
 
 
TRAVESTIS E EDUCAÇÃO FORMAL: DIFERENÇA INSUPORTÁVEL  PARA O 

CURRÍCULO 1 
Aline Ferraz da Silva 

Universidade Federal de Pelotas – RS 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – campus Porto Alegre 

aline.ferraz@poa.ifrs.edu.br 
 

Qual a primeira imagem, cena, conceito que nos remete a palavra “travesti”? 

Homem vestido de mulher? O contrário talvez? Prostituição? Criminalidade? Sexo? 

Transgressão? Imoralidade? (in)Diferença? Talvez, todas as alternativas ou nenhuma? 

Durante pesquisa realizada em nível de mestrado (Silva, 2009) abordei as relações 

que três estudantes gays mantinham com sua comunidade escolar e os efeitos que suas 

presenças geravam no currículo2, surgiram nas entrevistas diversos temas e questões que 

em razão do foco do estudo acabaram sendo secundarizadas no trabalho final. Uma dessas 

questões diz respeito ao travestimento, já que eventualmente @s três estudantes 

frenquentavam a escola montad@s3. Em suas falas, as travestis apareciam como um gay 

que realiza transformações corporais para se parecer com uma mulher, e com uma conexão 

muito forte com prostituição e marginalidade. Figuras que sofrem preconceito tanto no 

meio hetero quanto no homossexual. 

A travesti embaça as fronteiras entre macho/fêmea/homem/mulher, atrasa o 

significado e demora a ser apreendida pelo outro. Os corpos travestis apresentam-se como 

diferença que atravessa a norma, aquela diferença irredutível à identidade, que apaga a 

separação entre natureza e cultura, mostrando que não há nada além – nem aquém – desse 

último termo. Elas são monstros de difícil classificação, “híbridos que perturbam, híbridos 

cujos corpos externamente incoerentes resistem às tentativas para incluí-los em qualquer 

estruturação sistemática” (Cohen, 2000, p. 30). A travesti abala o essencialismo que vigia 

as condutas tanto heterossexuais quanto homossexuais e, por isso mesmo, é vista com 

desconfiança e deslegitimada pelos dois extremos do discurso sexual. Como parte do 

                         
1  Outras versões deste texto foram apresentadas no 4º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais-ULBRA 

Canoas/RS e no 5º Seminário Corpo, Gênero, Sexualidade-FURG Rio Grande/RS em maio e agosto de 
2011, respectivamente. 

2  Conceito que compreende tudo o que acontece na escola e que envolve seus agentes, desde o currículo 
oficial escrito passando pelas relações na sala de aula, corredores, pátios, banheiros. Currículo 
considerado como um texto, uma linguagem, um efeito do discurso e das relações de poder (Louro, 2004; 
Silva; 2004). 

3  Montada: referente ao cross-dressing (travestimento), gay vestido como mulher (VIP e LIBI, 2008). 
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discurso que transformou a sexualidade4 no lócus da verdade humana (Foucault, 1985), 

todas as atitudes e características pessoais são vistas como conseqüência dessa identidade 

posicionada como desviante. A travesti, com seu corpo híbrido de difícil apreensão, torna a 

tarefa de posicioná-la em determinada verdade complicada e frustrante. 

A performatividade do discurso heteronormativo, que através da repetição e da 

reiteração tem a capacidade de produzir aquilo que nomeia (Butler, 1999; Silva, 2000a), 

produz uma racionalização do desejo e da vida regulada pela heterossexualidade. A 

sobreposição de discursos, tecnologias, normas, subjetiva e produz a conduta da conduta 

(Foucault, 1999) a partir de uma forma supostamente correta e normal de orientação do 

desejo, em correspondência com a tríade sexo-gênero-identidade sexual. Ao se apresentar 

montada como uma mulher, o termo desprivilegiado na equação binária da diferença 

sexual, a travesti desestabiliza essa santa trindade, embaralhando as fronteiras do 

masculino e do feminino, fugindo do seu destino-homem traçado pelo corpo biologizado. 

Nem homem nem mulher. Mas, também, homem e mulher no mesmo corpo. Ela é não-

mulher e não-homem. Ou, quem sabe, seja tudo ao mesmo tempo? Árdua tarefa tentar 

classificá-la. A multiplicidade e o caráter construído e artificial de sua figura saltam aos 

olhos, confundem o pensamento, tornando pensável a construção e a artificialidade de 

outras identidades que, por serem posicionadas como verdadeiras, corretas e desejadas, 

raramente são problematizadas como artificiais, ilusórias ou absurdas. 

