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A vida da travesti é comumente marcada pela exclusão desde a tenra idade, 
quando  começa  apresentar  comportamentos  diferentes  do  que  é  esperado 
para o seu sexo já que a concepção de gênero é tradicionalmente relacionada 
à  anatomia  humana,  ou  seja,  fêmea=gênero  feminino  bem como macho  = 
gênero masculino. No entanto para aqueles que não estão dentro desta lógica 
binária  a  sociedade  faz  uso  de  mecanismos  sociais  para  enquadrá-los  e 
reforçar as diferenças entre os considerados “normais” e “anormais”. A família 
e a escola são os primeiros ambientes em que estes jovens serão vistos como 
estranhos.  As  instituições  de  ensino  devem  funcionar  como  espaços  de 
socialização que agregue a convivência com a pluralidade e as diferenças de 
maneira saudável, mas é percebido nas trajetórias escolares das travestis que, 
as  relações  nas  instituições  educacionais  são  marcadas  por  preconceito, 
discriminação e evasão escolar já que não suportam o peso da diferença. Para 
este trabalho, foi  escolhido o estudo de caso a partir da história de vida de 
quatro  informantes  que  revelaram  as  dificuldades  da  vivência  do  ambiente 
escolar, agressão dos colegas no âmbito simbólico/ real e até  dificuldades de 
realizar  tarefas simples como o uso banheiro.  Percebe-se que o sofrimento 
devido  ao  preconceito  é  algo  preponderante  nos  relatos e  funciona  como 
principal fator para a evasão escolar das travestis. O objetivo deste trabalho  é 
trazer para o debate as dificuldades das travestis e sensibilizar a sociedade 
para o direito destes atores sociais, pois a educação como um dos exercícios 
básico da cidadania é muitas vezes interceptado e até anulado, por práticas 
discriminatórias dentro  do próprio  sistema educacional,  além do despreparo 
dos docentes e discentes em lidar com a questão.
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 Refletir sobre o tema Travesti3 é desafiante para a academia por romper 

as  fronteiras  do  gênero,  do  corpo  e  da  subjetividade  num  movimento  de 

construção e desconstrução de sujeitos que refletem sobre os seus corpos. O 

universo  das  travestis  é  marcado  pelo  glamour,  irreverência,  sexo,  mas 

também pelo sofrimento da sua condição, seja pela discriminação na família, 

na escola ou no seu circulo social. 

A identidade travesti  é construída através da incorporação do gênero 

feminino  e  das  transformações  corporais.  É  no  corpo  que  os  garotos,  que 

almejam  se  tornar  travestis,  irá  experienciar  o  rito  de  passagem  para  o 

feminino.

Para Benedetti (2005), este processo de mudança das travestis é quase 

um segundo nascimento. No entanto este “nascer” novamente não é apenas de 

gênero ou corpo mais toda conjectura e subjetividade do sujeito que ocorre 

diante de tais transformações, como mudança na forma de tratamento perante 

a sociedade – elas não querem ser reconhecidas pelo seu sexo biológico e sim 

pela sua identidade social inclusive fazendo uso do nome social em todas as 

instâncias sociais.

Considerando que a sociedade brasileira  lida mal  com a diversidade, 

principalmente com aqueles que rompem com os modelos hegemônicos de 

sexo-gênero, a comunidade LGBT sofre preconceito e discriminação que se 

manifesta de diversas formas: através da violência física, verbal ou psíquica 

chamada  moral,  ou  pela  expressão  limitadora  do  exercício  dos  direitos  de 

tod@s cidadã@s; pela negação do reconhecimento da diversidade sexual, e a 

naturalização  do  binarismo  dos  gêneros,  separando  desta  forma  todos  os 

cidadã@s que vivenciam suas identidades de gênero a partir de uma forma 

distinta da dominante (BRASIL, 2002).

