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RESUMO
Historicamente, toda diferença no jeito de ser gera, por parte daquele que ocupa um papel dominante,
algum tipo de opressão. Raça, etnia, gênero, orientação sexual entre outras expressões da Questão
Social4 são exemplos dessa diversidade que foram e continuam sendo alvo desta não aceitação. Este
trabalho aborda a diversidade de orientação sexual, mais especificamente as travestis e seu acesso à
educação nas escolas públicas estaduais no município de Cascavel. Analisa os rebatimentos que esse
não acesso ao sistema de ensino traz para a vida das travestis, que apesar de juridicamente serem con
siderados sujeitos de direitos, são constantemente espoliados em quase todas as instâncias sociais.
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1. Introdução
Os estigmas, o preconceito e as diferentes formas de se discriminar os indivíduos que

compõe o nosso contexto social tem se tornado tema para discussão nas mais variadas es
feras do conhecimento. Antropologia, Sociologia, Psicologia, Direito entre outros,procuram
explicações para entender o que motiva e/ou “justifica” essa postura que recrimina, exclui,
violenta e muitas vezes, mata. 

Raça, etnia, gênero e questões sociais fazem parte dessa “agenda” de não aceitação.
Quando passamos a nos referir à sexualidade, o ranço aumenta de forma proporcional à
complexidade desta temática. E se é difícil para quem resolveu “apenas ter um gosto dife
rente” – já que este geralmente se manifesta internamente – imaginemos como é quando
isso se traduz para seu exterior – caso das travestis.

Sujeitos de direito, que não raro veem seus direitos espoliados/violados pelas várias ins
tituições nas quais estão inseridas e/ou são atendidas – família, escola, hospitais, unidades
básicas de saúde para referir alguns destes espaços – as travestis ainda se constituem em algo
que a sociedade gostaria de expurgar. Tal afirmação é possível de se verificar em grande parte
dos discursos que demonstram uma visível repulsa quando alguém se refere à figura da tra

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e às
garantias de direitos” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Doutorando em Educação e Mestre em Educação. Professor do Curso de Serviço Social das Faculdades Itecne de
Cascavel/PR. Email: ipsouza.souza@gmail.com. 

3 Pós Doutora em Educação pela UnB – Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Professora do Programa de Mestrado e
Doutorado em Educação da Universidade Estadual de Maringá/PR. Email: tkteruya@gmail.com.

4 Utilizaremos ao longo deste trabalho a categoria “Questão Social” como o conjunto de expressões que definem
as desigualdades social em nossa sociedade. Esta categoria surge ainda no século XIX na Europa no intuito de
exigir a formulação de políticas públicas que possibilitassem o enfrentamento, principalmente, às desigualdades.
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vesti  como se ela representasse uma transgressão a toda ordem. Contudo, esta mesma so
ciedade que a nega é a que se coloca na posição de crítica quando estas travestis protagonizam
situações de vulnerabilidade (como a prostituição, por exemplo) para garantir sua subsistência,
como se a segunda situação não fosse consequência da primeira e não houvesse uma res
ponsabilização da sociedade pelo panorama precário que as travestis são submetidas.

Nesse panorama de hostilidade em relação a aqueles tidos como “fora do padrão”, a
travesti encontrase neste cenário de adversidades. Se pensarmos que o sujeito pode/deve
protagonizar sua própria história (sem desconsiderar outros determinantes históricos e ma
teriais), passamos a contextualizála dentro de seu meio. Com isso, questionamos os rebati
mentos das negações, às quais se veem sujeitas em todo seu processo formativo  que é
peculiar em vários contextos, mas pode possuir pontos de convergência.

Desdobrando esse raciocínio e considerando a Educação como uma política que permite
ao individuo uma ampliação em seu processo de autonomia/emancipação, perguntamos de
que maneira estas travestis estão sendo inseridas nas escolas públicas estaduais no município
de Cascavel e percebemos que esta pergunta abriu um “leque” de outros questionamentos.
No diálogo com professores, pedagogos e agentes de escolas públicas de Cascavel, ainda em
fase preliminar5, tomamos o conhecimento de que não havia nenhum travesti nos espaços
escolares. Sabemos da existência de vários travestis em idade escolar que não chegam a
completar o ensino médio e nem entraremos no mérito do ensino superior, mas que estão
nos pontos de prostituição. 

É do conhecimento da maior parte daqueles que estão envolvidos com a seara das po
líticas públicas, senão de todos que trabalham com esta questão, de que a Educação é um
dos direitos mais amplamente defendidos e, em nível básico, garantido a todos. Está em
nossa legislação pátria (Constituição Federal, LDB), Orientações Internacionais entre outras
recomendações e pactos dos quais o país é signatário. Isso se agrava ainda mais com o fato
de perceber esse panorama de exclusão. E sendo assim, se estes sujeitos não estão em sala
de aula e não chegaram a concluir seu ensino, onde está a falha? Em algum momento houve
conflito. Como isto foi equacionado? 

