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Para que nomear as/os diferentes: breve discussão referente à identidade, diferença e 

cisgenereidade 

Naomi Neri Santana1 

Alexandre Luiz Polizel2 

Eliane Rose Maio3 

 

Resumo: Inclinamo-nos a pensar na colocação de dois sujeitos de pesquisa, dois professores 

de ciências e biologia jurisdicionados pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá, durante 

o desenvolvimento do trabalho de pesquisa desenvolvido no ano de 2015, nomeado: “As/os 

trans são vistas/os na escola?”. Os apontamentos teóricos estão pautados em uma perspectiva 

foucaultiana, à qual os sujeitos são produtos de discursos, discursos estes que instituem, 

elegem e sustentam regimes de verdade, ao qual, em suas naturalizações, determina quem se 

encontra nas ‘normas’, e quem é ‘desviado/a’ desta. Neste tocante, ao indivíduo enquadrar-se 

como padrão como normalidade o mesmo delineia quem está na anormalidade, e assim nos 

leva a pensar como tais profissionais pensam currículos, e quais currículos queremos. Vemos 

então uma necessidade de modificar a perspectiva de ver o/a outro/a, passando de uma 

pedagogia do diferente para uma pedagogia dá diferença. Voltamo-nos então neste trabalho a 

discutir um (re)pensar currículos voltados à identidade e diferença. 
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Notas introdutórias 

 

As discussões de gênero encontram-se frequentes, sendo que seu ápice se dá em 2015, 

com as discussões ao entorno dos Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de ensino. A caça 

às palavras: Gênero, Sexualidade e Diversidade Sexual, intensificam-se em uma ‘fogueira da 

inquisição’ que se extrapola a outras leis, e associada a frentes religiosas, atropelam o 

princípio de laicidade do Estado. Assim, em tempos aos quais 41,2% dos pais homens não 

gostariam que seus filhos estudassem com pessoas LGBT4 (ABRAMOWAY; CASTRO; 

SILVA, 2004), apenas 2,9% de pessoas trans*5 chegam ao ensino superior (CARRARA; 

RAMOS 2008) e uma pessoa morre por LGBTfobia a cada 28 horas (ARAUJO, 2014), nos 

voltamos a pensar se as pessoas trans* são vistas, e como são vistas. Como Naomi, uma das 

mãos que escrevem tal obra e se circunscreve nela, é reconhecida em sua integridade de aluna 

e de docente. 

Assim, voltamos nossa óptica às instituições de ensino, em seus atravessamentos de 

produção de sujeitos, e da atuação de professores para (re)inteirar ou deslocar os discursos 

estabelecidos historicamente e culturalmente sobre as travestilidades. Discursos estes que 

muitas vezes estão no não falado, mas também correm em sua rede discursiva no que tange a 

invisibilidade destes corpos nos currículos. Neste tocante, em documentos oficiais, elegem-se 

as condutas e abordagens que serão trabalhadas por toda a equipe escolar, e os indivíduos 

transexuais que não se encontram presente em tais documentos, não serão contemplados com 

condições ideais de exercício de cidadania, que garantam sua formação básica. 

Neste tocante é necessário pensar em como se encontra a formação ético-politica, e 

preocupações de cuidados com o/a outro/a do professorado, bem como quais as 

representações que estes/as têm dos/as que não são vistos/as na escola, pois são 

‘convidados/as’ a se retirarem durante a sua formação. Neste tocante compreender o olhar 

do/a professor/a ao/à outro/a é essencial para pensarmos currículos. Currículos estes que 

extrapolam os documentos oficiais e fazem-se no ‘chão da escola’. 

Desta forma, a fim de catalisar discussões sobre a transexualidade e sua possibilidade de 

transitar e ocupar instituições de ensino nos voltamos no presente trabalho a apresentar uma 

discussão sobre identidade e diferença, pensando em Hall (2002) e Silva (2014), bem como 

dialogando sobre sexo e verdade a partir de uma perspectiva de Michel Foucault (1988, 2009, 

2008). 

                                                           
4 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans* 
5 Utilizamos o termo trans* com o intuito de incluir nesta categoria: Travestis, Transexuais e Transgênero. 
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A estruturação de tal trabalho, e levantamento sobre tal discussão foi levantada durante (e 

como recorte) o desenvolvimento da pesquisa “As/Os trans são vistos na escola?”. Trabalho 

de pesquisa realizado com 12 professores/as das disciplinas de Ciências e Biologia 

jurisdicionados/as pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá, durante o período de agosto de 

2014 a dezembro de 2015. No decorrer deste trabalho dois dos sujeitos de pesquisa 

entrevistados ressaltaram, ao definir sua identidade com “Sou homem”, “Sou Padrão”, ou 

seja, o pensar que o normal não precisa ser nomeado. Neste tocante, nos inclinamos no corpo 

de tal manuscrito apresentar considerações sobre identidade trans*, diferença e currículos. 

