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Resumo: A comunicação discute o acesso de pessoas transexuais ao ensino superior nas 

universidades brasileiras, como resultado das políticas de inclusão dirigidas a esse segmento 

social. Tomou por referência os resultados de uma pesquisa de conclusão de curso em 

Licenciatura do Curso de Ciências Sociais, na Universidade Nove de Julho, na cidade de São 

Paulo. A retomada do tema, inclusão de pessoas transexuais, foi necessária ao se constatar as 

dificuldades enfrentadas por essas pessoas para inserir-se no mercado de trabalho. 

Escolaridade deficitária, preconceitos de origens diversas cerceiam sua permanência no 

ensino médio e acesso ao ensino superior.  Ir além das desigualdades sociais, pensar um novo 

modelo de educação, de fato inclusiva, que possibilite mudar caminhos já traçados por uma 

sociedade heteronormativa, é urgente. É necessário transpor processos autoritários já 

formatados, ocupar espaços, transfigurar-se como pessoa e impor-se como uma forma de 

resistência.  São destacados temas relacionados às funções sociais e pedagógicas que 

sustentem a reflexão sobre a condição existencial das pessoas trans. É reconhecida a 

necessária  universalização do acesso à ciência, ao direito, à permanência na universidade, à 

participação ativa na construção coletiva  do conhecimento; a necessidade da  luta social pelo  

ensino e a educação de qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais e à formação 

para a cidadania crítica. Com apoio teórico de especialistas que investigam a transexualidade 

em seus diferentes aspectos, BENTO (2014), CONCILIO, (2017) FOUCAULT (1983) e de 

especialistas em políticas públicas de educação, PALMA (2005), LIBÂNEO e TOSCHI 

(2014), a reflexão retoma a discussão propondo subsídios que permitam o aprofundamento do 

debate crítico no âmbito das políticas públicas e para a superação dos entraves históricos e dos 

preconceitos existenciais. A metodologia de cunho qualitativo retoma os resultados da 

pesquisa reavaliados a partir da contribuição dos autores, que subsidiam o debate. Constatou-

se a ineficácia das políticas públicas educacionais quando se trata do acesso e permanência 

desses sujeitos ao ensino superior.  Foram observadas contradições mal resolvidas entre 

quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, aos aspectos pedagógicos e 

socioculturais bem como entre uma visão de escola assentada no conhecimento e outra, em 

suas missões sociais.  
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Parte-se do entendimento de que o tema da transexualidade é processual, portanto 

necessita de ser constantemente discutido incorporando novas contribuições. O assunto 

suscita inúmeros debates no âmbito de diferentes segmentos sociais, dentre os quais: os 

grupos de militância LGBT, ONGS, estudantes, intelectuais, jornalistas, comunidades 

religiosas e, em particular, entre artistas.  Neste campo de luta, os artistas foram pioneiros 

desencadeando um processo que teve o seu inicio ainda na década de 1970. Nos anos que se 

seguiram, o tema considerado por muitos um tema tabu, ganhava a mídia mediante 

manifestações artísticas e musicais que colocavam o corpo em evidência. Homens e mulheres 

usavam o corpo como forma de expressão política, denotando pela estética corporal, um modo 

de existência que não mais aceitava ficar reprimido. Homens ou mulheres trans se mostravam, 

ora encalistrados, ora extrovertidos, nos grupos que debatiam as questões de gênero e 

dominação nitidamente machista. Os transexuais marcavam presença pela sensibilidade de 

perceber o campo da arte como um nicho que lhes possibilitava expressar-se de acordo com 

suas escolhas pessoais. A liberação dos costumes, a revolução cultural dos anos 60 

reverberavam a libertação das amarras sexistas que limitavam a vida não apenas das 

mulheres, mas também dos homens que não encontravam seu espaço social. Tal como as 

mulheres, eles também ficavam expostos a violência e preconceito. Em consequência, a 

grande maioria dessas pessoas não estava bem com a condição existencial na qual haviam 

nascido. Em decorrência disso, um grande segmento de pessoas trans perdiam qualidade de 

vida, enquanto a arte ganhava outras formas de expressão interferindo decisivamente na 

cultura, na vida e nas relações de sociabilidade. 

