

1   2010   

FATEC -TT Faculdade de Tecnologia (E - São 

Paulo) 

1   2010   

FATEC  SEBRAE- Faculdade de Tecnologia (E 

- São Paulo) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Itaquera) 1   2010   

FATECIPI - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Paulo) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Sorocaba) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Taquaritinga) 

1   2010   

FATEC - Facuyldade de Tecnologia (E - 

Taubaté) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Tatuí) 1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - Ipiranga) 1   2010   

FATEC Zona sul- Faculdade de Tecnologia (E - 

São Paulo) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Roque) 

1   2010   

FATECSS - Faculdade de Tecnologia (E - São 

Sebastião) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Sertãozinho) 

1   2010   

FATEC - Faculdade de Tecnologia (E - 

Americana) 

1   2010 decreto 

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos 

(F - São Carlos) 

1   ago/14 resolução salva 

USP - Universidade de São Paulo (E - São Paulo) 

+ 7 

1   2010 ok, decreto 55588 

2010, salvo 

IMESSM - Instituto Municipal de Ensino 

Superior de São Manuel (M - São Manuel) 

  1   ok 

FATEB - Faculdade de Ciências e Tecnología 

Birigui (M - Birigui) 

  1   ok 

UNICAMP - Universidade de Campinas (E - 

Campinas) 

1   mar/10 ok, decreto salvo 

EEP - Escola de Engenharia de Piracicaba (M - 

Piracicaba) 

  1   ok 

FAIBI - Faculdade de Filosofía, Cs. e Letras de 

Ibitinga (M - Ibitinga) 

  1   ok 

ESEF - Escola Superior de Educação Física de 

Jundaí (M - Junidaí) 

  1   ok 

FMJ - Faculdade de Medicina de Jundiaí (M - 

Jundiaí) 

  1   ok 

IMESA - Instituto Municipal de Ensino Superior  

(M - Assis) 

  1     

FIRA - Faculdades Integradas Regionais de 

Avaré (M - Avaré) 

  1     

FESB - Faculdade de Ciências e Letras (M - 

Bragança Paulista) 

  1     
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FMPFM - Faculdade Municipal Professor Franco 

Montouro (M - Mogi Guaçu) 

  1     

USCS - Faculdade Municipal de São Caetano do 

Sul (M - São Caetano do Sul) 

  1     

FFCL - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

(M - São José do Rio Pardo) 

  1     

UNIVESP - Fundação Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo (E - São Paulo) 

1   2010   

FAMERP - Faculdade de Medicina (E - São José 

do Rio Preto) 

1   2010   

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

(F - São Paulo) 

1   2016 decreto 8727/2016 

Dilma 

FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília 

(E - Marília) 

1   2010 ok 

FAFEM - Faculdades da Fundação de Ensino de 

Mococa (M - Mococa) 

  1   ok 

FMPFM - Faculdades Municipal Prof. Franco 

Montoro (M - Mogi Guaçu) 

  1   ok 

FUMEP - Fundação Municipal de Ensino de 

Piracicaba (M - Piracicaba) 

  1   ok 

ISCS - Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul (M - São Caetano do Sul) 

  1   ok 

ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (F - 

São José dos Campos) 

  1   ok 

FDSBC - Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo (M - São Bernardo do Campo) 

1   2010 ok 

Sergipe 

IFS - Instituto fed, de Ed, Cien e Tec de Sergipe 

(F - Aracajú) + 8 

  1   ok 

UFS - Universidade Federal de Sergipe (F - São 

Cristóvão) + 4 

1   jun/13 não achei 

resolução. 

Responderam que 

tem 2 alunxs 

inscritxs 

Tocantins 

UFT - Universidade Federal do Tocantins (F - 

Palmas) + 7 

1   mar/15 ok, portaria salva 

(402) 

UNITINS - Universidade do Tocantins (E - 

Palmas) + 4 

  1   ok 

IFTO - Instituto Federal do Tocantins (F - 

Palmas) + 10 

1   jan/15 ok, usa a resolução 

12 do 

CNCD/LGTBT 

UNIRG - Centro Universitario UNIRG (M - 

Gurupi) 

  1   ok 

FIESC - Faculdade Integrada de Ensino Superior 

(M - Colinas do Tocantins) 

  1   ok 

 Distrito Federal 

UNB - Universidade de Brasília (F - Brasília) 1   set/12 notícia: decisão do 

CEPE sobre um 

caso, que tem 

poder geral 

ISCP - Instituto Superior de Ciências Policiais (E 

- Brasília) 

  1     

ESCS - Escola Superior de Ciências da Saúde (E 

- Brasília) 

  1   ok 

IFB - Instituto Federal de Brasília (F - Brasília) + 

9 

1   fev/15 resolução salva 
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REGIÃO NORDESTE SIM NÃO 