 

Sexualidades e epistemes 

  

As discussões sobre gênero e sexualidade não são uma novidade, mas sim instituídas 

em um curso histórico ao qual se demarca o que se pode ou não ser falado em torno destas. 

Um regime vigorado de regimes culturais, religiosos ao médico-sanitário, que vigoram até 

neste período de (post)modernidade. Quando pensamos assim, em um caráter histórico, o sexo 

e as sexualidades sempre se mostraram regimentadas e legisladas, desde quais sujeitos podem 

efetuar a prática, até mesmo nos espaços-tempo que estes poderiam ser efetuados. As 

estratégias de controle da expressão e performance de sexualidade mostram-se as mais 

perversas: desde classificações geracionais, a permissão apenas o pós-casamento, regimentos 

de classe, morfo-anatômicos, entre outros. Contudo, para estipular quais indivíduos se 

encontrariam enquadrados a tais normas era necessário definir quem se quer classificar como 

desviantes (MAIO, 2011; FIGUEIRÓ, 2010; FOUCAULT, 1988). 

Contudo, os corpos que ganham vida são citados e nominados, são os corpos de 

homens e mulheres, sempre voltados a um padrão heterossexual. Estabelece-se uma 

heterossexualidade compulsória, na qual ser heterossexual é ‘normal’, ao qual vem sendo 

atravessado e hibridizado com a heteronormatividade a partir dos movimentos sociais da 

década de 70 (COLLING, 2015). Contudo, as demarcações não mudam, o discurso biológico 

considera homens e mulheres. As sexualidades desviantes, ou seja, as que desviam deste 

modelo de naturalidade são patologizadas pelo discurso médico. Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Transexuais, Mulheres histéricas, a Criança ‘precoce’, são contraprodutivos/as e assim 

considerados/as transtornados/as mentais (FOUCAULT, 1988). Uma estratégia discursiva, 

visto que o/a louco/a não fala, se fala não se torna, verdade, tampouco enunciado no sistema 

de exclusão discursiva (FOUCAULT, 2009). 
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Em tempos contemporâneos o ser gay, lésbica ou bissexual não é considerado uma 

doença, contudo ser trans*, ainda o é pelo Código Internacional de Doenças 10ª edição (CID 

10). Neste código agrupa-se as pessoas trans* no grupamento F.67, correspondentes a 

transtornos de identidade sexual, sendo assim o corpo trans* patologizado pelo CID 10 – f.67 

(OMS, 2003). O ser gay, bissexual ou lésbica não confronta o discurso médico de que se 

nascem machos ou fêmeas, o ser travesti borra as fronteiras de tal discurso. Para Foucault 

(1988) o que é considerado desvio da norma, é patologizado pelo enunciado Médico-

Biológico, quem se mantém patologizado é o corpo trans*. Assim, junto com Louro (2009) 

aportada em Michel Foucault, não podemos deixar de estabelecer uma relação entre sexo e 

verdade. 

Louro (2009) e Foucault (2008) nos colocam que a verdade tem condições para 

aparecer, para ser estabelecida em suas relações de saber-espaço-tempo, ou seja, em 

determinado espaço e tempo, um conjunto circunstancial de fatores possibilitam que a 

‘máquina de produção de verdades”’ seja ligada. Quando liga-se tal esteira de produções, um 

discurso eleito enunciam-se as verdades, enunciado que se mantém por relações de saberes, 

que garantem a sua repetição (re)iterando esta verdade constantemente. Constitui-se então 

uma episteme, um conjunto de regras e modos de compreender o mundo que regerão os 

corpos, que são constituintes e constructos de outas estratégias de poder. 

Perguntamo-nos, regidos/as sob a episteme do macho e da fêmea, ao qual a presença 

da trans* desestabiliza tal regime de verdade, que naturaliza aspectos que não são 

considerados/as ‘naturais’ para denotar os/as (a)normais, como circunscrever a trans* dentro 

dos espaços de ensino? Espaço ainda denotado pela crença no sujeito iluminista, o qual a 

razão é salvadora, progressista, positivista (HALL, 2002), e, a trans*, considerada uma pessoa 

com transtorno mental? A pessoa trans* é então desalojada das instituições de ensino, visto 

que borra não apenas a demarcação de gênero e sexualidade, mas também a ideia de escola 

como provedora de ciência pautada unicamente na razão como ideologia de ciência salvadora. 