Embora os movimentos sociais das décadas de 60/ 70/ 90 do século XX colocassem 

em pauta as questões da sexualidade e aglutinassem tanto homens quanto mulheres, a mídia e 

todos que se ocupavam dos estudos sobre as manifestações fenomênicas relacionadas ao tema, 

colocavam a ênfase do debate sobre as conquistas femininas. Pouco ou nada se falava da 

presença dos transgêneros e quando era inevitável essa referência, o tom assumido era de 

deboche ou piada. Nas primeiras referências à condição trans, que apareceram na imprensa 

dos anos de 1960/70, foi amplamente usada a expressão androginia. Com o passar do tempo e 

mediante novos estudos, verificou-se a inadequação do termo buscando-se nova palavra que 

desse conta da especificidade da condição existencial trans. 

Estudiosos, ou não, evitavam, estrategicamente, falar de um significativo número de 

pessoas nesta condição existencial. Muitas pessoas trans contribuíram para conquistas 

socioculturais, de elevada importância para o que conhecemos hoje como movimentos 

afirmativos, fossem de gênero ou de etnias. Acanhadamente guardavam espaços que poderiam 

abrir novas perspectivas de futuro. Nos anos 70, era raro ver pessoas trans, assumindo 



 

 

abertamente sua identificação de gênero fora do campo da arte, participando dos debates 

acerca do tema; todavia ao longo das décadas de 70/ 80/90, isto se tornou mais comum. Ao 

final dos anos de 1990 e começo dos anos 2.000, a presença de pessoas trans ficou mais 

explícita, como também ficou mais evidente a violência que se abatia sobre eles e elas. 

Antecipando as conquistas políticas que viriam, as pessoas trans deram início às 

conquistas sociopolíticas por meio de manifestações artísticas nos anos 70. Com muita 

sensibilidade, descobriram na moda, na música e no teatro grandes aliados. Alguns artistas 

muito contribuíram para isto, por exemplo, nos anos de 1970, era raro ver algum pop-star 

expondo com sua arte a ideia de gênero.  Neste campo, David Bowie foi pioneiro aparecendo 

na capa de seu disco “Hunky Dory” com um vestido longo e muito feminino. No Brasil, Ney 

Matogrosso expunha muito bem, através de seu canto e dança, elementos da sensibilidade 

trans. No ano 2.000, o cartunista Laerte assumiu seu lado mulher com grande naturalidade.   

Este debate é por princípio inacabado e o desafio, hoje, é promover a reflexão sobre as 

limitações que cerceiam o acesso de pessoas transexuais ao ensino superior nas universidades. 

 

Caminhos percorridos por um debate inacabado  

 

A reflexão tomou como referência principal o resultado de uma pesquisa de caráter 

quanti/qualitativo, realizada como trabalho de conclusão de curso em licenciatura de Ciências 

Sociais, no Grupo de Pesquisas Escola, Democracia e Inovação, no Programa de Mestrado em 

Educação da Universidade Nove de Julho, em São Paulo no ano de 2017. 

Considerando que o tema é controverso e que demanda reflexão deu-se destaque para 

as políticas públicas que garantam aos sujeitos envolvidos seus direitos constitucionais de 

cidadania.  Discutiu-se a eficácia do Programa Transcidadania, implementado pela Prefeitura 

de São Paulo no ano de 2015. No seu terceiro ano de existência, o Programa visa atender e 

orientar pessoas que estão na condição de transexualidade e por este motivo vivem à margem 

das relações de trabalho, da cultura e até mesmo familiar.  

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar o este Programa como política pública que 

garante os direitos sociais às pessoas trans. Buscou-se identifica se, no seu terceiro ano de 

existência, as ações propositivas do Programa atingiram resultados no enfrentamento da 

transfobia, e se as pessoas conseguiram autonomia e reinserção na vida pública após 

frequentar o Programa educativo. Algumas questões foram suscitadas para balizar o 

problema: esta ação de política pública garante os direitos dessas pessoas de forma 

igualitária? O tema dos direitos de cidadania das pessoas trans é contemplado pelos 

educadores ou é um tema estigmatizado? O Programa direcionado para a formação cidadã 



 

 

está adequado à promoção de uma educação igualitária?   Pensar em política pública no 

contexto das práticas pedagógicas é refletir como as escolas lidam com a diversidade sexual e 

de gênero?  