3 Cabe aqui justificar o uso do termo travesti ser colocado no gênero gramatical feminino. Neste artigo 
elas serão referidas no feminino, pois querem ser vistas socialmente como mulheres, inclusive adotando 
nomes femininos e assim preferindo ser chamada pelos nomes sociais adotados (PELÚCIO, 2004). Para 
Benedetti  (2005)  o  uso  no  feminino  implica  no  processo  de  valorização  da  construção  do  gênero 
feminino no corpo e na subjetividade das travestis, além da luta política do movimento das travestis e 
transexuais pela reivindicação da construção feminina.
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O  Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e das DST 

entre  Gays,  HsH4 e  Travestis  (Brasília,2006)  aponta  que  a  homofobia  e  a 

transfobia tem sido elementos estruturantes na vida de gays,HsH e travestis 

derivados  de  uma  cultura  machista,  sexista  e  heteronormativa  ainda 

hegemônica na sociedade vigente.

A vida da travesti é comumente marcada pela exclusão desde a tenra 

idade,  quando  começa  apresentar  comportamentos  diferentes  do  que  é 

esperado para o seu sexo já que a concepção de gênero esta socialmente 

atribuída à anatomia humana, ou seja, fêmea = gênero feminino bem como 

macho = gênero masculino.

No entanto para aqueles que não estão dentro desta lógica binária à 

sociedade faz uso de mecanismos sociais para enquadrá-los e para reforçar a 

diferença entre os concebidos “normais” e “anormais” e o primeiro local onde 

estes jovens sentirão a diferença é no seio familiar.

Kulick (2008) na sua etnografia com as travestis da cidade de Salvador-

Bahia, constatou que elas tinham sido expulsas ou que decidiram sair de casa 

devido à forte  discriminação sofrida pelos familiares por  se encontrarem na 

fase de bicha-boy.  O autor ainda afirma que muitas travestis  não tiveram a 

chance  de  decidir  sobre  sua  permanência  em  casa  após  descobrir  sua 

homossexualidade e travestilidade.

A exclusão ou a convivência hostilizada em casa e nos espaços públicos 

contribui para que a travestis perceba a demarcação da heteronormatividade - 

os lugares dos excluídos e incluídos, ou melhor, dos normais e anormais dando 

aquel@s que estão fora do padrão da normatividade a limitação do espaço 

social o que Morello e Ferrer (apud PERES, 2005) chamaram de “sociabilidade 

de gueto” ou “subjetividade de gueto”, espaços de acolhimentos e inclusão e, 

simultaneamente,  espaços  produtores  de  subculturas,  de  resistências  e  de 

diversidade. 

4 A sigla é referente a homens que faz sexo com outros homens, mas se intitulam como não gays, ou 
seja, aqueles que não possuem uma identidade homossexual.
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Cabe ressaltar  que estes  espaços de acolhimento  são,  por  exemplo, 

pensões de travestis mais velhas que cobram pelos aluguéis de quartos. Essas 

travestis mais velhas desempenham um duplo papel diante das travestis mais 

jovens: acolhedora e detentora dos conhecimentos que vão aconselhar quais 

os  medicamentos  adequados  e  o  uso  para  ganhar  forma  feminina  mais 

rapidamente5.  Vale  ressaltar  que elas  são  chamadas  pelas  jovens  travestis 

como “mãe” ou “madrinha”.

A família, a sociedade e a escola, em seu processo de socialização, vão 

enquadrando as crianças no sistema binário de gênero para que ocupe o lugar 

de  homem  ou  mulher  –  únicos  lugares  de  gênero  socialmente  aceitos  -, 

funcionando  dentro  desta  lógica,  os  meios  de  comunicação  de  massa, 

especialmente a televisão - que é o modo de transmissão de informação mais 

difundido nas sociedades – influencia na produção de signos que sinalizam 

“isso é de menino” e “isso é de menina”, contribuindo para que as crianças 

incorporem  o  gênero  masculino  ou  feminino,  conforme  a  sua  anatomia  e 

genitália.

As travestis em seus discursos evocam o desalinhamento ao que era 

esperado de um menino pela família e comunidade; narram suas preferências 

de companhias e brincadeiras tipicamente femininas, ao tempo em que ocorre 

o afastamento dos grupos de meninos e suas brincadeiras. Percebe-se este 

movimento também quando há evasão destes meninos de casa, marcada por 

um processo de distanciamento das características masculinas da infância e 

aproximação de atributos femininos (GARCIA, 2007 e KULICK,2008).

