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RESUMO 
O objetivo geral do artigo é investigar as políticas de educação voltadas 
para pessoas travestis e trans negras no Estado Brasileiro. Os objetivos 
específicos são discutir a política “Escola Sem Homofobia” e apontar a 
descolonização dos currículos escolares. A pesquisa é de tipo descritiva, 
exploratória e bibliográfica. Conclui-se pela necessidade que as políticas 
construídas nos currículos pedagógicos dialoguem com a diversidade e 
as especificidades de travestilidades negras. A importância reside na 
reafirmação das pessoas travestis e trans negras como sujeitas de direito 
produtoras de agendas e agências no campo das políticas públicas que 
entrecruzam corpas, raça e sexualidade. 
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pessoas negras; Escola Sem Homofobia. 

 

ABSTRACT 
The general objective of the article is to investigate the education 
policies aimed at black transvestites and trans people in the Brazilian 
State. The specific objectives are to discuss the “School Without 
Homophobia” policy and point out the decolonization of school 
curricula. The research is descriptive, exploratory and bibliographical. It 
is concluded that the policies built in the pedagogical curricula need to 
dialogue with the diversity and specificities of black transvestites. The 
importance lies in the reaffirmation of black transvestites and trans 
people as subjects of law, producers of agendas and agencies in the field 
of public policies that intertwine bodies, race and sexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo investiga as políticas de educação voltadas para pessoas 

travestilidades negras no Estado Brasileiro por meio de pesquisa descritiva, exploratória e 

bibliográfica de autoria principal travesti e coautoras mulheres cis todas negras, educadoras e 

pesquisadoras do campo das políticas públicas, raça e sexualidade. São dois os objetivos 

específicos: discutir a política “Escola Sem Homofobia” para apontar a descolonização dos 

currículos escolares.  

O Brasil, enquanto República Federativa, fundamenta-se na dignidade da pessoa 

humana (art 1º, III, CF/88) e tem como objetivo a promoção do “bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art 

3º, IV, CF/88). Nestes marcos e perante a proteção dos direitos fundamentais (art. 5º CF/88), o 

Estado deve promover o bem-estar também das pessoas travestis e trans. 

Em 2020, contudo, passou a figurar no 1º lugar no ranking dos assassinatos de pessoas 

trans no mundo e elegeu, recentemente, para o governo federal representantes de agendas 

transfóbicas (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021). Há necessidade de seguir denunciando estas 

mortes e visibilizando que nenhuma pessoa trans ou travesti pode ser vista como uma corpa3 

matável pelo Estado. No texto, a flexão de gênero expressa o compromisso ético-teórico das 

pesquisadoras com as autorias feministas e feministas, desconstrutoras de padrões de gênero 

cisheteronormativos (NASCIMENTO, 2021) e materializa mulheridades nas vivências. 

Em 2004, o programa “Brasil Sem Homofobia”, de iniciativa do governo federal em 

diálogo com a sociedade civil, objetivou combater a violência e o preconceito contra a 

população LGBT – Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais. A sigla nomeia corpas e 

sexualidades dissidentes do regime cisheteronormativo (NASCIMENTO, 2021) e apresenta as 

diversas formas de ser, existir e amar.  

 
3 Dialogamos com Grada Kilomba (2019, pg.28) quando nos diz que “escrever é um ato político” e nos lembra que 
a língua tem uma dimensão política de criar fixar e perpetuar relações de poder e violência, pois cada palavra que 
usamos define o lugar de uma identidade. Desse modo, transgredimos o dicionário colonial e inserimos a palavra 
corpa no texto como política de reparação corroborando com o enfrentamento a o epistemicídio. Essa postura 
está atrelada a ancestralidade que sempre denunciou o apagamento de mulheres travestis negras na história. 
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Esta política pública federal, fruto das agências dos movimentos LGBT, formulada com 

educadores, representou a mediação entre o Estado e os interesses destes sujeitos na proteção 

de seus direitos, já que a escola, enquanto instituição socializadora, é responsável pela 

reprodução da cisheteronormatividade, o que colabora com a mortalidade de pessoas travestis 

e trans. É integrada pelo projeto Escola sem Homofobia, objeto dessa investigação com foco na 

abordagem das travestilidades negras. 

