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O jornal mural “PsicoSô” é 
um veículo de comunicação 
vinculado ao Centro de 
Assessoria e Pesquisa em 
Psicologia e Educação.

A universidade, assim como outras 
instituições da modernidade, foi produzida 
a partir de alguns pressupostos como a 
elitização dos processos, a branquidade, a 
masculinidade, a heterocisnormatividade e 
a referência cristã.  Com isso, as experiências 
e corpos mais valorizados nesse espaço são 
de classe média alta, branca, masculina, 
heterossexuais, não-trans e cristãs. 

Cada experiência e corpo lésbico na 
universidade são afetados de uma forma 
específica e produzem um efeito diferente 
nesse espaço-tempo, por vezes abalando 
a instituição e o sistema, mesmo que numa 
perspectiva das micro-relações. Tantas 
outras vezes, se incorporam à instituição 
e ao sistema. Portanto, tais experiências 
são singulares, podendo produzir tanto 
proximidades por suas identificações, 
demandas comuns e coalizão política em 
coletivos, quanto distanciamento radical e 
não-identificação.

Existem inúmeras formas de ser e de se 
colocar no mundo como lésbica. Dentre 
essas nuances, é possível destacar as que 
passam despercebidas aos olhares alheios 
e aquelas que são escrutinadas pelo 
olhar cirúrgico do imaginário social: as 
“sandalinhas” ou “sapatilhas” e as “sapas”, 
“sapatas” ou “sapatão”! Experimentar 
a vida acadêmica sendo identificada ou 
desidentificada com esses determinismos 
interfere na experiência acadêmica de 
forma diferenciada.

“Passar” por heterossexual faz cruzar 
pela vida acadêmica sem maiores 
questionamentos por parte da instituição e 
do sistema. Já a produção de um corpo que 
se distancia do ideal normativo esperado 
para um corpo feminino, acrescenta 
alguns questionamentos à experiência 
acadêmica. Estes não são exclusivos da 
universidade, refletem uma sociedade 
heterocisnormativa, afinal a universidade 
não é uma ilha!  

Quando ocorre distanciamento das 
normas vigentes de gênero, isto é, 
quando nos produzimos sapatão na 
universidade, são inúmeras as situações 
a que somos expostas. Assim como na 
sociedade em geral, o corpo sapatão 
na universidade se vê questionado a 
todo tempo sobre a sua capacidade 
acadêmica, sobre a incoerência entre o 
seu corpo e a sua produção de gênero. 

O interessante é que, 
independentemente da prática sexual, 
quando o corpo lésbico não atende às 
normas de gênero, ele é lido, falado e 
abordado como sapatão. No entanto, 
a produção de uma expressão de 
gênero não feminilizada num corpo, 
nem sempre denota uma experiência 
ou uma prática lésbica! Existem sim, 
muitas mulheres não feminilizadas que 
se identificam como bissexuais e até 
como heterossexuais! Por outro lado, 
existem muitas mulheres feminilizadas 
que assumem uma atitude sapatão 
diante da vida! Assim, o olhar 
colonizador diante dos corpos e 
experiências lésbicas está equivocado! 
A palavra sapatão foi ressignificada 
pelo movimento social de lésbicas 
feministas da década de 2000 no Brasil 
e hoje representa orgulho. 

Por fim, as experiências lésbicas 
na universidade são múltiplas e 
singulares e, quando analisadas de 
forma interseccional com raça e 
classe, produzem um campo extenso 
de análises e problematizações. 
Entretanto, não é a experiência lésbica 
que nos define como pesquisadoras, 
professoras, estudantes ou técnicas. 
Nossa contribuição às universidades é 
muito maior do que a nossa sexualidade 
ou expressão de gênero! Somos muitas 
e estamos em todos os lugares na 
universidade!

Foto: Isadora Heimig, banco de imagens Tem Que Ter

Megg Rayara Gomes de Oliveira, travesti preta, Doutora em Educação 
pela UFPR, Docente na Graduação e no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFPR. Pesquisa relações étnico-raciais, arte africana e 
afro-brasileira, gênero e diversidade sexual. Atua no movimento social 

de negras e negros e no movimento LGBT.
Foto: Samira Chami Neves / Sucom

Tess Holliday
modelo, blogueira

e maquiadora

Facebook

Ju Romano
blogueira
e youtuber

Blog 

Alexandra Gurgel
jornalista

e youtuber

Canal no Youtube

Cindy Van Wyk
blogueira
e escritora

Texto no Huffpost

EXPERIÊNCIAS LÉSBICAS 
NA UNIVERSIDADE

MULHERES NA INTERNET DESAFIANDO 
OS PADRÕES DE CORPO

SER MULHER INDÍGENA 
NA UNIVERSIDADE

AQUI (NÃO) QUERIDA! 
EDUCAÇÃO FORMAL, TRABALHO 
E PROSTITUIÇÃO DE TRAVESTIS E 
MULHERES TRANS 
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Por Megg Rayara Gomes de OliveiraEstamos cercados por milhares 
de imagens que retratam uma 
corporeidade feminina idealizada. É 
só ligar a TV, abrir uma revista, ou 
acessar as redes sociais e... boom! 
Lá estão elas! Imagens de mulheres 
irrealisticamente magras por todos 
os lados! Apesar de sabermos que 
modelos são produzidas por uma 
dezena de stylists antes de serem 
fotografadas e que quase toda 
fotografia de moda e publicidade 
é digitalmente tratada, ainda assim 
essas representações afetam a 
subjetividade individual de muitas 
mulheres, fazendo-as sentirem- 
-se constantemente insatisfeitas e 
desconfortáveis com seus corpos. 