Mas,  quem  vai  garantir  o  lugar  deste  gênero  que  não  pertence  à 

dicotomia  normalizadora  homem  e  mulher  para  ser  concebida  de  maneira 

saudável pela sociedade? As instituições de ensino deveriam ser um espaço 

que  preservassem  a  diversidade  e  a  individualidade  de  cada  sujeito,  mas 

funciona como local que delimita espaços e exclui o diferente.

5 Para saber mais sobre a sociabilidade travestis nas pensões de cafetinas ver Pelucio, 2007 e Kulick 
2008.
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Segundo  Louro  (1997),  a  escola  ensina,  separa  e  institui,  informa o 

“lugar”  dos  pequenos  e  dos  grandes,  das  meninas  e  dos  meninos, 

heterossexuais e homossexuais, sendo lugar de fabricação das diferenças e de 

práticas  educativas  homofóbicas,  esta  fabricação  ocorre  de  maneira  sutil, 

quase imperceptível perpassando pelo controle do corpo e instituindo nele o 

que é ser menino e menina de modo cotidiano sendo concebido como práticas 

rotineiras e comuns e tomando as diferenças do construto social como algo 

natural.

 Estes comportamentos se encontraram de diversas formas no contexto 

escolar nas concepções pedagógicas, nos currículos e nos livros didáticos, que 

ainda trazem representações binárias simplistas, binárias e hierarquizadas de 

gênero, baseada na heteronormatividade (BRASIL, 2002).

A escola na vida das travestis é mais um lugar de exclusão já que não 

tem possibilidade de afirmação da sua identidade. Segundo Peres (2005) as 

instituições educacionais apresentam dificuldades no trato da orientação sexual 

e de gênero, mostrando-se muitas vezes insegura e perdida diante das cenas 

que não estão presentes em seus manuais. Desse modo, ratifica os modelos 

sociais  de  exclusão  por  intermédio  de  ações  violentas  (discriminação  e 

expulsão) ou de descaso fazendo de conta que nada está acontecendo (não 

escuta as denuncias). 

Metodologia

 Para realização deste estudo foi  utilizada a abordagem qualitativa que tem 

como base a fala do sujeito para analise dos dados. Este tipo de pesquisa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis, ou 

seja,  são  informações  que  não  podem  ser  obtidas  de  forma  quantificada 

(Minayo, 1994). A produção dos dados se deu através da História de Vida de 

quatro  sujeitos  que  têm  em  comum  as  marcas  das  diferenças  vividas  no 

período escolar. Carlos de 27 anos, solteiro, segundo grau completo e trabalha 

como dançarino;  Paola:  38 anos,  vendedora,  2ºgrau incompleto;  Soraia:  31 
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anos, confeccionista, 2ºgrau completo (supletivo) e Whitney: 25 anos, Ensino 

Fundamental  Incompleto  (4ª  serie).  Segundo  Dezin  (apud Minayo,  1999)  a 

história de vida possibilita apresentar as experiências e as definições vividas 

por  uma  pessoa,  um  grupo,  uma  organização,  como  esta  pessoa,  esta 

organização ou este grupo interpretam sua experiência. Para interpretação das 

falas da(o)s participantes a analise de conteúdo oferece um maior respaldo 

para  acessar  o  que  está  por  detrás  do  conteúdo  manifesto.  A  análise  do 

conteúdo é imprescindível para a pesquisa, pois a partir da mesma será feita 

articulações  entre  as  falas  do  sujeito  com  referencial  teórico  para 

fundamentação  do  trabalho.  Pretende-se  trabalhar  categorias  tais  como 

transformação,  identidade,  preconceito,  educação  e  exclusão.  O  termo  de 

consentimento livre e esclarecido foi apresentado aos participantes informando 

sobre a pesquisa e a sua participação. Os nomes dos sujeitos são fictícios para 

preservação das suas identidades.

