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RESUMO 

Esse artigo resulta de pesquisa bibliográfica acerca dos impactos das normas de 

gênero/sexualidade no reconhecimento da transgeneridade/cisgeneridade, na produção da 

violência de gênero, e na educação, tendo por fundamento a crítica pós-estruturalista à 

dicotomia sexo-natureza versus gênero-cultura que embasam a teoria queer e abordagens 

transfeministas brasileiras. Procedeu-se com análise qualitativa de artigos, entrevistas, dossiê 

e ensaios, para sugerir possibilidades crítico-reflexivas sobre as relações de gênero no Brasil 

entre sujeitos cis e trans, e o papel da educação e da sociologia escolar em sua reprodução ou 

ressignificação. As autoras e sites como a ANTRA dão ênfase a classificações patologizantes 

e essencialistas na reiteração das normas de gênero; tomando por válido incentivar o contato 

com perspectivas transfeministas e sociológicas acerca da produção das relações violentas. 

Palavras-chave: Relações de Gênero; Violência de Gênero; Transfobia; Normas sociais; 

Educação. 

 

ABSTRACT 

This article is the result of bibliographic research on the impacts of gender / sexuality norms 

on the recognition of transgenerity / cisgenerity, in the production of gender-based violence, 

and in education, based on post-structuralist critique of the sex-nature x gender-culture 

dichotomy that underlie queer theory and Brazilian transfeminist approaches. We proceeded 

with a qualitative analysis of articles, interviews, dossier and essays, to suggest critical-

reflexive possibilities on gender relations in Brazil between cis and trans subjects, and the role 

of education and school sociology in its reproduction or reframing. Authors and sites like 

ANTRA emphasize pathologizing and essentialist classifications for the reiteration of gender 

norms; taking as valid to encourage contact with transfeminist and sociological perspectives 

on the production of violent relationships. 

Keywords: Gender Relations; Gender Violence; Transphobia; Social norms; Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Graduada em Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

A temática das relações de gênero nas Ciências Sociais engloba os debates sobre a 

construção social, cultural, política e histórica das relações entre homens e mulheres, 

processos pelos quais as representações, distinções ou hierarquias em torno do masculino e 

feminino, conferem expectativas sociais e marcações aos sujeitos localizados em um 

determinado contexto societal. 

Segundo Joan Scott (1990, p. 2), ―ao longo dos séculos, as pessoas utilizaram de forma 

figurada os termos gramaticais para evocar traços de caráter ou traços sexuais‖. O termo 

―gender‖ começou a ser ressignificado pelos estudos e pesquisas feministas a partir dos anos 

1970, e foi gradativamente incorporado a diversas correntes feministas, a partir de definições 

variadas de acordo com as filiações teóricas, que convergiam no sentido de romper com a 

visão
2
, reproduzida seja no senso comum, nas visões religiosas e/ou científicas, na qual as 

desigualdades e diferenças entre homens e mulheres eram justificadas pela ideia determinista 

biológica da pré-disposição natural dos sexos aos papéis e identidades desempenhados no seio 

da família e da sociedade.  

Entendendo que tal temática deve ser discutida levando em conta os contextos 

históricos e culturais, a pesquisa em questão parte de alguns aspectos das relações de gênero 

no Brasil, a fim de articular discussões de fontes bibliográficas e documentais em torno desse 

campo de estudos, acerca dos impactos das normas de gênero/sexualidade no reconhecimento 

da transgeneridade e da cisnormatividade, na contestação ou reprodução da violência de 

gênero, e nas situações e desafios da educação básica. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa com revisão de 

literatura narrativa, na qual não foram aplicados critérios sistemáticos e exaustivos de busca, 

mas sim de acordo com as possibilidades de complementação entre as perspectivas teóricas ou 

didático-pedagógicas encontradas em textos como artigos em periódicos e de revisão, ensaios, 

capítulos de livro, livro didático, entrevistas (textuais e audiovisuais), e dossiê de assassinatos. 

A análise da literatura se firma teoricamente em diálogo com a crítica pós-

estruturalista à dicotomia sexo-natureza versus gênero-cultura, com o debate sobre a violência 

de gênero/contra a mulher a partir de balanços sociológicos acerca desse campo teórico-

                                                            
2 As feministas desse período argumentavam que essas diferenças e desigualdades eram social e culturalmente 

construídas, e o conceito passou a opor-se ou complementar a noção de sexo, a fim de referirem-se aos 

comportamentos, atitudes e traços de personalidade inscritos culturalmente no corpo sexuado. As diversas 

possibilidades de teorias, temas e conceitos hoje existentes nos estudos acadêmicos e na educação básica vem 

dos campos das ciências sociais/humanas e da história dos movimentos feministas ao longo dos últimos sessenta 

anos. 



metodológico no Brasil, com perspectivas transfeministas que permitem ganchos com as 

Ciências Sociais, além de uma perspectiva pedagógica queer e emancipatória, a partir de 

autoras majoritariamente brasileiras;  

Considera-se também uma perspectiva de análise do discurso, que aponta para as 

dimensões sócio histórica e linguística através da qual se articulam e se hierarquizam um 

conjunto de normas sociais em relações de poder (FOUCAULT, 1987) (BUTLER, 1990), as 

quais perpassam também a dimensão do disciplinamento e controle dos corpos no âmbito da 

instituição escolar e dos processos educativos e de socialização. 

As contribuições trazidas pela literatura, aqui articuladas, permitem sugerir algumas 

pontuações sobre as normas de gênero e pedagogias hegemônicas do gênero e da sexualidade, 

o discurso transfóbico e a cisgeneridade, a violência transfóbica enquanto uma forma de 

violência de gênero, o currículo e a pedagogia queer, as possibilidades na sociologia escolar e 

os desafios da formação docente para uma educação inclusiva/plural, as resistências 

trans/travestis às normas de gênero no Brasil, e a produção de conhecimentos a partir das 

experiências trans. 

