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RESUMO: O presente trabalho visa discutir a respeito da inserção da temática
sexualidade e relações de gêneros nos ambientes escolares e seus desdobramentos, no
sentindo de que essa discussão está para além de construção de políticas públicas, pois
implica em desconstruir práticas e perspectivas frutos de questões históricas e culturais.
A esse respeito torna-se imprescindível analisar a escola como uma instituição
disciplinar e reguladora, formando suas práticas e discursos reproduzidos historicamente
em meio a relações de saber-poder. O corpo Trans apresenta-se como transgressor e
imoral por desestabilizam a correspondência direta sexo-gênero-identidade, borrando a
zona fronteiriça do binarismo. Desse modo, a busca pelas narrativas de sujeitos Trans
traz à tona seus embates e enfrentamentos vivenciados a partir do momento que foram
afirmadas suas sexualidades. Essa linha de investigação segue as teorizações de Michel
Foucault, estudos Queer com as pensadoras Judith Butler, Guacira Louro e Berenice
Bento como uma perspectiva de refletir as resistências à cultura hegemônica. A escola é
palco de diferentes encontros de sujeitos e culturas, o que suscita a necessidade em
estabelecer aproximação para debate entre aspectos da sexualidade e gênero com as
práticas pedagógicas, eis o grande desafio.
Palavras-Chave: Escola. Corpo Trans. Diferença

Introdução

Durante muito tempo, a transexualidade foi considerada uma patologia por
apresentar descontinuidades entre sexo e gênero. Segundo Bento (2011 p.554) “a
patologização social dessa experiência identitária talvez seja a mais cruel, pois irradia a
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convicção de que são pessoas inferiores.” As tramas da transexualidade no âmbito
escolar são permeadas por processos de marginalização e exclusão, por ultrapassar as
fronteiras do binarismo.
Este trabalho partiu das narrativas de sujeitos de vida infame (FOUCAULT, 2012) que,
historicamente, foram silenciados, na perspectiva de quais marcas a escola, como uma
instituição social, inscreve no corpo Trans? Por que tratar os temas gênero e
(Trans)sexualidade na instituição escolar?
Embora evidenciem diversos modos de ser e viver, as travestis e transexuais
expressam no corpo suas diferenças, que acabam por acentuar a violência e a
discriminação sofrida por este segmento. Consequentemente, são as pessoas que
apresentam grande dificuldade em permanecer na escola, passam por experiências de
conflitos e confrontos familiares e rejeição no momento de adentrar ao mercado de
trabalho.
No que diz respeito à relevância da pesquisa pelo viés acadêmico justifica-se
por trazer voltadas para a questão da diferença, sexualidade, travestilidade,
transexualidade, assim como outros temas correlatos. Com isso, se objetiva criar uma
zona de visibilidade, visto que em um passado não muito distante, eram assuntos que
pareciam estar ocultos nas discussões acadêmicas.
Pelo viés educacional justifica-se pela necessidade de disseminar nas escolas as
temáticas citadas acima por meio de debates, enfrentamento educativo e formativo. O
grande desafio hoje é fazer com essas discussões adentrem nas escolas não como um
teor pejorativo ou humorístico (é o que vemos comumente), que oculta e rejeita a
presença do corpo Trans, mas sim implantar iniciativas e propostas de intervenções no
cruzamento de aprendizagem, para que assim possamos construir efetivamente uma
política da diferença nos espaços escolares.

Desenvolvimento

Pensar as relações de gênero e sexualidade suscita aproximações com os estudos
Queer, mais precisamente pela teoria da performatividade. Butler sugere que os estudos
queer devem se orientar para as questões que conferem “habitalidade” para os sujeitos.
Essa perspectiva, guiada pela Nova Política do Gênero, reúne os movimentos
transgêneros, transexual, travestis e as complexas relações entre o feminismo e a teoria