Em pesquisa etnográfica com travestis que se prostituíam em Salvador/BA entre 

1996 e 1997 – publicada no Brasil somente em 2008 –, o antropólogo sueco Don Kulick 

considera que elas são “essencialistas construtivas” (2008, p. 204), pois suas posições 

identitárias partem de duas concepções diferentes. Ao mesmo tempo em que manifestam 

uma dimensão essencialista, entendendo machos e fêmeas em função de seus órgãos 

genitais – o mesmo discurso destacado na fala de Ricky a respeito da natureza de ser 

homem desde o nascimento – também utilizam uma concepção da ordem da construção 

social, na qual diferentes posições de gênero5 podem ser experimentadas a partir da 

morfologia genital. Assim, mulheres/fêmeas são definidas pelos genitais que não permitem 

                         
4  Entendida como uma construção localizada num tempo e espaço determinados, um dispositivo histórico 

que engloba discursos, instituições, classificações, enunciados, normas e que tem função estratégica no 
exercício do poder/saber encadeando estímulos aos corpos, intensificação dos prazeres, reforço dos 
controles e resistências, formação dos conhecimentos e respondendo a necessidades das sociedades 
(Foucault, 1985; 1999). 

5  Conceito construído a partir de diferenças físicas relativas ao sexo nomeado como masculino ou 
feminino, sendo que essa categoria – o sexo biológico – é, ela própria, um construto ideal materializado 
por normas regulatórias e práticas discursivas que o produzem e reiteram (Butler, 1999). 
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penetrar o/a parceiro/a durante o ato sexual. Homens/machos são definidos pelo estilo 

másculo, por sempre penetrarem a/o parceira/o e nunca serem penetrados. Já as travestis 

são definidas pelo estilo feminino e por serem capazes de penetrar e serem penetradas 

durante o ato sexual.  

Elas se encontram na linha divisória do que o senso comum considera como marco 

separador de vivências heterossexuais e homossexuais masculinas. Nessa perspectiva, o 

heterossexual penetra e domina, o homossexual é penetrado, dominado, objeto da ação. Por 

não ser ativo no ato sexual estaria renegando um dos principais pilares que constitui sua 

masculinidade, desviando de seu destino-homem determinado pela natureza ao se 

aproximar da condição de mulher, historicamente definida como objeto passivo do homem. 

De acordo com as travestis de Kulick, sua posição estaria fora dessa lógica bipolar 

hetero/homo por poderem tanto dominar quanto serem dominadas durante o ato sexual. 

Sua construção identitária não se dá a partir de evidências biológicas ou práticas sexuais, 

mas do desejo que sentem por homens, já que elas próprias não se consideram nem homens 

ou mulheres, mas homossexuais. 

O desejo homossexual é, portanto, a tendência que baliza e dá sentido às 
práticas corporais, às atividades profissionais e aos relacionamentos 
afetivos das travestis. (...) Para que uma pessoa seja travesti, ela deve 
primeiro ser “viado”. (Kulick, 2008, p. 230-231, grifos do autor) 

 
Nos últimos anos, diversos estudos têm se ocupado das subjetividades travestis, das 

construções de seus corpos e suas identidades. Uma característica comum que perpassa 

esses estudos é justamente a relação entre as travestis e a prostituição. Mesmo quando os 

sujeitos da pesquisa não são prostitutas, essa relação é apontada como a visão que a maior 

parte da sociedade tem a respeito da identidade travestida. Em pesquisa realizada com 

travestis e drag queens de Natal/RN, Anne Christine Damásio não encontrou grupos 

significativos de travestis freqüentando boates ou outros espaços voltados para o público 

homossexual e acabou buscando-as na pista6. Segundo a autora: 

[...] no decorrer da pesquisa começou a ser equacionado, inclusive com falas 
emblemáticas de uma espécie de discriminação intra-grupo contra essa parcela 
da população homossexual, que convergiam para a relação presente no 
imaginário social entre travesti-prostituição-violência e que acabava por reforçar 
aspectos hierárquicos desse universo. (Damásio, 2006, p. 02) 
 

Um texto elaborado pela ANTRA (Articulação Nacional de Travestis, Transexuais e 

Transgêneros), entidade presidida por Keila Simpson, principal informante no estudo de 

                         
6  Termo utilizado para designar as avenidas onde as travestis oferecem serviços sexuais. 
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Kulick (2008), destaca que o travestimento produz tensões mesmo para chamadas 

comunidades gays, reforçando o argumento que a heteronormatividade também opera 

nesse meio e através dele, já que “várias saunas, bares, restaurantes, boates, raves, festas e 

eventos dizem um enorme ‘NÃO’ aos transexuais e aos travestis”7. 