Pesquisas demonstram que os ambientes escolares estão marcados pelo sexismo, 

misoginia, transfobia, homofobia e heteronormatividade. Nesse contexto, é urgente refletir 

sobre as diferentes facetas que delineiam a condição especial e especificidades do processo de 

transformação humana, social e política em que se encontram as pessoas trans e travestis. Ao 

mesmo tempo, é necessário verificar a adequação das práticas pedagógicas à complexidade do 

tema diretriz, destacar o Programa de Políticas  Públicas  voltado a esse segmento social. No 

campo desta complexidade, verificar se as práticas pedagógicas que ocorrem entre professores 

e alunos, situados em um contexto de sala de aula, respondem a determinados princípios 

éticos e se de fato é uma exigência que se coloca no âmbito dos direitos humanos 

fundamentais.  

Determinados princípios de humanização foram observados assim como os domínios 

que dizem respeito à caracterização da prática pedagógica. A análise verificou, antes de tudo, 

as relações específicas de poder e controle entre sujeitos. Com essa verificação, dois outros 

princípios foram contemplados: os princípios que delineiam as relações específicas de poder 

entre espaços e aqueles outros que caracterizam as relações específicas de poder entre 

discursos. Neste campo específico, a escola é vista como espaço comunicativo no interior do 

qual se processa a aquisição de valores considerados legítimos; assim, tanto a aquisição 

quanto a produção de texto são mediadas pela classificação e enquadramento que veiculam e 

distribuem as relações sociais de poder e de controle social.   Neste campo de luta, pessoas 

trans e travestis vivem um processo intenso de exclusão que recorrentemente os expulsa do 

espaço escolar e consequentemente interrompe a sua escolarização.  Nessa trajetória fica clara 

a situação de vulnerabilidade deste grupo quanto à garantia do seu direito à educação.  

 

Ocupando espaços, politizando a vida  

 

Grande parte da obra do filósofo Michel Foucault (1985) foi dedicada ao 

esclarecimento de que as diferentes formas de vivenciar a sexualidade estavam diretamente 

ligadas à estruturação das hierarquias sociais. Foucault (1977) revelou a intensidade e os 

caminhos pelos quais as formas de sexualidade foram objeto de controle social, de disputa, de 

violência, de dominação e finalmente de emancipação humana.  Aprofundando a reflexão, o 

historiador Philippe Ariès (1986) contribuiu para a compreensão do modo como as formas de 



 

 

significação da sexualidade se entrelaçaram no cotidiano social de modo visível e invisível, de 

modo que a questão da sexualidade passou a fazer parte do debate político.  

Dentre outros historiadores da sexualidade que estiveram em evidência nos anos 70/80 

do século passado, Foucault e Ariès revelaram a faceta pouco harmoniosa de nossa sociedade, 

expondo através das micro-facetas da história da sexualidade as diferentes formas de poder e 

dominação que se efetivaram mediante o controle do sexo e consequentemente fazendo com 

que a sexualidade fizesse parte significativa do debate político. Contudo, em que pese a 

contribuição desses autores e considerando os grandes avanços e espaços conquistados para o 

reconhecimento da igualdade de direitos da pessoa, a gestão democrática da escola pública 

está longe de ser equacionada. Diferentes motivos impedem este equacionamento. 

Antes de tudo, a gestão democrática da escola está diretamente relacionada à crise do 

Estado, no processo de transição das relações sociais para o modelo econômico neoliberal. 

Novos rumos para a educação nacional são traçados contemplando o retorno ao Estado 

Democrático após período ditatorial em que os principais registros no campo educacional, 

como indica Vieira (2007), são as reformas do ensino Superior de 1968, em que se observa a 

expansão significativa deste nível e as reformas promovidas no 1º e 2º graus, no ano de 1971. 

A crise de desenvolvimento e o endividamento dos países do terceiro mundo criaram o 

contexto político favorável para que o Banco Mundial assumisse a renegociação da dívida 

externa como apoio do FMI promovendo a reestruturação econômica favorável à obtenção de 

novos financiamentos. 

Deferentes autores entre os quais cabe destaque a Palma (2005) e Haddad (2008), 

esclarecem os impactos nas políticas educacionais decorrentes da intervenção do Banco 

Mundial e mais agências financeiras entre as quais BIRD, OMC e FMI.  A partir das décadas 

de 1979/1980, América Latina passa por grande endividamento, fato que reforça as pressões 

sofridas pelos países que a compõem para que assinem pactos de desenvolvimento econômico 

e cultural e apresentassem como meta a erradicação da pobreza e do analfabetismo na região.    