Além da ênfase na construção social do gênero, algumas autoras do período 

compreendido como a Terceira Onda Feminista passaram a questionar-se sobre o modo como 

as noções de corpo, sexo e sexualidade estavam fundadas no pressuposto de uma natureza 

biológica universalizável do corpo e do sexo, – pressuposto de que o social e a cultura agem 

sobre essa base – ou sobre o modo como até os anos de 1980 permaneciam referências quase 

unânimes a uma unidade biológica das mulheres, ―ou seja, a de que todas as mulheres, 

independente de sua condição social, se reconhecem pela morfologia do sexo feminino 

(vagina, útero, seios)‖ (GROSSI, 1998, p. 3).  

Joan Scott (1990) buscou sugerir um caráter mais analítico que descritivo à categoria 

de gênero, em que a diferença sexual não deveria ser tomada como a causa originária a partir 

da qual a organização social e as identidades subjetivas se constituem, e que os homens e as 

mulheres se definem em termos recíprocos, não podendo haver um estudo em separado dos 

sexos, mas sim de modo relacional. A diferença sexual seria mais uma estrutura social 

movediça que deve ser ela mesma analisada em seus diferentes contextos históricos. 

(GROSSI, 1998)  

Judith Butler (1990) através de concepções como performatividade, 

heterossexualidade compulsória, heteronormatividade, entre outras, discutiu a visão binarista 

das concepções subjacentes às categorias unitárias, essencialistas e universais da tradição 

filosófica ocidental em relação ao feminino e masculino, abrindo um debate sobre um 



espectro de identidades de gênero, e pensando-as no seu caráter transitório e mutável, no 

marco das relações de poder, das instituições e dos processos linguísticos e discursivos, que 

modificam as formas do ser homem e mulher, defendendo que tanto a noção de sexo quanto o 

gênero são determinados socialmente.  

As teorias feministas, os campos dos estudos culturais e do corpo, as teorias 

contemporâneas do conhecimento, e os estudos pós-coloniais, agregaram à análise social 

outros fatores que perpassam os processos de dominação e as relações de poder que nos 

constituem historicamente, para além do foco apenas nos processos de dominação econômica 

e de classe, inserindo dimensões de corpo, raça/etnia, gênero, sexualidades, nacionalidades e 

linguagem. Promovendo críticas à teorização do sujeito universal a partir de categorias 

dicotômicas herdadas do pensamento filosófico ocidental, questionaram a ideia de fixidez e 

estabilidade da identidade, as oposições corpo x mente, as definições acerca do sujeito 

histórico do feminismo, o universalismo científico, o pensamento colonial, entre outras 

questões.  

Segundo Guacira Lopes Louro (2019, p. 2), pensar os arranjos atuais das posições 

hegemônicas que produzem centros, margens e fronteiras pelas normas de gênero, – e em que 

medida são contestadas e afrontadas – requer retomar o papel desempenhado pelos 

movimentos sociais, políticos e culturais a partir da década de 1960 que fundaram uma outra 

política, através do protagonismo de grupos que se reconheciam e se organizaram em torno de 

identidades sociais de gênero, raça, etnia e de sexualidade; tais movimentos passaram a 

desafiar o Centro (homem branco ocidental heterossexual, classe média e rica) e ―toda una 

noción de cultura, ciencia, arte, ética, estética, educación que, asociada a esta identidad, viene 

usufructuando, a lo largo de los tempos (...) la posición privilegiada en torno de la cual todo lo 

demás gravita‖. 

A ampliação realizada pela teoria de Judith Butler, Gayle Rubin, entre outras, somado 

às lutas sócio-políticas de movimentos de identidades sexuais e de gênero dissidentes, 

desembocou na ―teoria queer‖, provocando debates e fricções no âmbito das Ciências 

Sociais/Sociologia (MISKOLCI, 2009). O termo queer, sendo utilizado anteriormente como 

ofensa a homossexuais, prostitutas, e sujeitos subalternizados, passou a ser utilizado como 

forma de empoderamento e resistência. 

Segundo Jaqueline Gomes de Jesus (2014), o conceito de gênero utilizado atualmente 

pelos feminismos é mais próximo do feminismo da diferença, que desconsidera a ideia de que 

a única diferença entre homens e mulheres é biológica, e pensa também a diversidade interna 



existente dentro das categorias de homem e mulher e os processos relacionais e históricos que 

perpassam a construção dos traços culturais associados ao feminino e masculino. 

Dessa forma, essa pesquisa se baseia nessas discussões teóricas, epistemológicas e 

políticas que decorrem da complexificação do conceito de gênero, das noções de corpo, sexo, 

sexualidade, identidade, pensando também a interseccionalidade com os demais marcadores 

da diferença e desigualdades. Inicialmente disserta-se sobre as normas de gênero, identidades 

cisgênero e transgênero, violência de gênero e algumas perspectivas transfeministas e queer 

nesse tema. Adiante, serão discutidas questões sobre educação, sociologia escolar, resistências 

trans, e apresentados alguns dados da ANTRA sobre assassinatos e situação das pessoas trans 

na educação no Brasil. 

 

Os Impactos das Normas de Gênero no Reconhecimento das Identidades Dissidentes e 

na Produção da Violência de Gênero 

Segundo Guacira Lopes Louro, autora que assume uma perspectiva pós-estruturalista
3
 

acerca do debate de gênero e sexualidade e também acerca da educação, faz-se necessário um 

deslocamento da compreensão do corpo em si como entidade biológica universal originária 

das diferenças entre homens e mulheres ou como superfície sobre a qual a cultura opera para 

produzir desigualdades, para aproximar-nos de abordagens  

(...) muito mais amplas, que nos levam a considerar que as próprias 

instituições, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis e políticas de 

uma sociedade são constituídos e atravessados por representações e 

pressupostos de feminino e de masculino, e, ao mesmo tempo, produzem 

e/ou ressignificam essas representações (LOURO et al., 2013, p. 18).  
 

