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Resumo 
Compreende-se como transgênero o indivíduo que de algum modo não se 
reconhece com o seu sexo biológico de nascimento; identifica-se com ambos os 
sexos ou com nenhum deles Este relato de experiência foi vivenciado em uma 
escola pública de ensino, da região de Londrina – PR, durante a realização do 
estágio obrigatório da disciplina de Metodologia e Prática de Ensino, onde nos 
deparamos com uma situação desafiadora, um caso de transfobia em uma sala de 
ensino fundamental anos finais. Diante disto, realizamos duas dinâmicas: uma para 
que os estudantes tirassem suas dúvidas sobre sexualidades e outra sobre respeito. 
Concluimos que a escola não é nem um pouco inclusiva a estas populações que 
fogem das ditas “normalidades”, mas é de suma importância que todos que dela 
fazem parte discutam e reflitam sobre a imensa diversidade que nela habita. 
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Introdução aceitar 
 

Pessoas transexuais são aquelas que não se vêem com o gênero 

que lhes foi denominado ao nascerem. Homens trans são indivíduos que tiveram o 

gênero feminino imputado a elas quando crianças, mas que se vêem como homens 

e desejam ser reconhecidos como tal, social e legalmente. Do mesmo modo, 

mulheres trans tiveram o gênero masculino imposto na infância, mas se reconhecem 

com o gênero feminino. Compreende-se como transgênero o ser humano que de 

algum modo não se reconhece com o seu sexo biológico de nascimento; identifica-

se com ambos os sexos ou nenhum dos dois.  

O termo transgênero é um “conceito “guarda-chuva” que abarca o 

grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus diferentes, com 

comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado quando 

de seu nascimento” (JESUS, 2012; LANZ, 2015). Jesus ratifica em seus estudos que 
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o “Transgender Europe, entre 2008 e 2011”, foram mortas, no nosso país, trezentas 

e vinte e cinco pessoas. Na sua grande maioria são mulheres transexuais e as 

travestis” e que “até meados de 2012, segundo levantamento do Grupo Gay da 

Bahia, noventa e três travestis e transexuais foram assassinadas”. (2012, p.11).  

Em um artigo publicado na revista Carta Capital de 15/11/2015, sob 

o título “Tapa na Cara”, Symmy Larrat, coordenadora-geral de Promoção dos 

Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

relata que o Brasil hoje é o país onde mais se assassinam pessoas trans no mundo, 

segundo a organização Transgender Europe. Dados de janeiro de 2008 a dezembro 

de 2014, que 51% dos assassinatos de pessoas trans na América Central e do Sul 

aconteceram no Brasil – foram 689 mortes contabilizadas no país. A maior parte é 

de jovens. Entre os casos brasileiros levantados pela organização, chamam atenção 

cinco mortes de crianças e adolescentes com menos de 15 anos.  

Observa-se nas mídias cotidianamente que ataques e assassinatos 

fazem parte da rotina de transexuais brasileiros. É uma violência naturalizada, que 

impressiona, mas não é um fato isolado. “Se fosse um crime envolvendo um homem 

cisgênero heterossexual, seria diferente. Assim como se fosse uma mulher 

cisgênera”, diz Symmy Larrat, referindo-se àqueles que se identificam com o gênero 

designado ao nascer. “Mas, por tratar-se de uma trans, o que acontece? A gente é 

vista por muitas pessoas como culpadas pela violência que acontece conosco, por 

sermos quem somos.” 

 

Contexto escolar: espaço de disseminação e escancaramento do preconceito 

 

O tema transfobia nos espaços institucionais é observado por meio 

dos discursos onde se apresentam com descrições de preconceitos, dissimulados 

ou não, por parte de não só de professores, mas da comunidade escolar em geral 

quando se deparam com conduta de alunxs que vão além da fronteira daquilo que é 

severamente instituído como consentido para o masculino e o feminino. Essas 

pessoas, aos olhos da sociedade em geral e dos que fazem parte da instituição 

escolar em particular, saem dos pressupostos e das idéias pré-concebidas formadas 

sobre como homens e mulheres devem aparecer, se vestir, falar, ser e se comportar. 