Narrativas de violência e sofrimento no contexto escolar

O  processo  de  estigmatização  das  travestis  no  contexto  escolar  é 

permeado por  práticas preconceituosas e discriminatórias.  Tais práticas são 

impetradas por  colegas,  professores  e dirigentes.  As  agressões físicas  e  o 

descaso dos professores ou dirigentes frente às queixas das travestis levam-

nas  a  utilizar  o  mesmo  idioma  cultural  voltado  para  elas:  agressividade  e 

revolta,  o  que  ocasiona  o  abandono  dos  estudos  e  conseqüentemente  a 

marginalização.  Whitney e Carlos narram que sofreram agressões físicas e 

verbais na escola e como eram tratad@s pel@s colegas de sala. Whitney diz 

que: 

“Na escola,quando eu ia pra escola ninguém sabia,entendeu andava no  

meio  dos  meninos  brincava  de  bola,  ficava  no  meio  dos  meninos  homem,  

homem mesmo, menino vagabundo, ladrão sentava de junto de mim e tudo 

conversava comigo,  me tratava  como homem porque não sabia,  aí  depois  

quando foi um dia um tempo de festa que eles me viram vestida de mulher e  

viu que eu estava ali, aí começou o preconceito na escola você enganou a  

gente, tirou a gente como otário, você tirou a gente como viado, aqui no meio  
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da barreira não tem viado não, você tirou a gente como cobaia. Eu enfrentei  

muitas coisas, ou seja, preconceito, apanhei muito no meio dos colegas, de me  

esperar na hora de ir  embora pra poder me bater,  não querer nem que eu 

sentasse perto,quando eu chegava pra conversar saia daqui vá,saia daqui vá,  

se não vou lidar um bucado de murro,se não vou estourar você de murro”. 

Carlos chama atenção por ter iniciado seu processo de transformação 

na  idade  adulta  o  que  é  incomum  entre  as  travestis  já  que  desde  a 

adolescência  ocorre  a  fabricação do gênero e  corpo feminino.  Na literatura 

pude observar  situação semelhante dentre as informantes de Kulick (2008), 

que igualmente começou o processo de montagem no inicio da vida adulta, aos 

23 anos. Através do relato percebe-se que o sujeito oscila entre a construção e 

desconstrução do corpo feminino bem como o gênero.

O sujeito traz na sua fala as agressões sofridas no contexto escolar e o 

medo da discriminação de ser reconhecido socialmente enquanto homossexual 

em seguida como travesti  o que implica não somente a mudança do corpo, 

mas também pelo nome social que é adquirido durante a montagem: “Eram 

agressões verbais e já teve agressões físicas mesmo um dia eu tava, teve 

gincana aí cedo pra escola tava com meu cabelo louro, a gente começou a  

sambar eu e minhas amigas, entrou um rapaz na roda, aqui aí as meninas  

falaram só quem pode sambar aqui são as mulheres, aí eu falei assim só que  

eu não sou mulher, não aí ele ficou com ódio de mim, chutou assim minhas  

costas quando eu virei ele deu um murro na minha boca, quebrou minha boca  

eu  fiquei  tonta  agarrei  a  diretora  feito  uma  louca,  diretora  sou  eu,  

Carlos,diretora tenho que falar com a diretora. Aí o povo lavaram minha cabeça  

porque eu fiquei tonto com a porrada que ele me deu, saiu da escola ficou uma 

semana  sem  ir  pra  escola.  Nisso  minha  tia  teve  que  ir  lá,  deu  policia  e  

tudo,chegou lá tava lá dizendo que fui agredido por ser homossexual, mas aí a  

diretora  tratou  assim  como  preconceito  por  ser  uma  pessoa  assim  mulato  

tirado  a  negro  com  cabelo  loiro,você  apanhou  porque  seu  cabelo  estava  

loiro,eu apanhei não,eu apanhei porque ele é um idiota,que veio me agredir  

porque eu estava sambando com minhas amigas e só tinha mulher e  eu o  

único homem  no meio sambando,então ficou por isso mesmo,porque eu não 
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podia me assumir na época tinha dezessete anos,o medo da família de ser  

rejeitado então tinha que chegar e me bloquear, quando eu ia pro pagodes  

com minha amigas  eu  quase sempre  eu  apanhava na hora  de  vir  embora 

mesmo”. 

