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Processo Construtivo 

O “NETRANS” começou a ser pensado e desenhado a partir de uma conversa informal entre 

a Mestranda em Serviço Social Maria Zanella e a Doutoranda em Educação Gabriela da Silva. 

Iniciamos a configurar o projeto com a proposta de dialogarmos sobre os estudos transgêneros 

dentro da Universidade. Entretanto, o ideal para uma maior articulação de nossas especificidades, a 

de que fosse um núcleo constituído somente de pessoas travestis, transexuais e transgêneros. 

Nasceu deste desejo a proposta do Núcleo emergindo como uma possível finalidade: a discussão e 

reflexão acerca das demandas de pessoas travestis e transexuais dentro do espaço acadêmico. 

Enquanto pesquisadoras/estudiosas na produção e elaboração de conhecimentos teóricos e práticos, 

numa perspectiva constituída de nossas experiências e vivências, assim como de nossos corpos e de 

nossas relações com a dinâmica da universidade. Neste mesmo momento, pensou-se na 

possibilidade de estarmos construindo um seminário para o segundo semestre de 2018 com a 

finalidade de dar visibilidade ao núcleo. Estas discussões foram se materializando utilizando como 
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ferramentas de acesso um grupo virtual no sistema do Whatsapp e reuniões presenciais 

(quinzenais), aos quais, fomos incluindo novos sujeitos através de uma rede de solidariedade e 

contatos informais.  

 

Objetivo do Núcleo: Pensar os conhecimentos e saberes sobre travestilidades, transgeneridades e 

transexualidades, de forma interdisciplinar, reivindicando o reconhecimento a pesquisadoras/es 

travestis e trans*, por meio de reflexão e de ação que não se encontram nas formulações das 

produções acadêmicas hegemônicas, com a finalidade de produzir epistemologias do Sul-Sul. 

Linhas de Pesquisa:  

1) Corporalidades, Interseccionalidades e Violências: 

Desenvolver pesquisas de temas sobre corporalidades, a fim de analisar a complexidade presente na 

temática, em diálogo com outras instersecções/marcadores sociais (raça/etnia, classe, gênero, 

geração) que atravessam o corpo e as questões das travestilidades, transgeneridades e 

transexualidades, a partir de uma perspectiva histórica e social, abordando conceitos que emergem 

simultaneamente com a noção de corpo: identidade, experiência e técnica, com ênfase nos debates 

sobre violências. 

2) Dissidências de Gênero, Educação e Relações Étnico-Raciais: 

Introduzir pesquisas no campo dos estudos de gênero e educação, a partir de uma perspectiva anti-

racista e anti-colonial dos temas que se interseccionam com a travestilidade, transgeneridade e 

transexualidade e pelas quais os paradigmas teóricos marcam suas diferenças, reivindicando um 

domínio particular de objetos e desenvolvendo um conjunto singular de práticas metodológicas. 

3) Trabalho, Políticas Sociais e Direitos Humanos: 

Desenvolver investigações e intervenções acerca das relações sociais da população de travestis, 

transgêneros e transexuais com o mercado formal de trabalho, discutindo o trabalho sexual como 

atividade laboral. Neste sentido, recorre-se às (trans)políticas sociais e públicas destinadas a esta 

população, para produzir sobre acesso, permanência e redução de danos, a partir de suas demandas 

e especificidades em articulação com os serviços de saúde, educação, segurança pública e direitos 

humanos. 

4) Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos: 



 

Discutir e traçar caminhos que permitam a construção de pesquisas e intervenções sócio-políticas e 

educacionais relacionadas ao atendimento de saúde, bem como a saúde sexual e reprodutiva da 

população de travestis, transgêneros e transexuais, a partir de uma perspectiva histórica, 

interseccional, decolonial e (trans)feminista. 

5) Estudos Culturais, Artes e Representações: 

A grande área de estudos culturais abarca pesquisas em artes visuais, dança, teatro, audiovisual, 

moda, música, história e filosofia da arte, literatura, estudos da tradução, semiótica, 

comunicação/mídia e museologia. As análises culturais devem articular, de forma interseccional e 

decolonial, componentes histórico-político-ideológico e empíricos, assegurando que as práticas e 

produções culturais sejam estudadas em suas relações com o poder. 
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