Expectativas são criadas sobre características, vestimentas, modos de falar, que em 

si não exprimem nenhum elemento real e nem são apropriados para expressar seja 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

lá qual for a verdade e que ao longo de suas vidas vão formando determinadas 

visões, imagens, performances, que não obedecem a realidade privada da pessoa 

transexual. Esquecem que as pessoas são únicas, e que possuem características 

que são próprias, peculiares a cada um.  

O preconceito é explicitado no contexto escolar quando são 

demonstradas inquietações e incômodos, em especial com a orientação sexual dos 

estudantes, mas que é equivocado com a identidade de gênero destes, pois os 

educadores ao falarem ajuízam que a dificuldade não é com quem estes jovens irão 

se relacionar, mas com os estereótipos que a sociedade impõe e deseja que cada 

homem e cada mulher tenha, e que deixem transparecer e demonstrem no dia-a-dia 

quem de fato são. Não se “comportando” com o “previsto” pela sociedade do que é 

ser homem e do que é ser mulher, se tornarão pessoas infelizes, excluídas, 

tenderão a se evadir deste espaço que deveria acolhê-los, por não se adequarem ao 

que se espera do sexo biológico ao nascer. São violentadas em todos os espaços, e 

a escola não foge disto. O contexto escolar, seja ele público ou privado, deve 

receber da melhor maneira possível qualquer grupo de pessoas, seja lá qual for seu 

sexo biológico, seu gênero, sua classe social, a religião que professa, raça ou etnia 

a que pertença. Mas se olharmos atentamente, veremos que são poucos os espaços 

escolares que reconhecem, apóiam, legitimam ou pelo menos, toleram a 

manifestação de qualquer tipo de diversidade. Ela se torna um lugar hostil, 

preconceituoso, permeado de segregações de todo o gênero, violento, excluindo os 

que se rotulam como “diferentes” e negando aos transgêneros os seus os princípios 

inerentes à própria essência humana, e a sexualidade de cada um, tratada como 

alheia a ela. Ela acredita que os jovens que ali adentram são seres assexuais e que 

devem deixar suas sexualidades em um armário, de preferência bem longe dos 

muros escolares. 

É a tática do silenciamento. Nada mais é do que uma maneira de 

controlar e de reprimir a sexualidade de outros, e na medida em que acontece vai 

traçando e indicando aos seus participantes o que é permitido falar e o que tem que 

ficar guardado no armário, escondido a “sete chaves”. Aqueles que não se 

enquadram na “heteronormatividade” são naturalmente eliminados dos ambientes 

comuns, dos currículos escolares, dos livros didáticos, negados pelas famílias e 

“apagados” por elas e inexistentes quando se colocam no centro das atenções os 

direitos inerentes aos seres humanos. 
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Ponderando que o preconceito que está imbricado em uma 

sociedade é desempenhado pelos sujeitos e instituições que nela agem, a escola 

inserida nesse meio, é um espaço fecundo de disseminação e escancaramento do 

preconceito que necessita, com urgência, ser debatido, refletido e combatido.  

Richartz e Santana (2012) explicitam que “até quem deveria educar 

para a diversidade (professores, supervisores, coordenadores pedagógicos, 

diretores) também compartilham da heteronormatividade”, apontado pelas pessoas 

transgêneras que padecem ou padeceram preconceito e/ou violência, e que grande 

parte destes problemas foram impostos por docentes e funcionários da escola e que 

muitos destes alunos não obtiveram ajuda de ninguém. (RICHARTZ; SANTANA, 

2012, p. 5). E infelizmente, o espaço escolar está sendo um local de “manutenção e 

conservação de condutas e padrões estabelecidos”, pois “as reiterações que 

produzem os gêneros e a heterossexualidade são marcadas por um terrorismo 

contínuo”. (BENTO, 2011, p. 552; COSTA, 2013, p. 5). E nesse sentido, Bento 

(2011, p. 554) afirma que “cruzar os limites dos gêneros é colocar-se em uma 

posição de risco”, sobretudo no intramuros escolar, onde o “heteroterrorismo” é 

notadamente visível. 

E, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, no artigo I 

temos que, “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 

espírito de fraternidade”, e ainda que o respeito em todos os sentidos na escola seja 

um direito garantido, temos pela frente muitos desafios a transpor.  

 

Afinal, o que se entende por sexo? E gênero? 