A historiadora e doutora em educação discute como a noção de gênero nos aponta para 

o fato de nos constituirmos como homens e mulheres ao longo da vida em meio a processos 

educativos, onde o educar engloba um complexo de forças e de processos onde os indivíduos 

aprendem a se reconhecer enquanto sujeitos de gênero, e em que operam estratégias sutis e 

refinadas de naturalização que precisam ser reconhecidas e problematizadas. Ao nos escapar o 

fato de que tanto a normalidade quanto a diferença são social e culturalmente produzidas 

como tais, passa despercebido como a norma hegemônica confere sentidos e marcas aos 

―diferentes‖ ou ―excêntricos‖ enquanto inautênticos, instáveis, perversos ou inumanos, 

                                                            
3 A autora aponta que o feminismo pós-estruturalista se fundamenta principalmente em teorizações de Michel 

Foucault e Jaques Derrida, e privilegia a discussão de gênero a partir de – ou com base em – abordagens que 

enfocam a centralidade da linguagem (entendida em sentido amplo) como lócus de produção das relações que a 

cultura estabelece entre corpo, sujeito, conhecimento e poder. Sobre a complexificação do conceito de gênero, 

ela cita algumas autoras como Joan Scott, ela própria, Chris Weedon e Linda Nicholson (LOURO et al., 2013, p. 

17-18). 



enquanto as marcas de estabilidade, equilíbrio e originalidade são atribuídas ao homem cujos 

atos de gênero estão em conformidade com as normas sociais. Um argumento chave nos 

textos analisados refere-se à necessidade de desafiarmos a reprodução acrítica da visão que 

nega ao corpo privilegiado do ―centro‖ o caráter de construto social, passível, portanto, de 

deslocamentos/contestações no seio das relações de poder. 

A identidade de gênero é uma influência de convenções, expectativas e estereótipos 

construídos na socialização dos indivíduos, por meio dos quais os indivíduos as processam e 

reelaboram de modo a adotar ou não padrões pré-estabelecidos pelas normas sociais que 

impingem as pessoas a determinados comportamentos de gênero. Desse modo, trata-se do 

sentimento individual frente aos construtos sociais de feminino e masculino e também 

comporta a dimensão social do reconhecimento, de pertencimento a um grupo/contexto social 

no qual se comprometem subjetivamente e compartilham crenças e sentimentos frente às 

concepções correntes de masculino e feminino.  

Segundo Beatriz Bagagli (2018), o prefixo ―cis‖ é de origem latina e significa uma 

―posição aquém‖ ou ―ao mesmo lado‖, fazendo oposição ao prefixo trans, uma ―posição 

além‖ ou ―do outro lado‖, estabelecendo uma relação de antonímia. O Transgênero se refere a 

sujeitos cuja auto identificação de gênero ―não coincide com o gênero atribuído 

compulsoriamente ao nascimento em virtude da morfologia genital externa, podendo incluir 

travestis e transexuais
4
‖. No discurso transfeminista, falar de cisgeneridade ou cis-

heteronormatividade tem o objetivo de nomear a identidade que é historicamente tomada 

como legitima e aceita pela norma para o sexo atribuído no nascimento, enquanto um regime 

de verdade que impinge os sujeitos a se conformarem a essa norma, e deslegitimarem as 

identidades transgêneras, tomando-as como desvios. 

As coerções estudadas e criticadas pelo feminismo e estudos de gênero abordados na 

literatura, ocorrem de modo a subalternizar, controlar, corrigir, disciplinar, os corpos 

marcados pela asignação do gênero ―mulher‖ ao sexo ―feminino‖ no nascimento, ou pela 

identificação com tal gênero na experiência corpórea – performativa, subjetiva e política  – da 

transgeneridade (BENTO, 2017), marcando as fronteiras e margens em torno das quais o 

homem branco cis-heterossexual é centralizado em dinâmicas sócio-políticas de dominação. 

                                                            
4 Segundo Jaqueline de Jesus (2012), em guia de orientação sobre conceitos e termos a respeito da identidade de 

gênero, mulher transexual é aquela que reivindica reconhecimento legal e social como mulher; homem 

transexual é o que reivindica reconhecimento legal e social como homem. E a travesti é integrante de um terceiro 

gênero que vivencia papéis/comportamentos de gênero associados ao feminino e deve ser tratada no pronome 

feminino. O blog Transfeminismo usa o termo trans* com asterisco para referir-se a transexuais, transgêneros e 

travestis. Nesse artigo, utilizamos o termo transgênero de acordo com Jesus (2012), como abrangente desse 

grupo diversificado de identidades dissidentes ao gênero atribuído compulsoriamente no nascimento. 



Portanto, um conjunto de permissões e negações perpassa as construções de gênero e 

sexualidade na sociedade patriarcal, subordinando os atributos do feminino, as quais são 

intensificadas também por meio do racismo, considerando o histórico colonial e escravista. 

Segundo Judith Butler (1990), utilizando a ideia de inteligibilidade cultural do gênero, 

a linguagem opera a construção fictícia do ―sexo‖ no regime da heterossexualidade 

compulsória e do falocentrismo – compreendidos como regimes de poder/discurso que 

operam produzindo corpos inteligíveis e instituindo uma relação de coerência entre sexo-

gênero-desejo, formando uma matriz dominante na qual a complementaridade dos sexos é 

tomada como natural, e necessária para justificar a norma. As matrizes subversivas consistem 

em práticas culturais que produzem uma descontinuidade e uma dissonância entre 

sexo/gênero/desejo, balançando as bases essencialistas através da performatividade de gênero.   

  As pessoas transgêneras vivem processos de abjeção que os conferem lugares sociais 

de precariedade e marginalização nas relações sociais, em que no Brasil, segundo Berenice 

Bento (2017), esse processo interage com o racismo e com a exploração de classe, entre 

outros marcadores, de modo que não devemos pensar a transexualidade apenas pela 

exclusividade da experiência individual, psicológica e corpórea, mas sim em termos da 

politização das identidades abjetas, da consideração do Estado nos processos de 

abjeção/precarização, da patologização no âmbito psiquiátrico e das biociências, do 

questionamento do alcance dos ―direitos humanos‖, e também dos pensamentos e práticas 

eurocêntricos e colonialistas. (VERGUEIRO, 2014) 

A concepção na qual o gênero é vinculado a um ponto determinante ―no sentido de 

que o corpo reflete o sexo e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, quando referido 

a essa relação‖ (BENTO, 2011, p. 553), contribui para vincular as experiências trans sempre à 

disforia/desvio/transtorno, patologizando e conferindo seu tratamento às esferas das ciências 

médicas e psi. Até pouco tempo, esses sujeitos sequer eram considerados/incorporados nas 

discussões acadêmicas da sociologia canônica. ―(...) Muito daquilo que nomeamos de ―novo‖ 

já habitava o mundo das relações sociais antes de qualquer pesquisa o eleger como seu tema‖ 

(BENTO, 2017, p. 46). Assim, segundo a socióloga, é importante considerar esses fatores ao 

trazermos o debate para a esfera das ciências sociais
5
. 