 A partir de entrevistas realizadas com travestis de Londrina/PR em 2005, Evelyn 

Carvalho (2006) discorre a respeito das dificuldades desse grupo social em se inserir no 

mercado de trabalho formal. As entrevistadas reforçam o argumento de que não conseguem 

emprego por que já existe um preconceito na sociedade que poderia levar o empregador a 

perder clientes. Além disso, muitas das profissões desejadas pelas travestis (médica, 

professora, enfermeira) passavam pela formação universitária, sendo que das 94 

entrevistadas somente 5 possuíam graduação.  

No documento oficial da campanha “Brasil sem homofobia” (Brasil, 2004), lançada 

pelo governo federal em 2004, o texto de abertura é uma homenagem póstuma à Janaína, 

ativista pelos direitos humanos dos homossexuais. Sua graduação em Direito, e posterior 

obtenção da carteira da OAB, são apontados no documento como feitos inéditos no Brasil 

para alguém identificado como travesti. De acordo com Tatiana Araújo, secretária geral da 

Articulação Nacional de Travestis e Homossexuais, as travestis não conseguem se 

qualificar profissionalmente, expulsas de casa também abandonam a educação formal, o 

que leva a maioria delas a trabalhar com a prostituição8. Para a transexual e psicóloga Beth 

Fernandes, os problemas que envolvem a identidade de gênero das travestis são agravantes 

que as levam a desistir da escola: 

Várias amigas abandonaram a faculdade porque a professora insistia em 
chamá-las pelo nome masculino, mesmo que pedissem o contrário. É uma 
barbaridade cruel, um erro de percepção eu olhar para uma pessoa que se 
configura como mulher e chamá-la de João o tempo todo9.  
 

Inseridas no grande grupo da “homossexualidade”, muitas vezes as travestis não 

gozam dos direitos adquiridos pelos outros sujeitos que constituem essa categoria em 

função da especificidade de seus corpos considerados artificiais. Por conta disso, algumas 

militantes do movimento trans defendem, para além da homofobia, uma política contra a 

transfobia. Estudos e depoimentos apontam que, seja pela falta de formação ou pela 

confusão identitária que trazem à tona, as travestis têm suas atuações sociais restringidas: 

O emprego é fator principal para todos. Nós precisamos ser reconhecidos 

                         
7  Capturado em www.antrabrasil.com. Acesso em 11/10/2009. 
8  Entrevista à Agência Brasil em junho/2008, disponível em www.agenciabrasil.gov.br. 
9  Entrevista à Agência Brasil em julho/2009, disponível em www.agenciabrasil.gov.br. 
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e podermos trabalhar como outro gay qualquer. Não se vê travesti no 
shopping, no banco, a realidade é outra. A sociedade nos condiciona a 
estar relacionados só com prostituição, drogas ou salão de beleza10. 
 

A travesti joga a identidade sexual no campo do público, tensionando a polarização 

público/privado que perpassa as discussões sobre sexualidade. Ao mesmo tempo, apresenta 

a possibilidade de construção do gênero e do sexo, abalando as fronteiras de mais um 

dualismo: natural/artificial.  

Ao olhar seu corpo híbrido, somos remetidos à sexualidade e identidade, tentando 

encaixá-la mais uma vez em rígidos binários: será homem ou mulher, passiva ou ativa? 

Dúvidas ou curiosidades que embaralham o pensamento hetero-racional, e, mais que uma 

simples indagação sobre o outro (ou a outra, no caso), trazem dúvidas sobre nossas 

próprias identidades, ao mesmo tempo colocando o sujeito no centro dos debates sobre 

natureza e cultura, verdade e ilusão, corpo e mente, produzidos pelos – e que também os 

têm produzido – discursos das ciências humanas. 

Se não existe nada além da cultura, se ao falarmos de natureza já estamos nos 

remetendo a um conceito inventado, a travesti materializa na própria carne esse princípio. 

Ela profana o suposto corpo natural em nome de outra construção de gênero e sexualidade, 

de outra correspondência para a tríade sexo-gênero-identidade sexual. Seu corpo, diriam os 

puristas, é uma afronta à natureza. Nosso corpo, diriam elas (Kulick, 2008; Benedetti, 

2005), é o que nos dá prazer. Talvez, também, o prazer dos perigos da confusão de 

fronteiras (Silva, 2000a). 