ALAGOAS 3 1 

BAHIA 10 1 

CEARÁ 3 4 

MARANHÃO 1 2 

PARAÍBA 4 0 

PERNAMBUCO 6 20 

PIAUÍ 2 1 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

4 1 

SERGIPE 1 1 

65 34 31 

  52,3

% 

47,7

% 

 

 
REGIÃO CENTRO 

OESTE 

SIM NÃO 

DISTRITO 

FEDERAL 

2 2 

GOIÁS 6 2 

MATO GROSSO 1 2 

MATO GROSSO DO 

SUL 

4 0 

19 13 6 

  68,4% 31,6% 

 

 
REGIÃO SUDESTE SIM NÃO 

ESPIRÍTO SANTO 2 3 

MINAS GERAIS 19 2 

RIO DE JANEIRO 19 6 

SÃO PAULO 76 19 

146 116 30 

  79,5% 20,5% 

 

 
REGIÃO SUL SIM NÃO 

PARANÁ 9 3 

SANTA CATARINA 5 3 

RIO GRANDE DO SUL 10 0 

30 24 6 

  80,0% 20,0% 

 

 
NACIONAL SIM NÃO 

284 203 81 

  71,5% 28,5% 
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ANEXO B 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Região Estado População 
Municí
-pios 

Municí-
pios 
com 
Univ. 

Univer. 
Públic. 
nas 
capi-
tais 

Câmpus de 
extensão 
no interior 

Univ. Púb. 
no interior 
(campus 
principal) 

Univ. Pub. com 
resoluções (com 
extensões) 

Mun. 
com 
resolu-
ções 

Univ. Públicas 
Univ. 
Públicas 
Federais 

Univ. 
Públicas 
Estaduais 

Univ. 
Públicas 

(6+7+8) T-Total Total resoluções resoluções resoluções Municipais 

  

C-Capital 
S/E-Sem 
extensões 

S/E-Sem 
extensões 

S/E-Sem 
extensões 

resoluções 

  

I - Interior 
C/E – Com 
extensões 

C/E – Com 
extensões 

C/E – Com 
extensões 

S/E-Sem 
extensões 

  

  

      

C/E – Com 
extensóes 

                  T C I   S/E C/E 
S/
E 

C/E S/E C/E 
S/
E 

C/
E 

1 

Norte 

Acre 816.687 22 8 2 6 0 8 2 6 7 2 8 2 8 0 0 0 0 

2 Amapá 782.295 16 3 3 0 0 3 3 0 1 3 3 2 6 1 6 0 0 

3 Amazonas 4.001.667 62 17 3 14 0 17 3 14 15 3 17 2 2 1 1 0 0 

4 Pará 8.272.724 708 29 4 23 2 14 2 12 13 3 14 2 2 1 13 0 0 

5 Roraima 524.229 15 12 3 9 0 5 1 4 5 2 5 1 5 0 0 0 0 

6 Rondônia 1.787.279 52 11 2 9 0 11 2 9 10 1 11 2 11 0 0 0 0 

7 Tocantins 1.532.902 139 24 3 21 2 19 2 17 18 2 19 2 19 0 0 0 0 

Tno     17.717.783 1.014 106 20 82 4 77 15 62 69 16 77 13 53 3 20 0 0 

                                          

8 

Nordeste 

Alagoas 3.358.963 102 30 3 26 1 12 2 10 11 3 12 2 6 1 6 0 0 

9 Bahia 15.276.566 417 37 4 26 7 36 4 32 33 9 36 6 32 4 4 0 0 

10 Ceará 8.963.663 184 8 3 1 4 4 2 2 3 3 4 2 2 1 1 0 0 

11 Maranhão 6.954.036 217 37 3 34 0 9 1 8 9 1 9 1 9 0 0 0 0 

12 Paraíba 3.999.415 223 24 2 20 2 24 2 22 23 4 24 3 23 1 1 0 0 

13 Pernambuco 9.410.336 185 47 4 21 22 44 3 41 42 6 44 5 25 1 1 0 0 

14 Piauí 3.212.180 224 23 2 20 1 5 1 4 5 2 5 1 5 1 1 0 0 

15 Sergipe 2.265.679 75 14 1 12 1 5 1 4 5 1 5 1 5 0 0 0 0 

16 
Rio Grande 
do Norte 

3.474.998 167 26 3 21 2 25 2 23 24 4 25 3 19 1 6 0 0 

TNE     56.915.836 1.794 246 25 181 40 164 18 146 155 33 164 24 126 10 20 0 0 
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17 

