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Introdução: A visão determinista, que supõe iguais os conceitos de gênero e sexo, vem
sendo desconstruída no decorrer dos anos e das pesquisas, tornando possível separar,
em campos distintos, o biológico do social. Estabelecer e tornar claro que gênero não
faz parte da essência do indivíduo, mas trata-se na verdade de uma construção social, é
imprescindível para desconstruir essas teorias que tentam nortear e influenciar o modo
como a sociedade limita a atuação social dos indivíduos a partir da noção do “sistema
binário de sexos”. Objetivo: Pretende-se, com o presente, superar, através de
conhecimento científico, preconceitos instituídos que geram uma visão superficial dos
conceitos de Gênero e Sexo. Entendendo “transfobia” e “desigualdade de gênero”
como formas de violência simbólica, almeja-se promover distinção entre “biológico” e
“social”, buscando sobrepujar esta visão, que torna-se geradora de desarmonia social.
Metodologia: A metodologia empregada nesse projeto situa-se no aprofundado
levantamento bibliográfico acerca do tema, inclusive com a análise de dados
estatísticos e, ainda, com o exame e debate de fatos cotidianos relacionados ao tema.
Resultados: Por encontrar-se em fase de execução, os resultados do projeto ainda não
estão concluídos. Apesar disso, é possível ressaltar, com base nas pesquisas até aqui
realizadas, o necessário esclarecimento do tema, haja vista que este tem adquirido
considerável atenção social nos últimos anos, bem como os crescentes e alarmantes
índices no tocante à desigualdade de gênero e à violência contra os transgêneros.
Conclusão: A violência, que não se limita ao âmbito físico, pode ser crudelíssima
quando na esfera psicológica. Estabelecer a diferença entre gênero e sexo significa
superar a ignorância. A constante busca pela desnaturalização do preconceito e da
desigualdade, em todos os níveis, é fundamental para se atingir o ideal da isonomia.
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