Nesse sentido, a travesti pode ser pensada como um ciborgue de Donna Haraway 

(2000). O ciborgue, “diferença feita carne” assim como os monstros de Cohen (2000, p. 

32), impossibilita pensar o mundo a partir das rígidas oposições binárias como nos 

acostumamos a fazer. Ele acaba com o purismo dessas distinções, pois, ele próprio é um 

híbrido. A mescla de tecnologias e corpos cria uma nova carne, seja através de exercícios 

físicos, medicamentos, próteses ou intervenções cirúrgicas (Haraway, 2000). “A imagem 

do ciborgue nos estimula a repensar a subjetividade humana, sua realidade nos obriga a 

deslocá-la” (Silva, 2000b). 

A diferença no corpo, superfície de inscrição dos acontecimentos, capta o olhar. Em 

muito menos que milésimos de segundo, o cérebro processa impulsos eletromagnéticos que 

recebe do órgão da visão. Pelo sentido da vista representamos, projetamos, produzimos, 

                         
10  Rafaela Delamary, participante da 1ª. Conferência Distrital GLBT de Brasília, em entrevista à Agência 

Brasil em maio/2008, disponível em www.agenciabrasil.gov.br. 
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avaliamos, construindo realidade sobre o corpo travesti. Seu lugar no mundo é seu corpo 

híbrido, ciborgue composto por pedaços de homens e de mulheres, monstro humano que 

desloca a subjetividade pela pura diferença. Diferença que a escola não sabe como lidar, 

seu modo dual de operar não comporta pensar ou trabalhar com a multiplicidade de 

singularidades. Na escola a diferença deve ser a mesma para tod@s: somos todos iguais em 

nossas diferenças. Tod@s temos nosso oposto, o outro lado do espelho: para o homem a 

mulher, para o branco o negro, para o heterossexual o homossexual. Qual corpo é o 

referente da travesti? Existe uma subjetividade travesti? 

Primeiramente, é necessário destacar que travestis, transexuais e transgêneros 

não são termos equivalentes. Na cultura brasileira, tanto d@s entendid@s quanto das 

identidades heterossexuais, travesti é a identidade dos indivíduos biológicamente definidos 

e nomeados como machos que se produzem a partir de caracterizações que seriam próprias 

do gênero definido como feminino e padrão da fisiologia/biologia dos corpos nomeados 

fêmeas (Kulick, 2008). São homens que não só se vestem como mulheres, mas constroem 

seus corpos através de hormônios, intervenções cirúrgicas, próteses, na direção de alcançar 

um modelo ideal de mulher produzido e legitimado por toda uma gramática e estética da 

sexualidade como sinônimo de beleza e objeto de desejo masculino.  A saber: roupas 

femininas, seios fartos, quadris largos, formas corporais arredondadas, rosto considerado 

feminino (sem pêlos e com traços suaves), unhas e cabelos longos e tratados (Kulick, 

2008). Outro marcador identitário desse grupo é que as travestis se apresentam a maior 

parte do tempo nessa forma mulher. 

Indivíduos que trocam seu sexo biológico através de intervenção médica, que 

se vestem eventualmente com as roupas do outro sexo e artistas performáticos não fazem 

parte da categoria travesti. Tampouco a materialidade marcada como fêmea pela biologia 

dos corpos e construída como mulher, que também transforma seu corpo com roupas, 

hormônios, intervenções, próteses na direção de um modelo-ideal de homem, não é 

considerada travesti. Aliás, não há denominação quando o processo de transformação 

corporal se dá no sentido mulher-homem, esse tipo de devir subjetivo11 (Lobo, 2008) é 

englobado na categoria universal lésbica/lesbiana. 