Você pode pensar: “Ah tá, mas esses 
sentimentos desagradáveis sobre o 
peso corporal só atingem pessoas 
que estão muito gordas”. Até se 
solidariza com elas, pensando que 
deve ser difícil mesmo. Então eu 
pergunto, especialmente para as 
mulheres: quantas vezes você se olha 
no espelho, deseja estar um pouco 
mais magra e pensa que isso te faria 
mais feliz? Você já deixou de ir a 
uma festa ou à praia porque sentia-
-se gorda? Alguém te critica aberta 
ou veladamente sobre o tamanho do 
seu corpo? Pois é! Essas questões nos 
atingem muito mais do que pensamos 
à primeira vista. 

Embora essas imagens de corpos 
idealmente magros afetem o 
cotidiano de milhares de mulheres 
desde a massificação das mídias, 
pouco se falava sobre como cada 
uma delas, com graus de maior ou 
menor sofrimento, vivia essa questão. 
Contudo, algumas blogueiras, como 
Ju Romano, Alexandra Gurgel, 
Tess Holliday e Cindy Van Wyk, 

Ser uma mulher indígena na 
universidade é ter que viver em dois 
mundos. Além de ter que arcar com 
a responsabilidade de representar 
a nossa etnia, temos que vencer em 
nome dos que acreditam em nós, 
nosso povo e família, e desenvolver 
resiliência perante as cobranças da 
sociedade como um todo. Aprendemos 
por meio da dor que, para usufruir 
de nossos direitos, precisamos fazer 
mais que os demais. Não bastassem 
as dificuldades decorrentes da falta 
de aceitação racial e cultural, como 
mulheres enfrentamos as dificuldades 
intrínsecas à construção social do 
gênero feminino. Estas, sem dúvida, 
são o fel que todas as mulheres, 
não só as indígenas, experimentam 
quando querem exercer um papel 
de destaque em qualquer área, 
mas principalmente na carreira 
acadêmica. 

No entanto, nós mulheres indígenas, 
aprendemos com nossas ancestrais 
a sermos fortes. Sabemos do nosso 
valor e temos voz. Sabemos nos impor, 
já conhecemos essa luta em meio ao 
nosso povo, mas fora e no ambiente 
universitário isso fica mais evidente. 

Atender a expectativas passa por 
desafios que iniciam já com a 
correspondência ou não a um suposto 
fenótipo “suficientemente indígena”, 
algo que inexiste na realidade pois 
há enorme variabilidade entre as 
etnias, por questões genéticas, 
sociais (miscigenação) e culturais. 
No meu caso, sofro esse preconceito 
duplamente por ser mestiça: mesmo 
alguns indígenas, influenciados 
por essa ideologia, me consideram 
“menos” indígena. 

Mas fora da aldeia é pior: quando 
querem questionar meu pertencimento, 
outras camadas de preconceito se 
somam. É comum os não-indígenas 
estranharem os indígenas por não 
viverem como primitivos. Esperam 
que vivamos sem vestir boas roupas 
ou calçar bons sapatos, sem fazer 
uso das tecnologias... Até mesmo 
o atual presidente diz que somos 
“quase” humanos…. É como se nunca 
tivéssemos dignidade para sermos da 
maneira que quiséssemos. É como se 
deixássemos de ser o que somos por nos 
apropriarmos de algumas produções 
da sociedade da qual fazemos parte, 
mesmo que a contragosto de muitos.

Tudo é motivo para nos recriminar. 
Quando não reproduzirmos aspectos 
da cultura não-indígena com os quais 
não concordamos, também somos 
questionados. Exemplo disso é a  
maternidade. Na universidade, não é 
rara a presença de mulheres indígenas 
que são mães. Assim como é comum elas 
serem julgadas e criticadas quando 
resolvem ter filho na graduação. Só 

As travestis e mulheres transexuais 
subvertem o comum. O gênero não 
é mais determinado pelo corpo, 
mas a partir desse corpo elementos 
dos gêneros e dos sexos ditos 
masculinos e femininos encontram-
-se interseccionados. A suposta 
dificuldade de inteligibilidade 
desses corpos torna-se justificativa 
para os processos de violação de 
direitos decorrentes da transfobia, 
especialmente no sistema 
educacional. 

Esse espaço que deveria ser um lugar 
de respeito incondicional, apresenta 
dificuldades no trato com travestis 
e mulheres transexuais. Isso se dá 
principalmente por adotar posturas 
centradas no disciplinamento dos 
corpos que tomam a cisgeneridade 
como possibilidade única de 
existência. Ou seja, uma existência 
onde a anatomia biológica definiria 
os gêneros. Assim, a vagina seria 
a condição necessária para a 
construção de um corpo e de um 
gênero feminino, da mesma maneira 
que o pênis seria determinante 
para a construção de um corpo e 
de uma identidade masculina. 