queer. A tarefa desses movimentos é lutar para refazer a realidade, mudar as normas que
regem o humano, negociar o que é habitável ou não (Butler, 2006:52).
A luta pela liberdade e autonomia para gerir os próprios corpos é central nesses
movimentos. Para Butler, tanto os pesquisadores de gênero e sexualidade como os
movimentos políticos devem levar em consideração a socialização da vida corporal e a
situação paradoxal do mesmo. O corpo tem uma vulnerabilidade, que os relaciona
primeiramente com os outros, com as normas sociais que regem os corpos.
Captamos relatos de duas mulheres transexuais respeito de suas experiências no
contexto escolar:
“Quando eu comecei a estudar eu era encubada. Tinha uns colegas que me
chamavam de gayzinho e eu brigava com eles por isso. Já no ensino médio eu
já estava como Trans, eu ia montada, maquiada e de salto. Mesmo assim
enfrentei uma luta muito grande. Como eu já participava do movimento GHI
eu tinha conhecimento das conquista da nossa comunidade LGBT. Os
professores e a coordenação da escola não conheciam as leis a nosso favor.
Nesse período, a ex governadora do estado Ana Júlia Carepa aprovou uma lei
que os travestis e transexuais poderiam utilizar seus nomes sociais nos diários
de classe (...) e durante a chamada, os professores tinha quem chamar pelo
nosso nome de mulher pra gente não ficar constrangida com o nosso nome de
ocô.” (Entrevista com Shaylla).
“eu resistir um bom tempo na escola. Recebia muitas críticas de alguns
colegas, mas os professores eram ótimos. A gente não tem muita oportunidade,
muitas pessoas pensam que as travestis e transexuais tem que se prostituir. Não
temos incentivos da escola pra continuar os estudos. Somos mais mal vistos do
que gays e lésbicas, apesar de eu ter minha profissão que é carnavalesca e
estilista, eu pretendo continuar meus estudos [...] Acho que as escolas deveriam
abrir um diálogo com as campanhas LGBT. Lembro que quando a ex
presidente Dilma quis implantar uma cartilha sobre a comunidade LGBT os
políticos distorceram a história, pois pensavam que era um incentivo pra ser
gay, mas não era isso. Era apenas pra esclarecer e conscientizar os alunos.”
(Entrevista com Nayara).

A relação entre “corpo diferente” e as normas tem um potencial transformador,
na medida em que possibilita ir além ou refazer essa norma, ou ao menos indicar um
futuro de rompimento. Os sujeitos queer - lésbicas transgêneros, transexuais, travestis e
intersex têm a função de atuar no cenário político, questionando o real, as normas que
incidem sobre seus corpos, e mostrando, assim, que outras formas de corpos são
possíveis. Percebem cada vez mais a necessidade de se articularem com outros grupos
com a mesma identidade social ou política, a fim de ganhar visibilidade, produzir
impacto na esfera pública e obter conquistas para a cidadania.

Conclusão
No cenário de uma sociedade intolerante e violenta o corpo Trans é considerado
ilegítimo por atravessar a normalização heterossexual homem/mulher, produzido como
desejável pelo “dispositivo da sexualidade” (FOUCAUL, 1988). O processo de
escolarização ainda não foi suficientemente capaz de produzir uma cultura escolar em
cujas realidades educacionais os diversos atores sociais, de fato, nestes ambientes
escolares, legitimamente se reconheçam e respeitem as ditas orientações sexuais e
afetivas diferentes, sem as marcas constantes de ameaças, de preconceitos disfarçados,
juízos de valores depreciativos e condutas intolerantes e homofóbicas sofridas pelos
indivíduos que inventam seus modos de vida como forma de embate e enfretamento aos
princípios normativos escolares.
As narrativas apresentadas compravam os estereótipos e estigmas vivenciados
por estes sujeitos, que segundo Butler, tornam-se abjetos, materializados por meio da
matriz heterossexual, portanto, não importando, não pesando e podendo serem
descartados sem maiores consequências. A escola percebe esses corpos como
“diferentes” a partir de uma matriz de inteligibilidade fixa e excludente, ou seja, a
heterossexualidade normativa (BUTLER, 2000; LOURO, 2003).
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