Esta imagem de trans* como sujeitos que confrontam as normas do ‘natural’, é o que 

arrastam as evasões de travestis, transexuais e transgêneros/as nos espaços públicos, deixam a 

estas pessoas apenas a posição de abjeto e as esquinas para a sobrevivência. Quando não a 

histeria de ódio leva ao transfeminicídio (BENTO, 2015), a mesma histeria que em frentes 

religiosas fundamentalistas levantam cartazes “menino nasce menino e menina nasce menina” 

e, que elaboram projetos de leis visando a proibição sobre as discussões de gênero, nos 

espaços escolares. A que caminhamos nas discussões a respeito de diversidade e diferença, 

mais se traciona à maquinaria do poder para silenciar tais diálogos, aliás, saber é poder. 
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Escola e o (re)molde do sujeito 

  

Pensando no que pode ou não ser falado e na validação dos discursos a escola 

desempenha papel essencial: o de veicular verdades. A escola não é necessariamente um 

espaço destinado a produção de verdades, deixa este nos tempos atuais às instituições de 

pesquisa. Contudo, a escola é o espaço onde estes saberes selecionados serão divulgados, 

veiculados e se possíveis discutidos. Tais saberes eleitos são colocados então sob o molde de 

currículos. Currículos ao qual não podem ser enxergados como instrumentais neutros, mas 

sim como espaços, territórios e mecanismos de poder político ideológico, no qual são 

instauradas as relações de poder (SILVA, 2015), contudo, vale pensar se neste instrumental a 

ideologia é para lidar com a diferença ou silenciar o/a diferente. 

Neste tocante, vale pensar sob quais moldes tais currículos são produzidos, sendo que 

estes pensam as culturas sob uma perspectiva hegemônica, sempre voltada à produção e ao 

retorno de recursos econômicos. Tal produção é estratégica, com termos generalizados, aos 

quais os grupos sociais minoritários não aparecem. Quando não se evidenciam as diferenças 

dos sujeitos, todos são tratados como se não tivessem diferentes necessidades. Silenciam-se 

culturas, as negam (SANTOMÉ, 2013). Assim instauram-se as culturas negadas, imputando-

as de reagir ao espaço de desviado que foram colocados, os forçando a se (re)adequar ou a 

continuar sob às margens. Quando não pressionados a falarem sobre, o professorado trata 

temáticas essenciais para construções de condutas éticas de maneira turística, muitas vezes 

(re)inteirando a norma e fortalecendo o regime de verdade. Um grande exemplo é a discussão 

sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) quando vai se falar de sexualidades, ou 

apenas do corpo humano com cunho reprodutivo, reitera-se a norma.   

Em contraponto, quando os corpos respondem clamando a possibilidade de narrar-se o 

cabo de guerra que mantém a maquinaria que veta o falar sobre, o saber-poder, alinham os 

apagamentos dos termos gênero nos currículos oficiais (CARVALHO et al., 2015), ou tenta 

proibir tais discussões. Mesmo assim tais vozes não são caladas, e assim o currículo é 

(re)negociado no chão da escola (SANTOMÈ, 2013). Quem conduz desta forma as discussões 

é o professorado, e faz-se necessário conhecer a representações destes/as, a fim de reconhecer 

em quais planos os/as professores/as encontram-se (re)iterando ou (re)negociando processos 

que excluem as pessoas trans* da Escola, bem como a qualidade da formação de 

professores/as quanto a educação para a sexualidade. 



7 
 

O pensar então em currículos e formação de professores/a norteou-nos durante a 

pesquisa “As/os trans* são vistos na escola?”, contudo, nos chamou atenção o classificar-se 

de dois sujeitos de pesquisa como “Sou homem” e “sou padrão”, de modo que se delineia um 

padrão a partir de quem não está dentro deste. Assim, em um âmbito do não dito passamos a 

pensar se estas pessoas trans* estariam colocadas em campos fora da ‘normalidade’. O que é 

(re)afirmado ao analisar os discursos destes, que compreendiam a Transexualidade como um 

desvio de conduta social, sempre relacionados a um crivo biológico e social, ao qual a pessoa 

trans* ‘opta’ pela transgressão. 

Neste tocante temos que nos reclinar ao campo da linguagem, a fim de perceber que ao 

enunciar quem e o que se é, automaticamente delineiam-se o que não se é (SILVA, 2014), em 

quais espaços pode-se transitar. Quando se estabelece e utiliza da designação “padrão”, estar-

se-á normatizando e naturalizando aspectos que não são naturais, desalojando quem não está 

nesse padrão à anormalidade, aonde as pessoas trans* são colocadas. Foucault (1988) ressalta 

que esta naturalização do ser é criada junto ao crivo de ‘regimes de verdades’, que 

regulamentarão os modos de ser, contudo, o se colocar no escopo do ‘padrão’ esconde a 

perversidade do silenciamento das singularidades. 