Mesmo as orientações curriculares 
nacionais silenciam a respeito das 
pessoas travestis e transexuais. 
A intensidade da discriminação 
e do desrespeito interferem no 
rendimento escolar/acadêmico e 
conduzem muito frequentemente 
à interrupção dos estudos, 
contribuindo para a marginalização. 

principalmente a partir de 2010, 
têm contribuído ativamente para 
o debate sobre padrões de corpo 
nas mídias, estereótipos em relação 
ao gordo, gordofobia, entre outros. 
As discussões que essas mulheres 
realizam no espaço social da Internet, 
compartilhando suas experiências e 
a imagem de seus próprios corpos 
sem tratamentos digitais, propiciam 
a elas mesmas e a suas leitoras viver 
o próprio corpo, sem terem que se 
desculpar por serem como são.

A promoção do debate parece pouco, 
mas não é. Na Internet, as blogueiras 
e as mulheres que com elas discutem 
não são telespectadoras passivas dos 
padrões de corpo veiculados pela 
imprensa, televisão e cinema. De 
maneira oposta, tornam-se sujeitos 
que articulam questões urgentes 
sobre sua relação com o corpo. 
Trouxeram à tona como mulheres e 
homens têm sofrido a décadas de 
síndromes físicas, psíquicas e morte 
por irem até as últimas consequências 
para encaixarem-se em padrões de 
corpos irreais. Antes dessas mulheres 
blogueiras ocuparem espaço na 
Internet, disseminando que há 
possibilidades de vivências corporais 
menos alienadas aos padrões 
midiáticos, apenas algumas mulheres, 
com acesso à literatura especializada 
e em alguns nichos, ponderavam 
sobre estas questões. 

A visibilidade que as blogueiras dão 
para corpos como o meu e o seu, 
colaboram para a construção de uma 
subjetividade social a respeito da 
corporeidade que transcende o que 
as mídias tradicionais representam 
como padrões normativos de corpo, 
legitimando que a mulher pode existir 
exatamente como ela é.

que para nossos povos os filhos são 
fruto de um processo natural, não 
é errado. Não que seja obrigatório 
toda mulher indígena ter filhos na 
juventude, há respeito às escolhas, 
mas isso não é errado para nossa 
cultura. No nosso entendimento, um 
filho é um presente e não um estorvo. 
Quando resolvemos dar um passo tão 
importante em nossas vidas vindo para 
a universidade, nós somos dignas de 
nos produzirmos profissionais, mestras 
e doutoras, com filhos ou sem.

Um diploma universitário nos abre 
inúmeras possibilidades de atuação 
e representatividade, tanto na aldeia 
como fora dela. Isso sem que nos 
tornemos menos indígenas, pois nossa 
ancestralidade, valores e vivências 
nos acompanham e ampliam nossas 
possibilidades de ser indígena no 
mundo. Dessa forma, se optarmos 
em sair da terra indígena e não 
voltarmos, não somos ingratas ou 
menos indígenas, mas fizemos uma 
escolha de representatividade. Tanto 
que muitas de nós, mesmo durante 
a graduação, estão trilhando uma 
formação paralela como lideranças, 
enquanto outras, como eu, pretende 
defender a causa por meio da atuação 
profissional.

Portanto, assim como nossas 
ancestrais conquistaram espaço como 
protagonistas, de forma a terem voz 
e representatividade na sociedade 
indígena e fora dela, nós, universitárias 
indígenas, somos plenamente 
capazes e devemos nos impor para 
expressarmos nossa voz e obtermos 
respeito, tanto na universidade como 
na vida profissional.

Como afirma Dayana Brunetto Carlin 
dos Santos, “não são transexuais e 
travestis que abandonam a escola, 
mas a escola é que as abandona”!  

Fora do sistema formal de educação, 
travestis e mulheres transexuais 
dificilmente conseguem inserção 
no mercado formal de trabalho, 
tornando-se vítimas potenciais de 
abuso e exploração sexual em todas 
as regiões do país. O processo de 
aliciamento envolve estratégias 
de ressignificação da identidade 
feminina em um corpo com uma 
genitália masculina, percebidas 
com a sexualidade exacerbada, 
sendo responsabilizadas pela 
exploração da qual são vítimas.  

Prostituição e exploração sexual 
são categorias diferentes, e 
assim devem ser analisadas. A 
prostituição, assim como qualquer 
atividade humana, é plural, 
sendo interpretada de formas 
diferentes por travestis, mulheres 
cis e transexuais. Ainda que a 
prostituição seja apontada como 
um espaço significativo para 
a sobrevivência de travestis e 
mulheres transexuais, esta não 
pode ser a única opção de modo 
de ser e sobreviver no mundo. 
Essa forma de ocupação não pode 
também ser interpretada como uma 
continuidade das identidades e das 
experiências trans. A prostituição 
deve ser uma possibilidade e não 
um destino!