Por outro lado, na perspectiva dos sujeitos de direito, é nossa preocupação compreen
der porque há “desistência” por parte das travestis em protagonizar sua história no município
de Cascavel/PR. Isso porque se temos um aumento dessa população em espaços mais vul
nerabilizados de prostituição e não os enxergamos em outros espaços que, em nosso enten
dimento, elas deveriam ocupar junto aos demais segmentos sociais, o que se tem é um
reforço do determinismo que a sociedade segue impondo. E, retomamos a questão educa
cional e as situações de conflito. Sabemos que, na maioria das vezes, a “solução” encontrada
para os conflitos se resume a extirpar problema, que no caso é o travesti, uma vez que ele
era o que apresentava o “comportamento desviante”.

Esta discussão é um grande desafio, pois trabalhar conceitos e valores morais em uma
sociedade machista que não está disposta a realizar mudanças é um enfrentamento com o
que está posto como verdade. Contudo, nosso propósito nesse momento é provocar a dis
cussão e, de forma concomitante, demonstrar de que continuamos equivocados na forma e
no conteúdo e que isto demanda uma necessidade urgente de mudanças. 

5 Neste momento, os questionamentos foram realizados por amostragem – apenas em algumas escolas estaduais
do município  e em diálogos informais, uma vez que não tínhamos nenhum instrumental de pesquisa construído. 
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2. Um estudo preliminar do não acesso por parte das travestis às escolas
públicas no município de Cascavel/PR (Brasil).

Tratar de sexualidade é tocar na experiência de vida; é perpassar por incontáveis ques
tões de cunho social e mexer com outro universo de valores, crenças e desejos. É muito mais
que definir conceitos, é definir identidades. Por isso, não há como tratar de sexualidade sem
fazer esse intercâmbio com a história, com a sociedade, com o outro. É nessa troca que acon
tece nosso reconhecimento. Melhor ainda se fizermos desse intercâmbio um debate político
e reconhecermos nesse debate que algo não está pronto e acabado.

Quando nos referimos à homossexualidade ou qualquer outra definição que fuja do
contexto cisgênero6, as relações passam a ser baseadas na lógica de superiorização e infe
riorização dos grupos sociais, uma vez que os grupos considerados como “normais” passam
a gozar de uma posição hierarquicamente autoritária e impositiva. 

[...] esta lógica de hierarquização segue uma cadeia de valores hegemônicos que contribuirá
para o posicionamento dos sujeitos homossexuais em lugares de subalternidade, ainda que
estes lugares estejam disfarçados, muitas vezes, pela lógica da excentricidade e pelo pre
conceito. (PRADO; MACHADO, 2008, p.11)

Em que pese o aumento na visibilidade e a aparição destes sujeitos, homossexuais de
modo geral, travestis, transexuais, dragqueens, nas agendas sociais, políticas, culturais e eco
nômicas, estamos distantes desses segmentos se traduzirem em uma aceitação. Aliás, talvez
nem tenhamos transposto o limite da tolerância. 

No levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (MOTT, 2000) ainda convivemos
com o preconceito homofóbico e, por consequência,com um número absurdo de assassina
tos de homossexuais, cuja motivação é a homossexualidade e não outras questões, além de
outras violações de ordem institucional que perpassam instituições educacionais, religiosas,
militares entre outras. 

A fundamentação primeira, se é que podemos chamar de fundamentação, para tal pos
tura é o próprio preconceito sobre o “diferente”, o “desconhecido”, o “fora da norma”. Con
forme Barroco (1996, p. 83) o preconceito se constitui em “[...] forma de alienação moral,
pois implica na negação da moral enquanto forma de objetivação da consciência crítica, das
escolhas livres, de construção da singularidade”.

Nessa linha de raciocínio, procurase “domar” as posturas consideradas desviantes. Foi
assim na medicina quando se tentou mudar o comportamento com tratamentos invasivos
que possibilitassem mudar a orientação. Foi assim no campo da psicologia que, durante
muito tempo tipificou a homossexualidade como distúrbio ou doença. E continua sendo
assim quando em outros espaços, como na sala de aula, por exemplo, onde os discursos de
normalidade são legitimados.