Whitney relata sobre as agressões sofridas que ao contrário de Carlos 

freqüentou  a  escola  já  montada  o  que  nos  levar  a  questionar  acerca  do 

preconceito do sujeito bicha boy e travesti sofrido na escola que se manifesta 

na forma de agressão no cotidiano: “Quando chego na escola que me viram de 

mulher,feminina o que foi que aconteceu ?os meninos ó pai véi, é isso mermo  

que você quer, né ?!é isso mesmo,aí começou os meninos a querer me bater,a  

e começar a  brigar até a professora achava um absurdo me colocaram na  

diretora pra fazer uma avaliação psicológica pra saber se é isso mesmo que eu  

queria,aí  entrei  na  reunião  da  professora,tinha  um  psicólogo,psicólogo  da  

escola aí a professora perguntou vem cá Cris,é isso mesmo que você quer é  

isso  mesmo que você acha bonito  voce ta  passando no meio  do  povo as 

pessoas ta le tratando assim desse jeito ?

No espaço físico da escola as travestis ou aqueles que estão na fase de 

bicha  boy  encontram  uma  dificuldade  bastante  peculiar  vivida  pel@s 

participantes  desta  pesquisa  o  uso  do  banheiro,  o  qual  Cruz  (2008) 

problematiza e traz reflexões em relação ao problema das travestis no uso do 

banheiro. A autora relata que ministrava uma palestra sobre “O Cotidiano da 

Escola” e foi questionada por uma das participantes: Afinal, qual o banheiro 

que  a  travesti  deveria  usar?  Apresentaram  sugestões  como:  1)  o  “dos 

meninos”,  porque  ele  tinha pênis;  2)  o “das meninas” porque  ele  agora era 

mulher,  se  vestia  de  mulher;  3)  o  “da  diretora”  (ou  “dos/as  professores/as, 

funcionários  (as)  que  significava  uma proteção,  porque  podiam bater  na(o) 

aluno no banheiro dos meninos; 4) o “da diretora” porque era difícil  debater 

este tema com as famílias da escola; 5) o “dos meninos” porque ele não podia 

ferir  o  direito  das  meninas  a  ter  privacidade;  6)  o  banheiro  que  quisesse 

(poucas  pessoas  com  esta  visão);7)  um  terceiro  banheiro;  8)  Talvez 

pudéssemos ter nas escolas um banheiro só (para alunos e alunas) (poucas 

pessoas com esta visão). Na situação acima discute-se muito  mais que o local 
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onde  a  travesti  irá  fazer  xixi;   é  a  sua  identidade  que  está  em  jogo,  o 

reconhecimento social de como a travesti  é vista pela sociedade e como  o 

lugar que reproduz e faz manutenção de gêneros .

Paola  não  relata  o  uso  do  banheiro  durante  sua  vida  escolar,  mas 

quando questionada se voltaria a estudar ela disse que tem vontade, mas ficou 

em duvida se voltaria pelo constrangimento que poderia passar com o uso do 

banheiro como revela sua fala abaixo:

“Eu se eu pudesse entrar numa sala de aula eu entraria, mas quando eu  

penso  ter  que  enfrentar  uma  classe  inteira  só  me  olhando  na  questão  do  

banheiro, aí fico assim meio em duvida eu vou ou não vou”. Quando se refere 

ao  uso  do  banheiro  feminino  em  outros  espaços  públicos  “Você  entra  no 

banheiro  feminino  com  certa  discrição,  se  você  entrar  só  você  mantém  a  

compostura,  você  vai  dar  um  impacto,  as  pessoas  vão  perceber  que  é  

diferente, mas você entra vai lá, faz suas necessidades e saí, as pessoas vão 

te olhar mas não vão te dizer nada. Mas se entrar 1,2,3 e começa fazer aquele  

alarde mostra realmente o que você é,aí então vão criar uma polêmica vão  

embargar,seu banheiro é o de lá, é o de cá. Eu entro e saio normalmente não  

vejo nenhum tipo de constrangimento a ninguém e a mim” 

Esta exclusão ao ambiente social que é a escola empurra as travestis 

para  o  gueto no contexto  de  opressão e marginalização que solicita  a  sua 

adequação a uma realidade bastante singular o universo travesti que compõe 

uma complexidade de valores e significados próprios (PERES, 2005).