Centro-
Oeste 

Distrito 
Federal 

2.977.216 1 13 4 9 0 11 2 9 10 2 11 2 11 0 0 0 0 

18 
Mato Grosso 
do Sul 

2.682.386 79 42 2 38 2 42 2 40 41 4 42 3 21 1 21 0 0 

19 Mato Grosso 3.305.531 141 7 2 4 1 5 1 4 5 1 5 1 5 0 0 0 0 

20 Goiás 6.695.855 246 22 3 14 5 20 2 18 19 6 20 5 19 1 1 0 0 

TCO     15.660.988 467 84 11 65 8 78 7 71 75 13 78 11 56 2 22 0 0 

                                          

                                          

21 

Sudeste 

São Paulo 44.749.699 645 159 9 65 85 141 5 136 137 76 141 4 39 71 94 1 1 

22 
Espírito 
Santo 

3.973.697 78 30 4 25 1 27 2 25 26 2 27 2 27 0 0 0 0 

23 
Rio de 
Janeiro 

16.635.996 92 40 12 14 14 33 6 27 28 19 33 5 12 13 19 1 1 

24 Minas Gerais 20.997.560 853 25 6 4 15 23 6 17 18 19 23 15 19 4 4 0 0 

TSE     86.356.952 1.668 254 31 108 115 224 19 205 209 116 224 26 97 88 117 2 2 

25 

Sul 

Paraná  11.124.220 399 76 4 63 9 66 3 63 60 9 70 4 46 5 25 0 0 

26 
Santa 
Catarina 

6.910.553 295 47 3 39 5 45 3 42 43 5 45 4 42 1 1 0 0 

27 
Rio Grande 
Do sul 

11.286.500 497 21 3 11 7 20 3 17 18 10 20 9 20 1 1 0 0 

TS     29.321.273 1.191 144 10 113 21 131 9 122 121 26 135 17 108 7 27 0 0 

                                          

TN     205.972.832 6.134 834 97 549 188 674 68 606 629 204 678 91 440 110 207 2 2 

TNo: Total Norte 

obs 1: Colunas 1 a 4 
construídas a partir de 
dados do censo 
demógrafico de 2010 e 
projeções para 2016 do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE)   

(6+7+8)
: soma 
das 
colunas 
6, 7 e 8) 

obs 2: colunas 5 a 8 construídas a partir 
de lista geral de universidades públicas 
do Ministério da Educação (MEC) + 
pesquisa de campo direto com as 
universidades para identificar campus 
principais, extensões e cidades onde se 
encontram (por sites, email e telefones) 

T: 

obs 3: colunas 9 a 
14 a partir de 
pesquisa de 
campo  realizada 
junto às 
universidades (por 
sites, email e 
telefones)   

S/E: 

TNE: Total Nordeste Total C+I 
Número de universidades públicas que já fizeram resolução 
de nome social, considerando somente o campus principal 

TCO: Total Centro – Oeste 

C: Universidades 
Públicas c/ 
Resolução nas 
Capitais 

C/E:  

TSE: Total Sudeste I:  
Número de universidades públicas que já fizeram resolução 
de nome social considerando o campus principal e extensões 
em outros municípios. 
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TS: Total Sul 
Universidades 
Públicas c/ 
resolução no Interior 

  

TN: Total Nacional 
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ANEXO C 

 
Estado Universidades Ano da 

resolução 
Prazo para 
implantação 

Nome civil 
deve 

acompanhar o 

nome social 
nos 

documentos 

internos? 

Inclui 
funcionários 

(servidores e 

professores)? 

Menores de 
18 anos 

podem 

requerer sem 
autorização 

dos pais? 

Inclui 
vestibular? 

    SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

PR IFPR 2014 Sem prazo  X X   X  X 

UEPG (segue a 

portaria 

16.12/2011 – 

MEC) 

2014 Sem prazo  X X  Não menciona X  

UFPR 2015 No semestre 

subsequente, 

ou na 

matrícula 

 X  X Não menciona X  

UNILA 2016 Não 

menciona 

 X  X Não menciona  X 

UTFPR 2015 Não 

menciona 

 X  X  X   

UNESPAR 2016 Não 
menciona 

 X  X  X   

UNICENTRO 2015 Não 

menciona 

 X  X Não menciona  X 

UNIOESTE 2016 Não 
menciona 

 X  X Não menciona X  

UEM 2013 No ano 

letivo 

seguinte ou 
na matrícula 

 X  X  X  X 

SC UFSC 2015 30 dias  X  X X  X  

IFSC 2010 Não 

menciona 

 X  X  X  X 

UDESC 2014 Não 
menciona 

X   X  X  X 

UFFS 2016 Não 

menciona 

 X  X  X  X 

IF Catarinense 2010   X X   X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



370 

 

 

 

 

 

 

  



371 

 

ANEXO D 
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ANEXO E
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ANEXO F 
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