Os discursos da normalidade sobre o corpo e sobre a sexualidade dos sujeitos são profes
sados e justificados como certos, verdadeiros e legítimos. Para tanto a escola tem colocado
em operação estratégias de controle para tornar “normal” o corpo “anormal”. Nela, geral
mente é mantido um vínculo da sexualidade com a reprodução, a fim de afirmar a heteros

6 Para Jesus (2010), cisgênero são os/as sujeitos/as cuja identidade de gênero está de acordo com o seu sexo biológico.
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sexualidade como norma, silenciando e negando as práticas e desejos corporais dos/as alu
nos/as que não correspondam a esse padrão estabelecido socialmente [...] (LONGARAY, RI
BEIRO, 2013, p. 181).

Nitidamente o que se percebe é a ditadura de um padrão em detrimento de outro ou,
como dito inicialmente, a relação de subalternização. Isso porque podemos também com
preender que quando se afirma quem deve ocupar este ou aquele lugar, tacitamente deter
minamos o lugar que este ou aquele sujeito deve ou não ocupar. 

[...] ao conceber a identidade heterossexual como normal e natural, negase que toda e
qualquer identidade (sexual, étnica, de classe ou de gênero) seja uma construção social,
que toda identidade esteja sempre em processo, portanto nunca acabada, pronta ou fixa.
Pretendese que as identidades sejam em algum momento mágicocongeladas. (LOURO,
1997, p. 141141)

O fato se agrava se o sujeito “transgride” a olhos vistos. E é por isso que a figura do tra
vesti ainda se constitui em uma “afronta” maior para a sociedade. Afronta tanto que muitas
vezes nem mesmo a família – instância primária do indivíduo – consegue suportar essa pres
são social e passa a ser a primeira a negála, a deixála à margem. É na própria família que
começa o processo de exclusão.

Lima (2011) explica que em nossa sociedade ainda permanece a ideia de que a hetero
normatividade (e seus desdobramentos) é o natural, o instintivo; qualquer coisa que destoe
deste conceito ou postura é incoerente. Desta forma, ao trilharmos essa linha de raciocínio,
a heterossexualidade é a uma norma praticamente compulsória. Se considerarmos ainda
nossa perspectiva religiosa (apesar de nosso estado se considerar laico) e nossas caracterís
ticas patriarcais, perceberemos que o cenário se agrava. 

[...] o homem é educado desde criança a ser viril: a virilidade é a expressão coletiva e indi
vidualizada da dominação masculina. O homem que não adota atitudes viris, apresentando
certas características que se espera do gênero feminino, sofre discriminação – a conhecida
homofobia. Isto é considerado uma forma de controle social que se exerce sobre todos os
homens, desde os primeiros passos da educação masculina. (MOLINIER; WELZNERLANG,
2009, p. 102)

Percebemos nessa afirmação o quanto é complicado o processo de construir a própria
identidade, quando não fazemos parte desse modelo de dominação masculina. Em todo o
processo de construção, o sujeito passa por processos que tentam desconstituílo como su
jeito, na busca de desconstruílo a partir daquilo que ele é, daquilo que ele se sente e de como
ele se reconhece.O próprio termo (travesti) vem passando por ressignificações ao longo dos
tempos em nosso país e, com muita luta, busca a desestigmatização e seu lugar de direito. 

[...] no Brasil as travestis na década de 1940 eram vistas como transformistas, associando o
termo travesti à performance artística. Já a categoria travesti, enquanto identidade de gê
nero, vem sendo utilizada desde a década de 1980. Atualmente, o termo travesti está rela
cionado à prostituição, à criminalidade e à marginalidade, devido à grande maioria das
travestis se prostituírem. (BARBOSA, 2013)
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Este dado – de que o termo ainda se relaciona à prostituição – demonstra o quanto o
estigma ainda pesa sobre a travesti. Demonstra ainda que apesar dos inúmeros elementos
que possuímos para trabalhar a inclusão continuamos promovendo movimentos que impe
dem os sujeitos de se enxergarem como iguais dentro de suas peculiaridades. Isso porque,
nossos valores (ou, em uma perspectiva Kantiana, nosso “dever ser”) sempre se pautam por
aquilo que entendemos como “certo” ou “normal”. E aí a discussão toma os mais variados
(e inesperados) rumos. Com isso, entendemos que é necessário procurara desconstrução de
conceitos, mitos, fetiches7, o que só é possível na medida em que temos a inclusão dos su
jeitos – todos eles – nos espaços que são de todos. Ou, na problemática proposta por este
trabalho, deveriam ser.

Homens precisam viver como homens e mulheres como mulheres. E a travesti vive
como? 