No senso comum da gramática dos dicionários, travesti é tanto o homem 

                         
11 A autora considera que a expressão “devires subjetivos” (pp. 23) é mais adequada do que a categoria de 

sujeito por colocar a ênfase nos processos de subjetivação, escapando à fixação do sujeito presente em 
outras teorizações. 
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quanto a mulher que vestem roupas do sexo seu oposto (Houaiss, 2001)12. Já a Dicionária 

Aurélia (Vip, 2008), publicação que se propõe a divulgar a linguagem d@s entendid@s, o 

termo travesti é conceituado como: “homossexual que se veste e se comporta como 

mulher, quer faça programa ou não. Alguns travestis implantam silicone nos seios e em 

outras partes do corpo, mas ainda possuem pênis; o travesti que passou por cirurgia para 

retirar o pênis passa a ser transexual ou operada” (pp. 128). A referência ao “programa” se 

dá em função do grande número de travestis que trabalham como profissionais do sexo 

(Kulick, 2008) e do discurso heteronormativo que apresenta todas travestis como sinônimo 

de criminalidade e prostituição. Mesmo sendo uma publicação que se centra na 

importância da linguagem distintiva dos grupos não-heterossexuais, o gênero gramatical 

utilizado para se referir às travestis é o masculino, ao contrário da linguagem coloquial 

desse grupo que se identifica com pronomes de tratamento e artigos femininos (Kulick, 

2008), marcando a identidade feminina na sua posição de sujeito. 

Atravessado por todos esses enunciados (Foucault, 1987) – e, provavelmente, 

tantos outros que não foram aqui tratados – o discurso identitário da ANTRA se pauta, em 

grande parte, pelo posicionamento das travestis como apenas mais uma identidade diversa 

no caldeirão cultural brasileiro e por apelos à representação dessas figuras como cidadãs 

comuns, normais. Nessa base é construído o edifício das reivindicações por direitos 

humanos e civis, passando pela necessidade de tomada de consciência por parte das 

associadas. 

No sítio dessa instituição13, em “Projetos e Ações” encontramos algumas de 

suas estratégias de luta pautada pela vontade de normalidade e apelos à tolerância: 

Você é chamado[a] a ver os transgêneros – nem menos e nem mais – do 
que pessoas normais. Olha, não é fácil não! Mudar uma mentalidade 
preconceituosa da noite para o dia é difícil mesmo! Mas com boa vontade 
e fazendo um esforço para ver o próximo como a nós mesmos a coisa se 
torna fácil.  

 
E o mais cruel é que os inimigos da diversidade, aqueles que não aceita a 
beleza de uma sociedade plural, tecem uma rede de medos e de tabus com 
relação a essa gente. São os travestis injustamente rotulados de drogados, 
de promíscuos, de gente em que não se confia, de aliciadores, enfim, os 
atiram na requenguela dos valores humanos. Tudo uma falácia e uma 
desumanidade gritante. 

  
Na urgência da luta pelo fim dos assassinatos, agressões e prisões arbitrárias de 

                         
12 Travesti: “s.2g. homem que se veste de mulher ou vice-versa” (pp. 438) 
13 http://pessoal.atarde.com.br/marccelus2/antra/index.html (acessado em 01/09/2010) 
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travestis, a instituição utiliza o mesmo discurso moralista heteronormativo e de apelo 

cristão – que prima pela mesmidade e reduz a diferença à diversidade consentida através da 

tolerância – que posiciona a travesti como marginal às identidade legítimas que não 

suportam sua inserção social. Um discurso, também, de forte caráter religioso e redentor ao 

defender o significante vazio “valor humano/humanidade” como forma de levar as 

travestis para a ordem do discurso da normalidade. 

Nesse campo do sítio também é muito presente o chamamento por campanhas 

de  conscientização e cuidados com saúde, novamente relacionando as travestis às doenças 

sexualmente transmissíveis – principalmente HIV/AIDS – na intenção de empoderamento 

contra o discurso heteronormativo higienista que as responsabiliza pela disseminação de 

doenças. Paradoxalmente, ao tentar escapar dessa relação travesti/doença através da 

discussão do tema em seminários e encontros conscientizadores, a instituição ao mesmo 

tempo reforça o discurso normativo limitador de suas existências. Essas práticas 

discursivas também são encontradas no campo “Histórico”, que traça uma linha do tempo 

coerente desde os primeiros movimentos pelos direitos travestis em 1992 até a criação da 

ANTRA no ano de 2000 em Porto Alegre/RS a partir da articulação de diferentes entidades 

no território nacional. 

Ao investir em uma política identitária militante para as travestis, diversas técnicas 

e processos de subjetivação são colocados em movimento no sentido de produzir uma nova 

identidade que possa almejar o status de sujeito de direito legítimo. Resta problematizar 

quais malhas de poder estão sendo cambiadas e/ou constituídas através dessas novas 

subjetividades enredadas em mecanismos de produção da experiência de si. Qual seria a 

potência da clandestinidade travesti, do prazer de transitar na zona de fronteira – 

epistemológica, social, identitária? Nessa mesma direção, cabe questionar: há espaço na 

escola para essa fluidez? 