Haddad (2008) esclarece a decantada tese divulgada em documentos do Banco 

Mundial de que a pobreza do mundo desapareceria se estas agências financeiras   

reorientassem sua política em direção aos países do terceiro mundo.  Além da reconstrução 

econômica da Europa no pós-guerra, o BM e mais 5 agências visavam a incorporação da 

América Latina ao bloco ocidental não comunista, o que foi conseguido mediante Programas 

de empréstimos crescentes e assistência econômica. O BM amplia seu leque e abrange 

também a agricultura, além dos projetos de infraestrutura e industrialização. Todavia a 

pobreza persistiu, com o agravante do aprofundamento das desigualdades. A consolidação 

dessa reorientação econômica não foi simultânea em todos os países da AL. No Brasil, o 



 

 

processo estendeu-se até 1995. No que concerne às políticas educacionais promovidas 

mediante assinatura de pactos pelos governos brasileiros a partir de 1985, está em curso um 

processo rigoroso de avaliação da eficácia de seus investimentos em educação básica desde 

1990.  Em linhas gerais, este processo ressume-se aos fatos que se dão a partir da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, ocorrida na Tailandia, na cidade de Jomtiem, em 1990, e a 

Cúpula Mundial de Educação para Todos, ocorrida no Senegal em 2000. Nestes encontros, os 

países que assinaram os pactos reafirmaram a Educação como um direito, de acordo com 

conclusões de Palma (2005) e Haddad (2008). 

Ambas as conferências foram promovidas pela UNESCO, UNICEF, PENUD, FMI e 

BANCO MUNDIAL. As metas são abrangentes, abordando conjunto de educação básica e 

incluindo a Educação de Jovens e Adultos, a questão de gênero e a perspectiva de qualidade. 

Dentre os elementos centrais das estratégias estabelecidas pelo Banco Mundial, destaca-se a 

recomendação de observar a análise econômica como critério dominante na definição dessas 

estratégias. Assim a questão da gestão democrática da escola básica não deve ser tratada fora 

das questões relativas à questão da educação superior, pois o que se observa na história da 

educação brasileira é o desenvolvimento de duas modalidades de ensino, ou dois sistemas 

distintos, quais sejam, a educação direcionada aos ricos que irão ocupar as vagas no ensino 

superior e a educação dos pobres que não ultrapassam as fronteiras do ensino médio 

profissionalizante, Libâneo (2012).  Esta é uma questão antiga que remota ao nosso processo 

de colonização, mas que apenas começa a ser tratada a partir dos anos 70 com os incentivos 

para a modernização econômica do país, quando entra no cenário nacional as tratativas com o 

Banco mundial. A partir desses fatos, a LDBN de 1961 desencadeou reformas para que se 

cumpram as metas estabelecidas, ao mesmo tempo em que a sociedade organizada se 

mobiliza para ampliar mínimos espaços de luta visando a melhoria da qualidade da educação 

e consequentemente na formação dos professores.  

De acordo com Frigotto, Ciavatta, Ramos, (2005), no âmbito da elaboração das 

políticas para o ensino médio e para a educação profissional, a revogação do Decreto n. 

2.208/97 e a construção do Decreto n. 5.154/2004, tornaram emblemáticas a disputa e a 

expressão pontual de luta teórica, em termos da pertinência político-pedagógica do ensino 

médio integrado à educação profissional. A gênese da controvérsia está nas lutas sociais dos 

anos de 1980.  

No que concerne à Comunidade LGBT, é importante ver através dos dados estatísticos 

e de pesquisas já consolidadas, que apesar de vivências de pessoas trans e homo bissexuais, 

elas e eles ainda questionam a permanência do amplo sistema cis-heteronormativo. Tal 

sistema perpetra as formas de opressão sustentando argumentos e ações diversas, abrindo 



 

 

espaços para experiências, demandas e desafios diferentes e muitas vezes contraditórios aos 

interesses do segmento interessado.  A homossexualidade coloca em pauta a questão da 

naturalização da heterossexualidade, os modelos tradicionais de família e os tabus 

relacionados a práticas sexuais e a outras formas de conjugalidade, além de tocar nas 

hierarquias entre masculinidade e feminilidade. Por outro lado, a demanda de pessoas trans 

trás o questionamento da cis normatividade, modelo imposto de um gênero a partir de um 

determinado corpo; os limites entre os sexos e as definições do que é ser homem e ser mulher. 