[...] as travestis vivem no mundo sem referencial e sem referencias, sentemse sozinhas. O
que fazer, a quem recorrer e o que buscar? Tem ainda o golpe de misericórdia: quando al
guns pais, ao descobrir verdadeiramente a diferença (grifo do autor) desse filho em relação
aos demais, não hesitam em expulsálo de casa. [...] Mas a travesti precisa sobreviver e
abraça a guerra. Começa a sua batalha sem emprego, sem escola – não que não queira es
tudar, mas a escola a trata pior do que sua casa – sem respeito à sua identidade, sem res
peito de seus pares e de seus superiores, para que ficar nesse lugar? Trabalhar em que?
Afinal, não deu para se formar. [...] (SIMPSON, 2011, p. 111)

Nitidamente não há espaço livre das manifestações de preconceito que ainda embalam
os pedidos de socorro, mesmo que tácitos destes sujeitos. Mesmo aqueles que, em tese, se
riam os primeiros a promoverem os processos de desconstrução (a exemplo da escola) ou
mesmo de conforto (a exemplo da família), na maioria das vezes não conseguem lidar com
essa questão.

Por este motivo, fazse necessário o trabalho conjugado, continuado e ampliado das vá
rias áreas do conhecimento para que o debate seja cada vez menos acadêmico e passe ocu
par cada vez mais os espaços educacionais não formais e informais, pois na medida em que
nos aproximarmos destes espaços acreditamos que as intervenções (e talvez as respostas)
se verifiquem. 

4. Considerações Finais
“Eu sou aquilo que seus olhos vêem”. Esta frase de Janaina Dutra, advogada e ativista

que atuou à frente da Associação de Travestis do Ceará traduz um pouco daquilo que busca
mos trazer neste trabalho. Isso porque talvez, um dos maiores desafios para a travesti ainda
esteja na desconstrução dos estigmas construídos sobre a imagem destes sujeitos.

7 A priori, defendemos que a “função” dos mitos e fetiches tem sido o reforço e/ou a criação dos estigmas; dessa
forma, criase a figura do “inimigo perfeito” (aquele que tem forma definida causa aversão e é perigoso). Wacquant
(2005) nos chama a atenção para esses sujeitos e os chama de underclass urbana;segundo o autor, são descritos
como uma “subcultura feroz”, uma “concentração de desvios”, um “entrelaçado de patologias” ou ainda, “uma
nação à parte”. 
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Quando nos propusemos desenvolver o presente estudo, nosso enfoque foi pautado
nas políticas educacionais – mais especificamente nas escolas públicas de Cascavel/PR. Ini
ciamos nossa busca por profissionais que atuam nesta esfera e que pudessem embasar nossa
pesquisa de maneira que, preliminarmente, iniciamos nossos diálogos. O que percebemos,
em nossas conversas e nessa caminhada inicial é que tanto a escola quanto a sociedade con
tinuam despreparados para problematizar o assunto. 

Sem dúvida, reconhecemos que houve avanços nessa discussão sobre diversidade e in
clusão. No entanto, a homossexualidade ainda carrega o peso do preconceito e da discrimina
ção, mas observamos que cada vez mais homossexuais estão “saindo do armário” ou mais
pessoas com “orientação sexual diferente se assumindo” (e cada vez mais cedo). Mesmo assim,
estamos longe de eliminar a rejeição e a homofobia. E pior ainda, não deixamos de ser higie
nistas, especialmente diante da figura da travesti, porque provoca uma afronta aos padrões e
continua a ofender e a incomodar.Além disso, é muito difícil não colocar em caixinhas!

Ao optarmos pela Educação como um recorte a ser utilizado em nosso estudo, pensa
mos em um elemento que pudesse atuar como norteador no processo de valorização destes
sujeitos. Não enxergamos a Educação com redentora ou como única responsável pela solução
de todos os conflitos, dilemas e problemas das travestis. Contudo, a compreendemos com
um elemento fundante, já que por ela perpassará desde a compreensão destes sujeitos (sua
identidade), sua construção com ser social e detentor de direitos e, daí poderá derivar o pro
cesso de autonomia das travestis. 

Este cenário determinista aumenta nossa inquietação. Enxergar a travesti como um su
jeito para trilhar um único caminho e definir seus lugares, não por ela, mas pela sociedade
que a exclui, criminaliza e julga contraria todos os princípios estabelecidos nos direitos hu
manos e nas políticas educacionais. Alem disso é incoerente com os preceitos que defende
mos de reparar os danos causados pela educação negada a estes sujeitos.

Neste estudo preliminar, pretendemos dar continuidade a análise e diálogo com os su
jeitos que fazem parte da política educacional no município de CascavelParaná. Pretende
mos,nesta proposta, intervir nos espaços educativos, a fim de modificar este cenário,
possibilitando um protagonismo maior às travestis.
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