Travestis não se instalam nem no significado nem no significante, elas não têm 

referente, não são o outro do homem ou da mulher, são outro corpo, um híbrido, simulacro 

do simulacro. Um corpo posicionado na significação, no processo e que, ao mesmo tempo, 

torce esse processo. Ciborgue que desestabiliza não só as identidades, mas o próprio 

processo de identificação ao construir a materialidade do corpo travesti como 

singularidade, demorando-se nas rígidas fronteiras do macho/fêmea, masculino/feminino, 

escapando a essas – e outras – categorizações binárias, estilhaçando a racionalidade 

representacional. 
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Seu corpo monstruoso cutuca, incomoda a produção tranquila da diferença 

como o outro da igualdade, como diferença que pode (e deve) ser apreendida pela ordem 

classificatória. Sua materialidade polissêmica – corpos censurados que se posicionam no 

limite do suportável – não permite ser lida facilmente, pois, a partir de múltiplos 

referenciais ela se produz e é produzida como singularidade. Daí as disputas discursivas 

(médicas, biológicas, antropológicas, psi, sociológicas, jurídicas, políticas) que proliferam 

em torno da figura travesti – muito mais do homem-travesti, vale ressaltar. Tentativas de 

capturar seu sentido, talvez esvaziar seu conteúdo polêmico e potencial desestabilizador. 

Nesse sentido, a travesti não está na gramática das diferenças suportadas pela 

escola. Isso tudo é muito para o currículo, acostumado a trabalhar com conceitos fixos de 

homem /mulher e discursos sobre a grande categoria homossexualidade que não dão conta 

da multiplicidade travesti. O enquadramento, a regulação de condutas, a demarcação de 

fronteiras, a legitimação de saberes, o controle dos corpos, a padronização do pensamento 

necessários ao bom funcionamento institucional do currículo e seus processos sofrem 

constantes interferências e atravessamentos da diferença travesti. Ela está nas fronteiras do 

binário, inclassificável, posicionada no limite do suportável, do tolerável. Esse 

posicionamento fronteiriço não permite que o currículo a enquadre em sua gramática, pois, 

ela escapa à ordem classificatória do discurso instituidor da normalidade que opera a partir 

de estritas definições de sujeito pautadas pelo pensamento binário. 

A travesti é expressiva, carrega no corpo a expressão maior na qual se produziu 

a verdade do sujeito: a sexualidade (Foucault, 1985); e, ao mesmo tempo, não possuindo 

referente ela volatiliza a solidez do currículo. Torna-se insuportável para a formalidade da 

escolarização ao minar as bases rigidamente definidas dos limites que sustentam essa 

racionalidade, abalando sua estrutura e solidez. Sua expulsão/afastamento da escola 

restabelece a dureza e as certezas do currículo. 

 
REFERÊNCIAS: 
 
BENEDETTI, Marcos Renato. Toda feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil 
Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e de 
promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, 
Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 



 
 

10

Autêntica, 1999. 
 
CARVALHO, Evelyn Raquel. “Eu quero viver de dia”: Uma análise da inserção das 
transgêneros no mercado de trabalho. Anais Seminário Internacional Fazendo Gênero 7. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2006. 
 
COHEN, Jeffrey Jerome. A cultura dos monstros: sete teses. In: SILVA, Tomaz Tadeu da 
(org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
DAMÁSIO, Anne Christine. Deslizando entre corpos: um estudo etnográfico sobre 
travestis e drag queens. Anais Seminário Internacional Fazendo Gênero 7. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 2006. 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: 
Graal, 1985. 
 
________. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. 
 
 
________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 
 
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no 
final do século XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Antropologia ciborgue: as vertigens do 
pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001. 
 
KULICK, Don. Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2008. 
 
LOBO, Lilia Ferreira. Os infames da história: Pobres, escravos e deficientes no Brasil. Rio 
de Janeiro: Lamparina, 2008. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho - ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
 
________ (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1999. 
 
SILVA, Aline Ferraz da. Pelo sentido da vista: um olhar gay na escola. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 2009. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da.. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
 
________ (org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão de 
fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000a. 



 
 

11

 
________.  Antropologia ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000b. 
 
VIP, Angelo e LIBI, Fred (orgs.). Aurélia: a dicionária da língua afiada. São Paulo: 
Editora da Bispa, 2008. 