 

Quando abordamos pessoas e perguntamos o que se entende por 

sexo e por gênero, observamos que existe uma falta de conhecimento sobre estes 

conceitos. Então compreendemos a necessidade de explicarmos que “sexo faz 

deferências às características biológicas específicas dos aparelhos genitais 

femininos e masculinos, ao seu funcionamento e aos caracteres sexuais 

secundários”. (AUAD, 2006; CABRAL; DIAZ, 1998; TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 

2005).  

Compreende-se por gênero como “sexo” social, como um complexo 

de ideias e representações que aponta as percepções físicas visíveis ao 
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nascimento. Assim, ter o órgão genital masculino ou feminino definiria quais seriam 

os elementos empregados para estabelecer os sujeitos em “uma desigual e 

imaginária escala de valores”. (AUAD, 2006). Destaca-se que esta construção social 

de valores, preceitos e papéis experienciados por seres do sexo masculine e 

feminino depende do grupo social peculiar em que fazem parte. Estão em constante 

reorganização e absorvendo outros significados, pois acompanham e contrapõem o 

movimento da sociedade onde estão inseridos. E estes movimentos não são nada 

homogêneos, mas, distintos e hierarquizantes. De acordo com Traverso-Yépez e 

Pinheiro (2005, p. 148-149): 

 

[...] As relações de gênero permeiam dinamicamente, todo o tecido 
social, manifestando-se de formas específicas nos diferentes grupos 
sociais, ainda que mantendo, geralmente, a hierarquização como 
marca. [...] Certamente reproduzem-se, também, as contradições e 
dissonâncias existentes, abrindo-se margem para possíveis rupturas 
ou subversões. [...] Consequentemente, as relações de gênero 
situadas sempre em contextos sociais específicos demarcam 
espaços, delimitam possibilidades e configuram matizes ou modelos 
de interação entre as pessoas, implicando pressões sobre aquelas 
que as transgridem ou subvertem. 

 

Regra geral, a sociedade crê no binarismo homem/mulher, se o 

sujeito nascer com um pênis em seu órgão genital pertencerá ao sexo masculino e 

se nascer com uma vulva, será do sexo feminino, e daí por diante serão aguardadas 

condutas, maneiras de ser, de se vestir, de se portar, de falar e de brincar com 

brinquedos de acordo com o sexo presente ao nascer. No entanto, quem não se 

adequa aos padrões de ser um homem o user uma mulher, que não tem sua 

identidade de gênero fundamentado no julgamento do que ser ou um ou outro ou 

nada disto, reflete os modelos de condutas destinados ao como ser um homem ou 

ser uma mulher pertencentes a uma sociedade, na verdade estão provocando 

esgarçamentos/rupturas com o que se entende como padrão de gênero e 

provocando subversões, reavaliações de posturas, pensamentos, atitudes, 

consentimentos e recusas, que para muitos não é nada fácil transpor e praticar. 

Enfim, Louro (2008, p, 15) esclarece que ao adotar a categoria de 

gênero “passamos a considerar a construção social e cultural do feminino e do 

masculino, atentando para as formas pelas quais os sujeitos se constituíam e eram 

constituídos, em meio a relações de poder”. Sendo assim, ao focarmos o conceito 
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do que seja “mulher” ou “homem” visualizamos o entrelaçamento das relações de 

poder e das categorias socialmente instaladas e perpetuadas.  

 

Um caso de transfobia: Intervenção urgente e necessária 

 

Ao realizarmos o estágio obrigatório para a obtenção da licenciatura 

ao qual o curso de Ciências Biológicas em que atuamos exige, ao realizarmos a 

prática da docência inicial em uma escola da rede pública de ensino, nos deparamos 

com uma situação muito desafiadora: um caso de transfobia em uma sala do ensino 

fundamental – anos finais. 

A princípio ficamos estarrecidos com o cenário que nos apresentava: 

em um dado dia, ao entrar em uma sala de aula para discutirmos alguns conceitos 

de ciências, nos deparamos com um cesto de lixo em cima de uma das carteiras 

onde se lia o nome de um determinado aluno transexual. Além do nome do aluno, 

também estava escrito: jogue seu lixo aqui. 