Em meio à generificação das singularidades, e da base no normal/padrão e diferente, 

estabelece-se uma pedagogia do diferente, ou seja, existe a norma e aquele que foge dela é 

diferente e deve ser no máximo tolerado. 

A escola assim age nestes silenciares, em seus currículos hegemônicos (SANTOMÉ, 

2013), que se pautam no modelo dado como ‘normal’ e, também, em sua maquinaria de 

produzir sujeitos, produção essa de sujeitos no ‘padrão’. São assim controlados os espaços, 

saberes e tempos que os corpos poderão se apropriar e que serão mantidos continuamente sob 

vigília da própria estruturação de tal instituição (FOUCAULT, 2014). O corpo trans*, neste 

caso não é visto, pois não está em tal instituição, ele é desalojado à medida que prejudica a 

maquinaria da escola. 

 Reclinamo-nos então a pensar como ‘autorizar’ as pessoas trans* a adentrarem nos 

espaços escolares e garantir a sua permanência se o próprio currículo silencia estes corpos? 

Investimos então a pensar que se deve (re)pensar currículos, e voltá-los sua base de produção 

a uma pedagogia  das diferenças (MISKOLCI, 2015), ou seja, tratar todos/as estudantes como 

compostos/as de suas singularidades, suas diferenças que configuram os seus diferentes 

modos de ser e estar no mundo. Queers-tionar os currículos, queers-tionar as normas, queers-

tionar a própria conformação e objetivo dos espaços de ensino. 
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Considerações sobre diferenças e currículos 

 

 As discussões referentes ao objetivo da escola são continuas e processuais. Contudo, 

as discussões em torno das diferenças emanam no século XIX, juntamente com as discussões 

sobre multiculturalismo, que são jogadas as margens como temas transversais. Entre vagos e 

benevolentes apelos à ‘tolerância’, o multiculturalismo vem de encontro as discussões de 

diferença, a fim de levantar questões para uma formação que se centraliza em críticas políticas 

sobre identidade e diferença. O deslize ocorre quando em um discurso referente a diversidade, 

as identidades e diferenças tendem a ser naturalizadas, essencializadas e cristalizadas, ou seja, 

tem-se a essência de sua identidade e esta é imutável (SILVA, 2014). 

 Assim, com Silva (2014), e pensando em como o discurso de identidade e diferença 

permeia a escola, tem-se que delinear ao menos duas críticas a este pensar currículos 

pautando-se em tolerância, sendo: a) a ideia de identidade e diferença como ‘natural’, dada 

pela natureza como possibilidade de existência legítima, o que faz com que o ‘padrão’ em sua 

existência superior seja paternalista e respeite o/a diferente; e, b) a estratégia terapêutica, ao 

qual se acredita que os preconceitos são por não conhecer as diferenças, assim, são 

trabalhadas as temáticas frente às diferenças de modo que este é tratado como ‘curiosidade’, 

exótico, e assim demanda-se uma abordagem superficial sobre estes souvenirs. Contudo, para 

pensar em currículos em uma esfera de pedagogia das diferenças, tem-se que colocar 

identidade e diferença em um campo de questões políticas, e se indagar de como estas são 

produzidas. 

 Caso não superemos as ideias de que identidade e diferença são recursos naturais, bem 

como de estratégia terapêutica, ainda estaremos inclinados a pensar os corpos trans*, e 

também questões étnico-raciais, regionais, de culturalidades, de gênero e diversidade sexual 

apenas em currículos turísticos. Nestes, as identidades e diferenças das minorias sociais são 

sempre tratados como souvenir, de maneira trivial, desconecta, estereotipada e/ou 

tergiversalizada (SANTOMÉ, 2014). Corpos que continuarão a ser tratados como ‘coisa’ e o 

que é coisa, mantém-se passível de medicalização (FOUCAULT, 1988). 

 Não podemos aqui deixar de pensar no discurso da identidade nacional como base 

para produção da Base curricular comum do Brasil. Discurso este que homogeneíza, ou 

melhor, que tenta homogeneizar, visto que em tempos de pós-estruturalismo, fragmentamos 

está em identidades partilhadas, hibridizam-se as identidades culturais (HALL, 2002). Isto 

respinga nos currículos, bem como os movimentos delinearem de maneira mais precisa, suas 

pautas. Assim, quem é o ‘padrão’ em tempos de diversidade, ou melhor, das diferenças? 
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Neste montante deixamos a problemática, a fim de não fechar tal trabalho, mas sim de 

fomentar a discussão e pensar currículos que abordem as diferenças, que estão existentes em 

todos os espaços sociais, incluindo-se aí as escolas. 
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