Na atualidade, o tema da sexualidade ganha nova configuração e vem desafiando a gestão de 

políticas públicas na cidade de São Paulo. Sua relevância diz respeito à reintegração social de 

um segmento da população, composto por homens e mulheres transgênero.  Como afirma 

Farias (2017, p. 7): “Estes indivíduos transitam numa multiplicidade de gêneros, tais como as 

travestis, as mulheres e homens trans3, pessoas cujas identidades de gênero transcendem as 

definições convencionais da sexualidade”.  

O conceito identidade de gênero amplamente investigado nas décadas precedentes 

forneceu base para que se considerasse que a condição sexual de um indivíduo é duplamente 

determinada. De um lado, por fatores biológicos e por outro lado e não menos importante por 

condicionamentos sociais. Levou-se em conta que identidade de gênero está relacionada à 

forma como o indivíduo se apresenta a si mesmo e ao mundo; sendo assim, identidade de 

gênero é uma construção histórica. No âmbito dessa construção, a identidade não está 

condicionada ao órgão genital com a qual a pessoa nasceu, mas sim aos padrões socio- 

culturais da sociedade que os produz e politicamente os condiciona. A pessoa, na condição 

feminina ou masculina seguindo os padrões culturais, pode transitar numa ambiguidade 

sexual temporária, até o momento em que esteja biologicamente, emocionalmente 

amadurecido, e socialmente aceito.  

 

“No âmbito dessa complexidade, são usados dois termos indicadores dessa 

construção individual, social e cultural: transgênero, correspondente ao indivíduo 

que não se identifica com o mesmo gênero no nascimento; cisgênero, termo relativo 

ao individuo que se identifica com o gênero pela condição de nascimento. As noções 

e os conceitos de gênero são falsa auto-evidência, que os acompanha em diferentes 

discursos e dificulta sua inclusão no mercado de trabalho” (FARIAS, 2017, p.7). 

 

Considerando que não há, até hoje, leis que garantam e assegurem a existência da 

diversidade humana, Berenice Bento (2014) constrói o conceito de "cidadania precária" para 

indicar que o nome social da pessoa é, de fato, uma forma de normatização que a identifica ao 

grupo de pessoas na mesma condição de transgêneros.  

                                                           
3 Abreviação de Transexual  



 

 

Numa perspectiva antropológica, Bento (2014), aponta a precariedade em que é 

tratado o tema da transexualidade. Nem mesmo no âmbito político da construção cidadã ainda 

não se chegou a um consenso; menos ainda no campo das relações sócio culturais. Ela discute 

a questão política afirmando que, até o momento, o tema ainda não teve uma abordagem 

conceitual adequada à sua complexidade socio-antropológica. Quando se trata de uma 

transformação existencial profunda, o debate sobre os direitos humanos é evitado, até por 

aqueles profissionais que foram eleitos para nos representar nos fóruns políticos adequados a 

esta finalidade. A complexidade do tema em questão indica que a cidadania que temos é 

precária:  

 

“A cidadania precária representa uma dupla negação: nega a condição 

humana e de cidadão/cidadã de sujeitos que carregam no corpo determinadas 

marcas. Essa dupla negação está historicamente assentada nos corpos das mulheres, 

dos/as negros/as, das lésbicas, dos gays e das pessoas trans (travestis, transexuais e 

transgêneros). Para adentrar a categoria de humano e de cidadão/cidadã, cada um 

desses corpos teve que se construir como "corpo político". No entanto, o 

reconhecimento político, econômico e social foi (e continua sendo) lento e 

descontínuo” (BENTO. 2014, p.167). 

 

O texto acima aponta um duplo significado dos direitos da pessoa: o significado da 

negação da condição humana e também o sentido da negação da condição de cidadão ou 

cidadã. Para Bento, essa dupla negação transforma corpos humanos, num cruel processo 

contínuo de marginalização: pessoas tem seus corpos transformados em recipientes de marcas 

de produtos capitalistas. É dessa forma que o “nome social” camufla a omissão da garantia de 

direitos que vêm sendo negados em contexto histórico.  