Como a maioria da população brasileira é negra, importa articular raça e sexualidade, 

para apontar as possibilidades de descolonização dos currículos escolares e visibilizar as 

experiências de diversidade. A importância da pesquisa reside na reafirmação das travestis e 

transexuais negras como sujeitas produtoras de agendas e agências no campo das políticas 

públicas que entrecruzam corpas, raça e sexualidade. 

 

2 ESCOLA SEM HOMOFOBIA 

 

O objetivo deste item é discutir, de forma exploratória, o projeto Escola sem Homofobia 

do programa Brasil sem Homofobia, que nasceu em maio de 2004 e, sem dúvida, foi um marco 

na história do Brasil. Pela primeira vez manifestou-se a atender a demanda de proteção das 

pessoas e movimentos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).  

Essa política foi pensada e elaborada com educadoras e educadores em parceria com 

estes movimentos. O material didático foi aprovado e financiado pelo Ministério da Educação 

(MEC) por meio de emendas parlamentares e teve contribuição da Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), passando por orientação técnica da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação (SANTOS, 2011), o 

que atesta o diálogo institucional com a comunidade civil. 

As ações propõem para um espaço político e social que preserva e garante com os 

direitos humanos, diversidade e respeito às orientações sexuais e de gênero inconformes a 

cisheteronormatividade (MEC, 2004). Pluralizar concepções didáticas, pedagógicas e 

curriculares, rotinas escolares e formas de convívio social evita a retroalimentação de 

dispositivos pedagógicos de gênero e sexualidade que fomentam a homofobia, como nomeava 

o projeto.  
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O Brasil segue como um dos países que mais mata e discrimina pessoas LGBTs no mundo 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021) - primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de 

pessoas LGBTs e líder em assassinato de pessoas trans no mundo (BRASIL DE FATO, 2021). A 

cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no país e a cada 26 horas, aproximadamente, uma 

pessoa trans é assassinada no país (BRASIL DE FATO, 2021). Assim apresentar e implementar 

uma política pública como o Brasil Sem homofobia e o projeto Escola Sem Homofobia é pautar 

a vida de corpas cisheterodissidentes. 

O conteúdo pedagógico do projeto, sistematizado em caderno, foi nomeado de forma 

pejorativa por “Kit gay” pela banca política conservadora, que alegava proteger as crianças e a 

família contra o homossexualismo (SANTOS, 2011). Pergunta-se quem é a criança que se busca 

proteger e aponta-se que “Os defensores da infância e da família invocam a figura política de 

uma criança que eles constroem de antemão como heterossexual e de gênero normatizado.” 

(PRECIADO, 2020, p.68). Assim: 

 

Quem defende os direitos da criança diferente? Quem defende os direitos do menino 
que gosta de vestir rosa? E da menina que sonha em se casar com a melhor amiga? 
Quem defende os direitos da criança homossexual, da criança transexual ou 
transgênero? Quem defende o direito da criança de mudar de gênero caso deseje? O 
direito da criança à livre autodeterminação sexual e de gênero? Quem defende o 
direito da criança de crescer num mundo sem violência de gênero e sexual? 
(PRECIADO, 2020, p. 69). 

 

No ano de 2011, a Presidente Dilma Rousseff vetou o projeto, com a suspensão da 

distribuição do caderno pelo governo federal, com a justificativa de que não podia se posicionar 

favorável por ser um assunto polêmico (G1, 2011). Desse modo, o governo cedeu para os 

conservadores em nome de uma pseudodemocracia (JUNQUEIRA, 2018) para proteger “normas 

sexuais e de gênero aprendidas dolorosamente através de um sistema educativo e social que 

castigava qualquer forma de dissidência com ameaça, intimidação e até a morte” (PRECIADO, 

2020, p.71). O que não se protege? A diversidade, o direito à livre autodeterminação de gênero 

e sexual. 