Berenice Bento (2011) afirma também, utilizando-se da ideia de capacidade 

performativa da linguagem, que as instituições escolares têm contribuído historicamente na 

                                                            
5 Berenice Bento utiliza o termo ―estudos transviados‖ enquanto uma tradução cultural do queer. Aponta que ―o 

sujeito queer, no Brasil, não se restringe exclusivamente aos LGBTT. São os que não conseguem se inserir 

completamente na categoria humanidade, tampouco usufruem da condição de cidadania plena estabelecida na 

lei‖ (BENTO, 2017, p. 56). 



produção de discursos que se legitimam enquanto representações da realidade, por meio da 

produção de verdades inquestionáveis e pretensão de neutralidade, quando são, na verdade, 

interpretações construtoras de significados que hegemonizam certos discursos.  

Segundo a socióloga (2017, p. 58), em nossa sociedade, o reconhecimento, tanto na 

questão racial como na dos gêneros dissidentes e homossexualidades, se dá por mecanismos 

de apagamento das diferenças via assimilação, e que embora o debate público sobre as 

homossexualidades tenha ―saído definitivamente do armário‖, com essa afirmação ―não se 

pode concluir que há uma visibilidade de toda população LGBTT de forma isonômica. A 

população trans continua padecendo de uma invisibilidade cruel‖.  

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais
6
, entre 01 de janeiro e 31 

de outubro de 2020, houve um aumento de 47% no número de assassinatos de pessoas trans, 

comparado ao mesmo período em 2019. Em 2020, foram 151 assassinatos e em 2019, 103 

assassinatos. Em 2017 e 2018, foram 157 e 139 registros respectivamente. Dentre os casos 

analisados em 2020, 78% eram travestis/mulheres trans negras, pretas e pardas (de acordo 

com o Estatuto da Igualdade Racial), 71% dos assassinatos aconteceram em espaços públicos, 

sendo pelo menos oito vítimas em situação de rua, e pelo menos 72% dos assassinatos foram 

direcionados contra travestis e mulheres transexuais profissionais do sexo, que são as mais 

expostas à violência direta em face do estigma e da cultura de ódio e violação aos seus corpos.  

Até o dia 31/10/2020, todas as 151 pessoas assassinadas expressavam o 

gênero feminino, sejam travestis ou mulheres trans. Nos chamando atenção 

para recorrentes casos onde o ódio a identidade de gênero se faz presente, 

nos trazendo reflexões sobre a violência de gênero como fator relacionado a 

essa violência. (ANTRA, p. 1-2, 2020) 
 

Essas mortes tendem a ser naturalizadas, e o Estado não promove políticas e 

instrumentos específicos de produção desses dados, e na sociedade há uma hierarquização e 

banalização dessas mortes. Esses debates presentes na literatura consultada e nos ativismos 

trans sobre as questões e demandas da comunidade transgênera, podem ser relacionados com 

a discussão sobre a violência de gênero. Em artigos de revisão, a cientista social Lourdes 

Maria Bandeira discute alguns aspectos desse campo de investigação que se formou no Brasil 

nos últimos quarenta anos. 

                                                            
6 A ANTRA, citando Zerbinati e Bruns (2019), afirma que ―a violência letal contra minorias sexuais e de gênero 

não se trata de crimes comuns, decorridos de assalto, bala perdida ou crimes passionais, mas são ―crimes de 

ódio‖. A identidade de gênero da vítima é determinante no 'modus operandi' do agressor. A transfobia se baseia 

em medo, desconforto, intolerância, rejeição, aversão, ódio, discriminação ou estigmatização à pessoa trans 

devido sua identidade de gênero. O comportamento transfóbico acontece sob a forma de opiniões negativas, 

exclusão social/institucional, agressões físicas, verbais ou psicológicas manifestadas mesmo que indiretamente 

com a pretensão de reforçar e garantir o discurso binário e naturalizante ao gênero a partir do sexo biológico‖ 

(2020, p. 117).  



Segundo Bandeira (2014, 2017) o tema da violência contra as mulheres configurou-se 

como uma das mais importantes reinvindicações no seio dos movimentos feministas desde a 

década de 1970, e nos anos 1990 no Brasil se consolidou um campo teórico-metodológico 

com vasto campo de reflexão e pesquisa teórica e empírica que ampliou os sentidos 

conferidos ao debate sobre violência contra mulher, junto às esferas jurídica, da segurança, da 

saúde, das políticas públicas e dos movimentos sociais. 

O reconhecimento da violência contra a mulher como problema de saúde pública e de 

violação de direitos humanos, por parte de declarações de entidades/organismos 

internacionais, as pressões nacionais e internacionais dos movimentos de mulheres, a 

redemocratização no Brasil, a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e das 

DEAM‘s, e nos anos 2000 as ações tocadas por órgãos como a Secretaria de Políticas para 

Mulheres, a Lei Maria da Penha, entre outros, somado a essa ampliação investigativa e crítica 

da produção acadêmica, possibilitaram com que, mesmo que tardiamente, a violência contra a 

mulher fosse posta na ordem do dia como fato sócio-político
7
 relevante, reverberando na 

ampliação das lutas e demandas feministas. 