Também Prado e Machado (2012) nos auxiliam nesta compreensão quando abordam 

as noções de preconceito e invisibilidade. Para eles, a cidadania precária promove a 

hierarquização nos grupos sociais. Potencializa as diversas formas de preconceitos e consolida 

a transfobia e a discriminação, reafirmando as diferentes desigualdades entre as quais a 

desigualdade de gênero. Os autores explicitam que o preconceito e a transfobia sofridos por 

travestis, mulheres e homens trans, estão se naturalizando como um mecanismo de 

inferiorização social. Invisibilizar sujeitos e suas histórias é também uma forma de violência, 

que aumenta a vulnerabilidade e alimenta outras práticas de discriminação. Com relação às 

políticas públicas que pretendem combater esta inaceitável situação estão aquelas 

relacionadas ao campo da Educação.  

 

Possibilidades de acesso ao ensino superior  

 



 

 

Mediante pesquisa em portais de periódicos e trabalhos científicos4, foi realizado um 

levantamento específico sobre pessoas trans que frequentam universidades; todavia, não 

foram encontradas pesquisas suficientes que tenham abordado esse tema diretamente. Esse 

fato evidência a necessidade de constante debate e a importância de abordar a realidade trans 

quando falamos de acesso e permanência ao ensino superior.  

Embora ainda não exista uma política pública direcionada para as pessoas trans, que 

de fato venha garantir o acesso e a permanência no ensino superior, existem hoje políticas de 

ampliação ao acesso às universidades para as pessoas de baixa renda, criadas pelo Governo 

Federal. Assim, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais Brasileiras (REUNI), criado em 2007, com o objetivo de dar às 

instituições condições de expandir o acesso e garantir condições de permanência no Ensino 

Superior.  O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, teve   repercussão 

nos governos progressistas ao apresentar o objetivo de avaliar o desempenho do estudante no 

final da escolaridade básica.  A avaliação obtida no ENEM fornece um dos critérios de 

seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade 

para Todos PROUNI/ 2004.  Como reza o art.  4º da LDB/96- que regulamenta o disposto na 

LEI n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005: 

 

“A pré-seleção dos estudantes a serem beneficiados pelo PRO- UNI terá como base 

o resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM referente à edição 

imediatamente anterior ao processo seletivo do Pro UNI para ingresso em curso de 

graduação ou sequencial de formação específica” (SAVIANI, 2016,p.78). 

 

O exame assegura o direito de acesso a bolsas de estudos, integrais e parciais (50%), 

em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, atendendo estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. O 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), também oferece vagas a candidatos participantes do 

ENEM.  

O espaço acadêmico ainda é quase inexistente para a maioria das pessoas trans e 

travestis. Pessoas trans são maldosamente assassinadas revelando uma faceta da população 

xenófoba e intolerante. O Brasil se apresenta como o país que mais mata LGBT no mundo, é 

campeão em assassinatos de pessoas trans, reduzindo esse segmento a uma expectativa de 

vida de no máximo 35 anos. Conseqüentemente, o país assume uma posição de fragilidade 

quanto à superação da violência e à garantia dos direitos de pessoas LGBT, ficando à frente 

de países que declaradamente criminalizam gays, lésbicas e transexuais conforme dados da 

                                                           
4 Scielo, Google acadêmico, Banco de teses, da CAPES. 



 

 

associação internacional ILGA5 (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association), que produzem dados sobre o tema da homo-lesbo-transfobia. 

Embora não haja dados recentes, de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)6, o ENEM, em 2015, comprovou, 

através das solicitações do uso do nome social, que era possível mensurar a participação 

dessas pessoas neste exame. Sem dúvida, a reivindicação do uso do nome social é legítima e 

comprova que houve mais solicitações do uso deste nome. Pelos dados do ENEM, verifica-se 

que as pessoas trans, que alcançam uma vaga no ensino superior, expressam um avanço 

importante na cultura educacional do país, considerando que até há poucos anos atrás 

dificilmente as pessoas trans e travestis, eram vistas nas universidades.  

