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OBJETO E OBJETIVOS

METODOLOGIA

As pessoas resistem em compreender que há travestis
universitárias, e que o ensino superior é um lugar que
estas por direito, podem e devem estar presentes. As
trajetórias de vida das travestis, de maneira geral, são
marcadas por espaços de exclusão, assujeitamento e
violência (física e simbólica), fruto de uma realidade
sociocultural transfóbica, cisgênera e machista, que é
estruturada por valores conservadores. Durante muito
tempo existiu uma enorme barreira que impossibilitava o
ingresso das travestis no ambiente acadêmico, que
corresponde desde a não conclusão do Ensino Médio
decorrente de vários fatores, passando pela necessidade
de trabalhar (geralmente na prostituição) por motivos de
expulsão do contexto familiar, até a própria lógica
meritocrata de ingresso numa universidade. Atualmente
ainda existe esta barreira, mas ela não é mais
impermeável. A pesquisa em tela almeja compreender
como se dá a vivência acadêmica das travestis na
realidade do ensino superior potiguar, analisando os
problemas subjetivos e institucionais vivenciados por
elas durante esta trajetória de vida.

Em uma perspectiva etnográfica, acompanhamos o
cotidiano universitário de uma travesti e realizamos
conversas semiestruturadas com outras três, que
relataram um pouco de suas trajetórias enquanto
acadêmicas. Todas as quatro travestis pesquisadas
fazem graduação pelo ensino superior público, uma
no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN),
duas na Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN) e outra na Universidade Federal do
Semiárido (UFERSA).

CONCLUSÃO
A trajetória acadêmica das travestis é permeada por
batalhas diárias de resistência, assim como a vida de
costume. O cotidiano das travestis graduandas é
recheado de empecilhos, desde de problemas com a
validação do nome social, que institucionalmente ainda é
muito falho, e acesso ao banheiro, onde há uma abjeção
dos corpos trans, até relações conflituosas com
professores, técnicos e colegas de sala por conta de sua
identidade de gênero. Estas dificuldades só reforçam que,
além de árduo o processo de entrada das travestis em
um curso superior, a manutenção de sua presença neste
espaço é algo que requer muita batalhas vencidas.
Contudo, é notório o crescimento do número das travestis
cursando uma graduação no Brasil de forma geral e no
estado especificamente, ocupar este espaço é sobretudo
resistir e impor-se a uma sociedade opressora e
excludente que as colocam à margem e renega direitos
fundamentais, como o da educação de qualidade.
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