De  acordo  com  Wacquant  (2004),  gueto  é  uma  forma  especial  de 

violência  coletiva  concretizada  no  espaço  urbano.  Para  algum  espaço  ser 

constituído como gueto é necessário  quatro  elementos:  estigma, o  limite,  o 

confinamento espacial e o encapsulamento institucional. O gueto é uma forma 

de  livrar  os  seus  constituintes  do  contato  constante  com  os  “dominantes”, 

permitindo a colaboração e formação de comunidade dentro da esfera restrita 

das relações criadas. 
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Os guetos das travestis são através de pensões, hotéis, casas que além 

de ser uma resistência a heteronormatividade e a população homossexual de 

modo  geral  que  também  a  exclui,  é  uma  maneira  de  transmissão  de 

conhecimento,  vivência  e  experiências  de  vida.  Há  também  o 

“amadrinhamento” e o batizado quando mais velhas dão nomes sociais às mais 

novas e estas encontram no gueto um abrigo para a sobrevivência.

Durante a entrevista, Whitney traz na sua narrativa o posicionamento da 

sua família sobre sua condição trans:  “A primeira vez ficou naquela palavra 

você  nasceu  homem,  tava  vestido  de  mulher  ta  ridículo”  o  que  denota  a 

questão da concepção preconceituosa e binarista da família de Whitney, em 

não aceitar um homem se representar socialmente no papel feminino.  

Peres (2005) nas suas pesquisas afirma que na maioria das vezes a 

violência verbal e física não fica restrita ao âmbito familiar, a vizinhança se 

acha no direito de desprezar e humilhar as pessoas que desejam se transforma 

em travestis, expressando toda uma moralidade conservadora e hostil assim 

como revela o depoimento de Whitiney: “meus colegas começou a descobrir,  

ah você é viado,você é boiola,você é gay,não saia daqui que aqui  no meio da 

gente não tem viado isso e aquilo,aí comecei a enfrentar a vida ” . 

Para Paola, o preconceito de ser travesti vem acompanhado do racismo 

por  ser  negra  –  o  que  demonstra  dupla  discriminação  sofrida  através  das 

agressões verbais tais como: “um homem de peito”, “negão de peito” ou uma 

“mulher  de  peito  pau”. A  transfobia  associada  ao  racismo  e  as  baixas 

condições socioeconômicas arrastam as travestis à auto-exclusão social.

Finalizando...

De  acordo  Duque  (2007)  as  experiências  de  socialização  nas  quais 

nossos  comportamentos  e  expressões  foram/são  controladas  por  afiadas 

repressões como “tem gente olhando para você” ou “seja mais discreto” são 

importantes nexos na construção das identidades.

Os garotos que decidem transformar  seus corpos e  expressar  o  seu 

desejo para ser uma travesti, assumem uma posição de resistência frente ao 
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sistema  sexo/gênero/desejo/práticas  sexuais  que  sustenta  a  determinação 

heteronormativa de um padrão único de expressão afetiva, sexual e amorosa; 

estes  jovens  enfrentam  os  modelos  de  rígidos  de  identidade  sexual  e  de 

gênero  para  denunciar  a  inoperância  de  seus  conceitos  e  definições, 

solicitando clarificação de  valores  pautados em seus contextos  históricos  e 

atualizados (PERES, 2008).

Ao  falar  sobre  o  cotidiano  das  travestis  na  escola  é  imprescindível 

observar  as condições em que elas estão inseridas  já  que muitas vezes o 

ambiente escolar se torna aversivo para a aprendizagem e o desenvolvimento 

da sociabilidade dos sujeitos “diferentes”. Algumas cidades já permitem que as 

travestis utilizem o seu nome social nas escolas, no entanto elas querem mais 

que isso,  que as  escolas  sejam um ambiente  que possibilitem a  elas  uma 

condição de vida menos excludente ao invés de ser um dos primeiros locais 

onde irão aprender sobre as dificuldades de ser travesti.
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