Diante de nossa perplexidade e falta de experiência em sala de aula, 

a docente efetiva daquela classe, resolveu chamar a supervisora da instituição que 

prontamente veio com um discurso moralista e ameaçador, e que ao nosso ver não 

atingiria aos jovens transgressores e aos outros adolescentes que presenciaram o 

fato. Muita coisa passou pelas nossas cabeças, mas tínhamos a certeza de que 

precisávamos ir além daquele discurso. 

Pensamos no que poderíamos fazer para que cada um dos 

estudantes refletisse sobre aquele ato que considerávamos triste e violento e o que 

fazer para mudar aquelas atitudes que causavam sofrimento. Para tanto, 

construímos uma metodologia intervencionista que levasse todos os participantes a 

refletirem sobre suas condutas e sentimentos expressados diante de um transexual 

que freqüentava aquela sala de aula e que também sensibilizasse os professores, 

supervisores, diretores, pessoal da limpeza, e outros mais. 

Optamos por colocar em prática a dinâmica da Bexiga, que 

considerávamos ser importante e que exigia de nós uma tomada de posição 

urgente. 

Na primeira abordagem, foram alocados em um espaço fora da sala 

de aula e dispostos em arco na tentativa de quebrar os padrões e paradigmas que 

esta traz. Foi esclarecido que nesta dinâmica, onde cada um receberia uma bexiga 
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de borracha e um pedaço de barbante, que deveriam enchê-la e amarrá-la no 

tornozelo. Isto feito, solicitou-se que deveriam caminhar pelo espaço e após alguns 

minutos, aquele que permanecesse com a bexiga intacta venceria o jogo. Sem outra 

instrução começaram a estourar as bexigas dos colegas de maneira agressiva e 

invasiva. Após alguns minutos solicitamos que parassem. Neste momento, 

sugerimos uma ação reflexiva sob as atitudes demonstradas por eles, tais como: 

agressividade, falta de companheirismo e de respeito pelos outros. Perguntamos-

lhes em que momento foi sugerido que deveriam estourar as bexigas dos colegas? 

Os jovens ficaram acanhados diante das próprias atitudes e recomendamos que 

refletissem sobre companheirismo, amor ao próximo e respeito que se deve ter por 

todas as pessoas sejam elas como forem, como se apresentam ou a que gênero 

pertençam.  

Foi um momento onde apontaram as mais diversas violências que 

são cometidas diariamente contra pessoas transexuais, desde olhares de 

estranhamento, reprovação, violência verbal e física e também citaram outros tipos 

de violência que cometem e que sofrem no seu cotidiano, como: preconceito 

dissimulado, ofensas verbal, física e sexual por parte de colegas, docentes e 

funcionários, intimidações escritas ou verbais, ameaças de transferência 

compulsória por parte do pessoal da administração por motivos considerados 

irrelevantes e também por esses não admitirem como legal e legítimo as identidades 

de gênero e pessoas transgênero de ocuparem os bancos escolares. 

A segunda abordagem foi a que solicitamos que escrevessem 

anonimamente em um papel, questões sobre temáticas envolvendo sexualidade, 

questões de gênero e saúde as quais tivessem interesse ou dúvidas, e que seriam 

respondidas posteriormente. 

Ao final refletiram sobre as atitudes negativas e preconceituosas que 

demonstraram diante de determinadas situações.  

Compreendemos que, intervenções didáticas como estas abordadas 

em espaços escolares são fundamentais para a discussão de questões de gênero e 

de outras temáticas voltadas a educação sexual, e o que difere é a ação pedagógica 

do educador frente aos desafios cotidianos. Torna-se imprescindível compreender 

as diversidades que estão inseridas no intramuros escolares. A compreensão das 

multiplicidades é essencial para a conscientização de todos aqueles que fazem parte 
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do contexto escolar e, quem sabe, possivelmente, atenuar preconceitos que levam 

os jovens a serem excluidos deste espaço.  

 

Enfim.... 

 

Esta experiência nos deu a dimensão do quanto o ambiente escolar 

é invasivo e agressivo para muitas pessoas que não se enquadram naquilo que ele 

chama de “normalidades” e mais ofensivo ainda para a população transgênero. A 

essa população é negado os direitos fundamentais e os da convivência pacífica e 

harmoniosa. 