A retirada do véu da cisheteronormatividade que aponta a heterossexualidade como 

única forma das pessoas se relacionarem com suas sexualidades foi norteadora nas dinâmicas 

no enfrentamento da homofobia e ampliação das existências a serem protegidas. As dinâmicas 

aqui elucidadas passariam por professores, profissionais do ambiente escolar e sociedade civil. 
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Para Foucault (1988), a escola é uma das instituições responsáveis pela “fabricação” do 

sujeito, embora atualmente perpassada por discursos emancipatórios, em sua gênese moderna 

foi designada para a formação de sujeitos dóceis, úteis ao sistema de produção capitalista. No 

tocante à sexualidade, a escola normalizaria os sujeitos aos moldes da experiência afetiva-

sexual burguesa, garantido a norma heterossexual monogâmica com fortes nuanças patriarcais. 

A fabricação dos sujeitos torna-se eficaz quando naturalizamos os seus objetivos. 

A promoção do respeito à paz e não discriminação por orientação sexual faz parte do 

pano de fundo da iniciativa do governo brasileiro, ao reconhecer que a escola atua como um 

dos principais agentes responsáveis pela produção, reprodução e naturalização da homofobia, 

não apenas no que se refere aos conteúdos disciplinares, mas também às interações cotidianas 

que ocorrem em seu interior e que são extensivas, também, ao ambiente doméstico. 

A professora e socióloga Guacira, sinaliza que a escola também é responsável pela 

produção das diferenças e das desigualdades sexuais e de gênero, em suas articulações com 

outros “marcadores sociais”, como raça, etnia e classe. Para Santos (2011), a escola também é 

um espaço com potencial para materialização da cidadania com um papel importante no 

enfrentamento da disseminação de preconceito que envolve questões de raça, gênero, 

sexualidade e etnia. Assim: 

 

O que é preciso defender é o direito de todo corpo — independentemente de sua 
idade, de seus órgãos sexuais ou genitais, de seus fluidos reprodutivos e de seus órgãos 
gestacionais — à autodeterminação de gênero e sexual. O direito de todo corpo de 
não ser educado para transformar-se exclusivamente em força de trabalho ou força 
de reprodução. É preciso defender o direito das crianças, de todas as crianças, de 
serem consideradas como subjetividades políticas irredutíveis a uma identidade de 
gênero, de sexo ou de raça. (PRECIADO, 2020, p.71-72). 

 

Nota-se que o projeto Escola Sem Homofobia, de iniciativa do governo federal em 

diálogo com a sociedade civil e movimentos LGBT, alinhava-se à promoção da diversidade 

sexual e de gênero para colaborar com a proteção de crianças diversas no ambiente escolar e 

com práticas educativas de enfrentamento à homofobia. 

 

3 DESCOLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

O objetivo deste item é apontar a descolonização dos currículos escolares a partir de 

marcos legais e diálogo sobre o Escola Sem Homofobia. A Constituição Federal (1988) e a lei de 
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Diretrizes e Bases (1996) trazem em seu escopo princípios que dialogam com o respeito, à 

inclusão e o trabalho e, com a diversidade, isso inclui fundamentos éticos de liberdade, 

dignidade, respeito mútuo, justiça, solidariedade a diversidade cultural (ODARA, 2021). 

Seguindo essa trilha de pensar a educação como um espaço de conhecimento: 

 

[...] a escola e o currículo de um projeto de sociedade democrática, justa e igualitária 
– uma sociedade regida pelo imperativo ético da garantia dos direitos humanos para 
toda e todos. Assim, também assumir o desafio de perceber de que modo a homofobia 
funciona para manter a discriminação de pessoas que, de alguma maneira, não se 
conformam às convenções de gênero e sexualidade. (MEC, 2004, p. 11). 

 

Nesse cenário, como aponta Odara (2020), a escola deve assumir o compromisso no 

enfretamento e desconstrução da discriminação e superação do racismo. Essas discussões 

tornaram-se mais visíveis a partir da Lei n°10.639/03 que traça como premissa inserir no 

currículo oficial da Rede de Ensino Público e Privado a obrigatoriedade da temática história e 

cultura Afro-Brasileira. 

Ampliando a reflexão sobre um currículo escolar que rompa com a hegemonia e com 

perspectivas eurocêntricas. Nesse sentido, enfatizam Moreira e Candau (2003) que a escola 

sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Para as autoras, esse espaço 

educacional sente-se mais confortável com a homogeneização e padronização, corroborando 

com Bento (2011), a hostilidade do ambiente educacional em relação às travestilidades negras. 