Tendo realizado, um balanço sociológico das produções, pesquisas e publicações dos 

estudos da violência contra a mulher, articulando-os com os estudos relacionados às 

categorias gênero, raça/cor/etnia, corpo e sexualidades, Lourdes Maria Bandeira afirma que os 

acúmulos de reflexões a partir da associação da análise da violência contra a mulher com o 

pressuposto de construção sócio-cultural-política dos gêneros, dos corpos e das sexualidades 

(não mais biológicas), contribuiu para instaurar três pilares: a afirmação compartilhada de 

uma ruptura epistemológica radical entre a noção biológica de sexo e a noção social de 

gênero, o privilegiamento metodológico das ―relações de gênero‖, sobre qualquer 

substancialidade das categorias de mulher e homem ou de feminino e masculino; e o da 

transversalidade do gênero, no sentido de que a construção social de gênero atravessa e 

constitui as mais diferentes esferas do social. 

A antropóloga Rita Laura Segato (2017) pensa as relações de violência de gênero 

como políticas, não como um problema da ordem moral ou privada da relação entre homens e 

mulheres, mas um problema da sociedade, e que o feminicídio e genocídio são inerentes à 

                                                            
7 Segundo a Convenção de Belém do Pará (1994) a violência contra a mulher refere-se a ―qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública como na esfera privada‖. Lourdes Bandeira (2017, p. 16) defende a pertinência da caracterização 

de violência modernista proposta por Consuelo Corradi (2009), em que em vez de uma concepção instrumental, 

um meio para atingir um fim, seria uma força estruturante da realidade social, das relações interpessoais e 

coletivas, tendo se constituído um fim em si mesma, ―uma força social plena de significados e dotada de uma 

capacidade de estruturação da realidade que modela culturalmente o corpo das vítimas e dos agressores, 

denominada violência modernista". 



modernidade.  Berenice Bento defende que os assassinatos da população transgênera podem 

ser caraterizados como transfeminicídio, e essa perspectiva vai ao encontro da posição 

defendida pela ANTRA , quando afirma: 

De acordo com o último relatório da Transgender Europe (TGEU) lançado 

em 2020, que analisa o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans 

pelo mundo a partir dos dados coletados em pesquisas como a nossa no 

Brasil, 98% das vítimas de assassinatos globais são pessoas que vivenciam o 

gênero feminino. Esse dado aponta para como o gênero é um dos fatores 

centrais que colocam essa parcela da população em risco aumentado de 

violências e de serem vítimas de assassinatos. (ANTRA, 2020, p. 15) 

 

Segundo Lourdes Maria Bandeira (2014, p. 450), é pela perspectiva de gênero como 

categoria analítica ―que se entende o fato de a violência contra as mulheres emergir da 

questão da alteridade, enquanto fundamento distinto de outras violências‖. Segundo a autora, 

ela possui uma dimensão além de estrutural, também, interpessoal uma vez que as relações de 

poder perpassam o cotidiano, e deve ser compreendida considerando os contextos e espaços 

relacionais, que têm cenários societais e históricos não uniformes. Desse modo, desdobra-se 

em um conjunto de nominações e definições: violência de gênero, violência contra a mulher, 

violência conjugal e doméstica, violência lesbofóbica e transfóbica, de acordo com diversas 

situações empíricas, conceituais, teóricas. (SAFFIOTI, 2001; MACDOWELL SANTOS; 

PASINATO IZUMINO, 2005; BANDEIRA, 2014) 

A autora defende que uma maior aproximação entre as produções teóricas dos estudos 

queer com as pesquisas de violência de gênero pode ser um caminho para a compreensão da 

complexidade desse fenômeno, deslocando-se da matriz heteronormativa e dos dualismos de 

gênero de modo mais efetivo – sem perder de vista os objetivos teóricos e políticos feministas 

–, e ancora essa reflexão a partir de Richard Miskolci (2009, p. 170-171), em que afirma ―a 

Teoria Queer desafia a Sociologia a não mais estudar apenas os que rompem as normas (...) 

nem apenas os processos sociais que os criam como desviantes (...), antes focar nos processos 

normalizadores marcados pela produção simultânea do hegemônico e do subalterno‖.  

As perspectivas transfeministas também são aporte teórico que ajudam a expandir a 

compreensão do fenômeno da violência contra a mulher e as normas de gênero/sexualidade. 

Segundo Helena Viera (2020), em curso sobre o pensamento transfeminista, a universalização 

da categoria mulher, em um sentido ontológico, camufla as experiências, por definição, 

historicamente localizadas, e desse modo, torna-se importante identificarmos alianças 

possíveis entre as diversas formas de subalternidade considerando as especificidades bem 

como os marcadores da diferença/desigualdade que perpassam as opressões de gênero, sem 



perder de vista as demandas dos movimentos de mulheres e LGBTI+ como frutos de seu 

tempo.  

Jaqueline Jesus (2014) afirma que entender as normas de gênero passa pelo 

reconhecimento da relação entre as opressões sofridas pelos diversos corpos em não 

conformidade com as representações hegemônicas, e que as categorias essencialistas 

prejudicam todos os corpos que não estão em conformidade, as pessoas trans, as mulheres cis 

histerectomizadas ou mastectomizadas; homens orquiectomizados ou emasculados, e todos 

aqueles que não estão em conformidade com o binarismo pênis-homem x vagina-mulher, ou 

homem masculino x mulher feminina.  

  Com isso, um dos objetivos das práxis do transfeminismo, além de ser protagonista na 

construção de sociabilidades alternativas para a população trans (JESUS; ALVES, 2012), é 

contra-argumentar sobre a naturalização da violação da população transgênera
8
, ao passo em 

que as ofensivas conservadoras das relações violentas se acirram ao perceber o espaço que 

vem sendo aos poucos conquistados pela comunidade trans e LGBTI+ na cena pública. 

  Outres autores Leila Dumaresq (2014), Hailey Alves (2012), Viviane Vergueiro 

(2014), Amara Moira Rodovalho (2017), Beatriz Bagagli (2018), ligadas a perspectivas 

transfeministas, defendem a cisgeneridade como conceito que possibilita situar a alteridade 

em relação aos sujeitos que não tem sua autodeterminação do gênero questionada (pela 

sociedade, pelo Estado, pelo biopoder médico), e criar um deslocamento dessa posição 

naturalizada de sua hierarquia superiorizada. Conforme Dumaresq (2014, p. 10), trata-se 

também de uma luta por autonomia civil e igualdade jurídica, na qual ―(...) a liberação e 

emancipação trans não começa e termina nas pessoas trans. Ela busca uma sociedade que 

promova a vida em todas as suas manifestações‖.  