É relevante elucidar que para as poucas pessoas trans que acessam a universidade, a 

permanência no ambiente acadêmico é outro grande desafio. As dificuldades logo aparecem 

relativas ao direito ao uso do nome social. Apesar do decreto nº 8.727/2016 que regulamenta 

o uso deste nome em instituições públicas federais, quando se trata de universidades estaduais 

ou privadas, poucas respeitam este direito. O acesso, infelizmente, não está condicionado à 

garantia de permanência no ensino superior, esse ambiente não é acolhedor para essas 

pessoas, a transfobia e violências são praticadas tanto pela instituição quanto pelos alunos e 

professores, a universidade acaba por reproduzir os preconceitos da sociedade envolvente. 

 

Resultados 

 

O trabalho permitiu concluir que, por ser lugar de privilégios, as universidade se 

beneficiam com a inclusão de pessoas trans e travestis, esses espaços se tornam um símbolo 

de máxima representatividade, uma vez que o nível de evasão escolar no ensino médio é 

precoce e chega ao alto índice  de 82% segundo dados da Rede Nacional de Pessoas Trans no 

Brasil (RedeTrans, 2017)7. A evasão decorre de uma escola viciosa, que vem, ao longo dos 

anos, cultivando formas de violência, seja física ou simbólica (agressões físicas e verbais, 

discriminação, isolamento, negligência, assédio), perpetradas não só por estudantes, como 

também por gestores e profissionais da educação. Resulta que quanto mais discriminatório for 

o ambiente pior será o resultado esperado da escola. Aquelas e aqueles que conseguem 

                                                           
5G1, São Paulo, 17 jul. 2018. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/relacao-

homossexual-e-crime-em-73-paises-13-preveem-pena-de-morte.html>. Publicado em 21/06/2016. 
6Dados do INEP, 17 jul. 2018. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/10/numero-

de-travestis-e-transexuais-inscritos-no-enem-quase-triplica-6931.html>. Publicado em 06/10/2015. 
7Cada Minuto, Alagoas, 17 jul. 2018. Disponível em: < 

http://www.cadaminuto.com.br/noticia/309972/2017/09/16/segundo-dados-da-rede-trans-82-mulheres-

transexuais-travestis-e-homens-trans-abandonam-o-ensino-medio-entre-os-14-e-18-anos> publicado em 

16/09/2017. 



 

 

encontrar meios de transgredir alguns desses processos, ocupam uma vaga em universidades 

sendo elas públicas ou privadas pelo país. O acesso e a permanência de estudantes trans ao 

ensino superior fortalecem a ampliação da diversidade na educação, e conseqüentemente uma 

maior representatividade trans no ensino superior.   

 

Considerações Finais  

 

Apesar dos programas voltados a segmentos mais amplos beneficiarem também as 

pessoas trans, constata-se a ausência de programas essenciais de acesso às universidades para 

esse segmento. A prefeitura de São Paulo em 2015 foi à pioneira em apresentar um programa 

de política pública que fosse direcionado às pessoas trans e travestis, o Programa 

Transcidadania surge, não para suprir as necessidades básicas de um cidadão, mas como um 

suporte para as condições mínimas de garantia de direitos. Ele traz possibilidades de ofertar as 

oportunidades que foram retiradas dessa parcela da população, sendo uma delas o acesso à 

educação, estimulando a conclusão da escolaridade básica e com o auxílio mínimo de uma 

garantia de renda, através da uma bolsa; entretanto este benefício é provisório e nem sempre 

os resultados da escolaridade mínima são alcançados, fato que indica ser esta política apenas 

um mediador com data para se extinguir. Apenas um porcentual muito pequeno chega ao 

ensino superior o que acaba por revelar que o fantasma do desemprego entre as pessoas trans 

é ainda uma realidade. Mesmo que muitos deles não venham das classes menos favorecidas, o 

preconceito e violência que recai sobre seus corpos é uma realidade irrefutável que muito 

contribui para alijá-los do ensino superior. 

Existem outras iniciativas autônomas ou de ONGS direcionadas para as travestis e 

transexuais que, na sua maioria, constituem-se como Cursinhos Populares espalhados por 

diversos estados do país, além de proporcionarem cursos de alfabetização e ações que os 

direcionam para cursinhos preparatórios para a avaliação do ENEM, exigência entre outras 

das agencias financiadoras.  Contudo, mesmo sendo pontuais, esses são outros meios que 

contribuem para mudar a vida dessas pessoas e de alguma forma permitir que o acesso a uma 

universidade seja uma realidade concreta, que possa se estender na garantia aos serviços 

públicos e à condição de dignidade humana.  
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