Para Louro (1997) a diferença está na escola, está ao mesmo tempo produtora e produto 

desse processo. Essa instituição tem resquício da sociedade ocidental moderna, utiliza-se de 

mecanismo de classificação e hierarquização para separar sujeitos pertencentes à raça/etnia, 

gênero e classe. Embora essa diversidade tenha possibilitado transformações na organização, 

currículos, prédios, docentes, regulamentos, não garantem que esse espaço seja acolhedor para 

todas e todos, da mesma forma que uma vez que em seu interior ela produz um conjunto de 

hierarquias excludentes. 

Portanto, a escola não é um lugar neutro, ou insetos aos preconceitos e discriminação 

uma vez que esse espaço sociocultural é permeado por contradições e estabelece situações 

conflituosas que não permite que a diversidade transite livremente no cotidiano escolar 

(FREIRE; CISNE, 2015). Os processos educativos de formação na escola obedecem a normas que 

representam uma sociedade vigente com raízes ligadas a uniformidade, homogeneidade e 

cisheteronormatividade e branquitude (SALES,2012).  
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Nesse sentido, raça/etnia, gênero e classe e educação (re) produzem sujeito especifico 

ou sujeito da diferença; o diferente, o esquisito, o anormal, o monstro. Nesse contexto, 

travestilidades negras não se fixa nem se remete a identidade, nem a diferença que pode ser 

capturada no jogo do oposto binário, por não fazerem parte da ordem classificatória essas 

corpas são consideradas monstras e transgressoras (SILVA,2007; COHEN,2000).  A educação 

escolar, portanto, tem seu funcionamento orientado por parâmetros e valores hegemônicos, 

cisheterossexuais, racistas, patriarcais e burgueses (ARROYO, 2015; HOOKS, 2013) 

Para Freire (1987) a expansão da instituição escolar no Brasil não veio com objetivo de 

agregar os diversos contextos e indivíduos vulneráveis, mas de segregar e modular condutas, 

modos de existência e cultura de povos ao ideal eurocêntrico, mostrando assim a necessidade 

de repensar e descolonizar o currículo escolar que se configure com uma instituição 

emancipadora. Neste aspecto a escola capitalista moderna se torna uma fábrica de 

normatizações de grades curriculares que não abarcam os olhares diversos sobre o saber, a 

história não- eurocêntrica, a pós-verdade da ciência hegemônica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, inferimos que a escola é construída e balizada por elementos 

coloniais que contribuem para um sentimento de não pertencimento de travestilidades negras 

à instituição escolar. Destarte, as políticas construídas nos currículos pedagógicos não dialogam 

com a diversidade e as especificidades de travestilidades negras, corroborando com a morte 

social dessas corpas historicamente marginalizadas.  

Partimos do pressuposto que seres humanos precisam de três instituições para ascender 

socialmente, como família, escola e religião; somos expulsas de casa a partir do momento que 

essas corpas transgridem o cistema binário e a heteronormatividade compulsória regada pelo 

racismo estrutural, essa expulsão perpassa o seio da família, dando continuidade na escola e na 

religião, respaldados pela ditadura bio essencialista. 

O Estado, na tentativa de atender tais demandas, desenvolve ações paliativas, o que se 

configura em omissão e reprodução de mecanismos com os quais retroalimenta estruturas 

políticas que realçam as vidas importam na sociedade. Esse descaso com a existência das 
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travestilidades negras é parte de um projeto articulado com proposta de negar a cidadania 

dessa população e, para além disso, garantir que essas corpas não saiam da margem. 

As Resoluções construídas para garantir o acesso dessas corpas interseccionais não são 

suficientes para materializar políticas de reparação, tampouco garantir a inclusão e 

permanência nesses espaços educacionais. Os avanços em Políticas na educação para pessoas 

LGBT são muito tímidos e, nesse cenário, observamos que as travestilidades negras não são 

contempladas no âmbito da educação. É notório que a branquitude e a cisheteronormatividade 

compulsória são parâmetros para legitimar a exclusão e a violação de corpas dissidentes. Essas 

corpas passam por um processo de desumanização em várias dimensões, como educação, 

saúde, seguridade e empregabilidade. 
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