  Em entrevista concedida ao nexo jornal, Helena Vieira (2017) combate a ideia de que 

as mulheres trans/travestis tiveram uma socialização para a masculinidade e que por isso 

tiveram em algum momento de suas vidas o privilégio masculino, destacando como a 

socialização das crianças e adolescentes que fogem às normas de gênero é violenta, sendo a 

escola e a família duas instituições marcadamente presentes nessas opressões.  

  Desse modo, é possível perceber como as normas conferem distintos lugares sociais, 

situações e desafios nas relações de gênero, impingindo as pessoas trans a se unirem em redes 

                                                            
8 A denúncia dessa violência estrutural soma-se a uma série de outras pautas, segundo Jesus (2014), como 

direitos reprodutivos para todas/os (apoio ao direito dos homens transexuais a gestação e a aborto seguros e 

enfrentamento da esterilização forçada de mulheres transexuais), agência (defesa do poder de decisão das 

pessoas trans sobre os seus corpos), desconstrução das identidades binárias (respeitar as pessoas, transgênero ou 

cisgênero, que se enquadram no binarismo homem x mulher, sem excluir aquelas que não se enquadram nesse 

modelo), corpo-positividade e/ou empoderamento (valorização os corpos trans, desestigmatizá-los); 



de relações nas quais possam se sentir menos estigmatizadas, e cujas possibilidades materiais 

lhes permitem a sobrevivência. Segundo a ANTRA (2020), é muito comum o êxodo travesti, 

para outras cidades, assim como para os espaços da prostituição, onde se estima que estão 

inseridas entre 85% e 90% das mulheres trans e travestis.  

Educação, Resistências Trans e Dados da ANTRA sobre Assassinatos e Situação das 

Pessoas Trans na Educação 

Em artigo de revisão de estado da arte sobre os estudos que relacionam o universo 

trans a debates sobre educação e escola, Neil e Cicllini (2016) apontam que a segunda metade 

dos anos 2000 foi o demarcador do surgimento de estudos sobre a inserção e permanência de 

pessoas trans na escola no contexto brasileiro, envolvendo tanto o universo docente quanto o 

discente, em que, entre o período de 2008 e 2014, analisaram 20 publicações, entre artigos, 

dissertações e tese, as quais apontam que o segmento social mais exposto a formas de 

exclusão e vulnerabilidades é o dos/as transgêneros/as.  

Entre as questões destacadas pelos autores a partir desses estudos, estão: a 

preocupação crescente manifesta por docentes trans em produzir conhecimento científico 

sobre o universo trans e educação; a presença da socióloga Berenice Bento
9
 como uma das 

primeiras a realizar investigações nesse assunto, apontando sobre a engenharia de produção de 

corpos normais que perpassa a sociedade e a educação; o uso de conceitos como ―sinergia de 

vulnerabilidades‖ e ―pedagogia do insulto‖ por Rogério Junqueira como norteadores das 

relações estabelecidas por pessoas LGBTI+ no contexto escolar; uma pressão por 

desempenhos elevados dos estudantes LGBTI+ como forma de amenizar a rejeição a que 

estão sujeito; e um campo em aberto de investigação relacionado à transexualidade 

masculina
10

 – discente ou docente – no contexto educacional, entre outros fatores. 

Em entrevista, Sara Wagner York fala a respeito das distâncias e aproximações entre o 

campo educacional e sua experiência enquanto uma travesti da educação, ressaltando questões 

relacionadas ao estigma forte que impõe diversas barreiras, como uma vigilância constante da 

escola sobre as práticas de professores trans, por serem espaços que estão recentemente sendo 

alcançados; associações pejorativas sobre sexualidade, confundindo sua identidade de gênero 

                                                            
9 Bento também fala a respeito de como as escolas convenientemente permanecem falando em evasão, quando 

na verdade há um processo de exclusão das pessoas trans dos espaços escolares, e também afirma que ―(...) a 

natureza da violência que leva uma criança a deixar de frequentar a escola porque tem que trabalhar para ajudar a 

família não é da mesma ordem daquela que não consegue se concentrar nos conteúdos transmitidos porque é 

‗diferente‘‖ (BENTO, 2011, p. 558). 
10 Apontam como exceção experiências contadas na autobiografia de João Nery como docente trans, 

anteriormente ao período investigado, e sinais da visibilidade transmasculina, nesse tema, na realização I 

Encontro Nacional da Rede Trans Educ em BH-MG em 2011. 



com a orientação sexual, espalhamento de boatos, perguntas de alunos relacionadas a temas 

particulares. Ela destaca que seu interesse é pedagógico e emancipatório, uma travesti da e na 

educação que quer discutir questões
11

 como a cidadaneidade (desenvolver a capacidade dos 

estudantes se sentirem dignos de seus direitos), educação especial, direitos reprodutivos e 

sexualidade para pessoas com deficiência, visibilização das pessoas intersexo, que se estima 

que correspondem até 1,7% da população mundial, entre outras questões. ―(...) A gente quer 

olhar para outros corpos e dizer: ―Esses corpos também são da educação.‖ (YORK, 2020, p. 

17) 

Douglas Paulino Barreiros (2017), em discussão que dialoga com as perspectivas de 

Guacira Lopes, Berenice Bento, Beatriz Preciado (2013), aponta que mesmo o padrão das 

normas sexuais e de gênero sendo inatingível, gerando angústias, insatisfações e violências 

naqueles que são corrigidos na socialização escolar, a defesa das fronteiras heteronormativas 

manifesta no currículo em ação se dá de modo deliberado em meio a práticas, relações de 

poder, atitudes excludentes, classificações, e saberes, que em conjunto configuram uma 

pedagogia do insulto e do disciplinamento da heterossexualidade em detrimento de outras 

orientações.  