Na escola a lei do silêncio é imposta quando se trata de outras 

orientações sexuais, que não seja a dos indivíduos heterossexuais, e quanto ao 

binarismo homem e mulher quando se trata de identidades de gênero. Do mesmo 

modo, não visualizamos nos livros didáticos reflexões sobre esses assuntos e é 

nítido o esforço da escola em tornar os transexuais invisíveis. Para conviver com as 

diferenças sociais, étnicas e sexuais, esbarra na desconstrução de uma série de 

“normalidades” que foram construídas ao longo do tempo, exigindo de cada um, 

abertura de espírito, disponibilidade, preparo para vencer as convenções impostas 

pelas religiões e pela educação dada pela família e respeito ao outro.  

Mesmo que a instituição escolar seja flexível e que possibilite 

explorar diversos assuntos, as reproduções errôneas quanto agêneros podem surgir 

a partir das experiências dos próprios estudantes, e a observação, a sensibilidade e 

interferência do docente são fundamentais na intervenção pedagógica. 

A transfobia nos espaços escolares acarreta implicações sérias à 

formação dos estudantes, não só quanto ao seu intelecto, mas também quanto no 

seu psicológico. E o que pudemos notar ao conversarmos com o jovem que foi 

agredido em que praticamos a docência inicial, foi o de autoestima baixa, medo de ir 

para a escola e sofrer mais uma vez preconceitos e depreciações e desejando não 

comparecer mais as aulas, depressão, e manifestação de ter tido em algum 

momento de sua vida o desejo de suicidar.  

Portanto, a escola não é nem um pouco inclusiva a estas 

populações que fogem das ditas “normalidades”, não possibilitando aos indivíduos 

pertencentes a elas viverem dignamente a sua cidadania não refletindo sobre a 

imensa diversidade que nela habita. 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

Referências 

 

AUAD, Daniela. Educar meninas e meninos: relações de gênero na escola. São 
Paulo: Contexto, 2006. 92 p. 
 
BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Estudos 
Feministas. Florianópolis, mai./ago., p. 549-559, 2011. 
 
CABRAL, F. DÍAZ, M. Relações de gênero. In: Secretaria Municipal de Educação de 
Belo Horizonte; Fundação Oebrecht. Cadernos afetividade e sexualidade na 
escola: um novo olhar. p. 142-150. Belo Horizonte: Rona, 1998. 
 
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos 
e termos. Disponível em: <http://www.sertao.ufg.br>. Acesso em: 12 de setembro de 
2018. 
 
________ Transfobia e crimes de ódio: Assassinatos de pessoas transgênero 
como genocídio. Disponível em: < http://www.historiagora.com/revista-
atual/artigos/416-transfobia-e-crimes-de-odio- assassinatos-de-pessoas-
transgenero-como-genocidio>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
 
LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a conformidade e a 
transgressão das normas de gênero. Uma Introdução aos estudos transgêneros. 
Curitiba: Transgente, 2015 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pró-
posições. v.19, n.2. 
 
MOTA, Jessica. Tapa na cara. Revista Carta Capital. 15 de Nov. de 2015. Caderno 
sociedade. 
 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em: 02 
nov. 2018. 
 
RICHARTZ, Terezinha; SANTANA, Zionel. A heteronormatividade e o bullying: 
análise das medidas educativas adotadas por supervisores escolares para coibir a 
homofobia praticada por alunos do Ensino Fundamental I. . Disponível em: 
<https://www.google.com.br/#q=Dra.+Terezinha+Richartz.+A+HETERONORMATIVI
DADE+E+O+BULLYING%3A+an%C3%A1lise+das+medidas+educativas+adotadas+
por+supervisores+escolares+para+coibir+a+homofobia+praticada+por+alunos+do+E
nsino+Fundamental+I1+ >. Acesso em: 02 nov. 2018. 
 
TRAVERSO-YÉPEZ, Martha; PINHEIRO, Verônica de Souza. Socialização de 
Gênero e Adolescência. Estudos Feministas. p. 147- 162. Florianópolis: jan./abr. 
2005. 
 

http://www.historiagora.com/revista-atual/artigos/416-transfobia-e-crimes-de-odio-
http://www.historiagora.com/revista-atual/artigos/416-transfobia-e-crimes-de-odio-