A proposta da pedagogia queer, e de uma pedagogia emancipatória, é a de buscar 

discutir as sexualidades e o gênero para além de uma postura terapêutica que busque o 

tratamento individual da discriminação, para além dos aspectos reprodutivos e biológicos, e 

das informações por si mesmas; evocando metodologias compreensivas e analíticas dos 

conhecimentos e saberes que circulam no discurso normatizador que perpassa a instituição 

escolar, e daqueles que podem emergir de enunciados de resistência, historicizando essa 

diversidade a fim de mostrar como as construções de gênero atravessam todas as esferas 

sociais, materiais e simbólicas, conferindo lugares distintos que perpetuam desigualdades.  

Gênero e sexualidade são temas que fazem parte da vida social dos estudantes, e que 

além dos aspectos da saúde sexual/reprodutiva, ou da discussão da construção dos papéis 

sociais, deve-se trazer o que essas juventudes têm a dizer, sobre si e sobre sua vida na escola e 

em sociedade, estimulando a desnaturalização das percepções que violam o corpo da mulher, 

das pessoas negras, gordas, com deficiência, mostrando como essas representações circulam e 

o papel das suas ações, enquanto agentes em sociedade, sobre essas opressões cotidianas. 

Desse modo, tanto as perspectivas (trans)feministas como queer, decoloniais, tencionam os 

limites das epistemes dominantes a partir de uma postura diferenciada diante do mundo, dos 

                                                            
11 Sua dissertação pela UERJ: ―Tia, você é homem? Trans / da e na Educação: Desafiando Cistemas‖, investigou 

as políticas de cotas para Transexuais e Travestis, nos programas de pós-graduação Brasileiros.  



conhecimentos, e da crítica à pretensão de neutralidade dos discursos médico-científico, 

educacional, entre outros. 

Quanto aos conteúdos de gênero do livro didático, Castro (2019) e Limoeiro (2017), 

afirmam que houve um aumento qualitativo e quantitativo comparando os livros aprovados 

em 2012, 2015 e 2018, o que representa o desenvolvimento de acúmulos e novas reflexões na 

sociologia da educação básica. Embora os PCN apresentem possibilidades de trabalhar a 

questão de gênero de forma interdisciplinar, coube à sociologia a tarefa de encará-la como 

conteúdo curricular oficial. 

As Ciências Sociais utilizam dados, métodos, pesquisas e referenciais teóricos 

sistematizados, o que possibilita diversos diálogos com os pensamentos correntes no senso 

comum, no âmbito da construção do conhecimento escolar. Através da sociologia escolar
12

, 

no processo de transposição ou mediação didática, a tarefa do (a) professor (a) passa por 

buscar as pré-noções e conhecimentos prévios e narrativas dos educandos a fim de trabalhá-

los de modo a proporcionar capacidades de verificação da argumentação (MORAES; 

TOMAZI; 2008), o desenvolvimento de autonomias crítico-reflexivas que transcendem o 

espaço do aprendizado escolar, e a associação dos saberes acumulados da Sociologia com as 

necessidades contemporâneas da juventude, do Ensino Médio, da escola, e dos fenômenos 

sociais mais amplos. (DAYRELL; REIS, 2007) (SILVA, 2005) 

Podemos mesclar aspectos das histórias de vida, e da inserção social de pessoas trans 

em várias áreas sociais, para além do aspecto da identidade, como forma de desafiar as 

narrativas de senso comum que atrelam a identidade de gênero trans à ideia de sexo biológico, 

ao desvio, à criminalidade. Um bom exemplo para mostrar como as normas de gênero tem 

impacto no reconhecimento da transgeneridade pode ser a história de Bruna Benevides nas 

Forças Armadas Brasileiras, uma instituição patriarcalista e que expõe as faces do discurso 

normativo, ao tê-la expulsado por licença médica, quando, após 20 anos atuando na Marinha, 

assumiu sua identidade de gênero.  

  Leandrinha Duart é uma travesti com deficiência, e tem diversos debates nas redes 

sociais sobre sexualidade, quebrando tabus relacionados aos corpos com deficiência. Na 

política institucional, temos também vários exemplos para desmistificar a visão  

estigmatizante da inserção das pessoas trans na sociedade, nas histórias dos movimentos 

                                                            
12 A partir de 1997, com a formulação dos Parâmetros e Orientações curriculares nacionais, dois princípios 

epistemológicos foram fundados como norteadores da organização curricular da sociologia: o estranhamento e a 

desnaturalização, os quais ajudam a compreender a realidade social para além das práticas subjetivas, 

entendendo-a como constituída de relações e fenômenos sociais. Recomenda-se que sejam trabalhados recortes, 

a partir da articulação de temas, teorias e conceitos envolvendo as três áreas das Ciências Sociais: a Sociologia, a 

Antropologia e a Ciência Política. 



LGBTQIA+, etc. Também são frutíferos exemplos que abordam a prostituição a partir das 

relações sociais e históricas, retirando os estigmas que desumanizam as trabalhadoras/es do 

sexo.  

  Materiais como o livro didático Sociologia para Jovens do Século XXI, dossiês e 

textos do site da ANTRA, do blog Transfeminismo, Rede Trans Brasil, Grupo Trans Educ 

(Facebook), ABGLT, articulados, permitem trazer as potencialidades e acúmulos da 

comunidade trans e LGBTI+ para o debate sobre as relações de gênero. A Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA, nesse ano de 2020, assim como em 2017 e 

2018, publicou um dossiê no qual reúne informações relacionadas a assassinatos de 

transexuais e travestis no Brasil.  

  Destacam que ―na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, é no 

campo da educação onde o ataque ao gênero tem um efeito mais extenso e profundo‖ (p. 52), 

e que as posições antigênero atualmente não estão apenas em narrativas de agitação política 

mobilizadas pelas bases de apoio do governo Bolsonaro, mas ―estão hoje traduzidas em 

políticas públicas e em diretrizes estatais‖ (p. 52), e que no Brasil, desde 2014 proliferam 

legislações antigênero na educação nos níveis estaduais e municipais, buscando criminalizar 

secretários, professores e diretores que trabalhem a perspectiva de gênero/sexualidade de 

maneira inclusiva.  

  Devido ao processo de exclusão familiar, social e escolar, estima-se que 13 anos de 

idade seja a média da expulsão de casa pelos pais, que cerca de 0,02% estão na universidade, 

72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental (Dados do Projeto Além do 

Arco-íris/Afro Reggae). ―Essa situação se deve muito ao processo de exclusão escolar, 

gerando uma maior dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e deficiência na 

qualificação profissional causada pela exclusão social‖ (ANTRA, 2020, p. 43). Quanto aos 

homens trans e pessoas transmasculinas, a ANTRA (p. 45) informa que há uma invisibilidade 

maior gerando uma dificuldade no levantamento dos dados, mas que estima-se que a 

escolaridade desta parcela da população seja inversamente proporcional à baixa escolaridade 

das travestis e mulheres transexuais, e que seja a maior parcela da população trans nos 

empregos formais, além de não terem o percentual de homens trans atuando na prostituição.

 O Mapa dos Assassinatos 2020 aponta que, dentre os 109 casos em que foi possível 

identificar a idade das vítimas
13

, a idade média foi de 29,5 anos: 61 (56%) vítimas tinham 

entre 15 e 29 anos; e 31 (28,4%) entre 30 e 39 anos; oito (7,3%) entre 40 e 49 anos; e 9 

                                                            
13  ―O assassinato precoce é o início da tentativa de destruição cistemática de uma população. É a consolidação 

de um projeto transfeminicida em pleno funcionamento no país – e no mundo‖. (ANTRA, 2020, p. 39) 



(8,3%) entre 50 e 59 anos, e não foram encontrados casos acima de 60 anos em 2020. 

Destacam que de acordo com o Atlas da Violência 2020, a morte prematura de jovens (15 a 

29 anos) por homicídio é um fenômeno que tem crescido no Brasil desde a década de 1980.  

  A respeito do perfil dos suspeitos/assassinos, há poucos dados sobre suas identidades 

nas matérias, enquanto que no caso das vítimas eles publicam os nomes de registro sem o 

respeito às suas identidades de gênero ou menção do nome social. Com isso, dificulta traçar 

um perfil aprofundado sobre os suspeitos. Dos suspeitos do ano de 2020, ―encontramos 

notícias de que pelo menos 46,5% deles eram homens, 4,5% mulheres (cis e trans), sendo três 

mulheres cis e cinco mulheres trans/travestis e em 49% dos casos não havia informações 

sobre o suspeito‖. (ANTRA, 2020, p. 61) 

Considerações Finais 

Nesse artigo, através da articulação de alguns apontamentos sobre normas de gênero 

fundados na crítica feita por alguns estudos de gênero à dicotomia sexo-natureza versus 

gênero-cultura, e em abordagens transfeministas e sobre violência de gênero e educação, foi 

realizada uma discussão bibliográfica, associada a algumas fontes documentais, de acordo 

com as possibilidades de complementação entre as perspectivas teóricas ou didático-

pedagógicas encontradas em textos como artigos em periódicos e de revisão, ensaios, 

capítulos de livro, livro didático, dossiê e entrevistas.  

  Foi possível constatar que as (os) autoras (es) dão ênfase ao papel desempenhado por 

classificações essencialistas, binárias e patologizantes na reafirmação de normas sociais em 

torno do masculino e feminino, e do controle, marginalização e estigmatização dos corpos que 

não estão em conformidade com a cis-hetero-norma; ressaltam, através de interpretações 

desconstrutivas e críticas, a existência de pedagogias hegemônicas excludentes que perpetuam 

as violências materiais e simbólicas ao nominarem os corpos ―inteligíveis‖ e ―abjetos‖, seja 

na sociedade ou na educação; e a violência transfóbica enquanto uma forma de violência de 

gênero, que deve ser compreendida considerando as dimensões histórico-políticas dos corpos, 

sexualidades e identidades, sendo um fenômeno estruturante da realidade social;  

  Aponta-se e sugere-se através dessas abordagens e princípios crítico-reflexivos acerca 

das Relações de Gênero, que estimulemos os estudantes – nas aulas de sociologia e outras 

disciplinas na Educação Básica – a perceberem suas agências na sociedade por meio da 

compreensão da inserção dos sujeitos no seio das normas de gênero, e do caráter relacional, 

interseccional e mutável das vivências e distinções sociais a partir do gênero. 

  A fim de ressignificar as relações sociais em prol da efetiva cidadania e respeito à 



diversidade humana, no campo educacional, toma-se por relevante a) ao abordar sobre a 

diversidade e as desigualdades de gênero, explicitar os modos pelos quais as exclusões e 

hierarquias são a partir delas legitimadas em nossas relações de poder no Brasil e América 

Latina, demonstrando como o hegemônico e o subalterno são simultaneamente produzidos e 

que interesses particulares se apresentam como universais e essenciais; b) debater o discurso 

essencialista e naturalizador das opressões, que desumanizam os corpos subalternizados, 

expondo didaticamente as disputas discursivas que emergem das experiências de resistência 

que sejam profícuas para a imaginação sociológica, a desnaturalização e o estranhamento de 

todas as identidades e distinções de gênero, abordando-as enquanto construtos sociais.   

  Parte-se da compreensão que os movimentos, pensamentos e demandas de jovens, 

mulheres e homens transexuais, travestis, intersexos, e todos aqueles cujas possibilidades de 

existência e liberdade são afetadas pela cisheteronormatividade, necessitam ser incorporadas 

mais sistematicamente em reflexões acerca das relações de gênero no Brasil, questão 

primordial para uma educação democrática e plural no tema de gênero/sexualidade.  

  A literatura demonstra como o tema vem crescendo nos ativismos e movimentos 

LGBTI+, nas pesquisas/estudos acadêmicos, nas publicações em periódicos, blogs, redes 

sociais e mídias digitais, manifestações, live streamings (que aumentaram nesse período de 

pandemia), cursos de pré-vestibular para jovens/adultos trans, dossiês, manuais e guias 

relacionados à população LGBTI+, modificando nossas visões sobre as identidades de gênero 

e sobre o papel que as normas exercem na reprodução da violência e na atribuição de lugares 

sociais distintos aos indivíduos a partir do gênero e da sexualidade.  
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