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INTRODUÇÃO

Esse processo, de visibilização da docência trans, têm revelado como professoras tra-
vestis e transexuais possibilitam práticas docentes exitosas, construindo ambiente mais 
humanos e sensíveis as diversidades.

O espaço escolar, conforme apontado por pesquisas como a de Collette (2020), sobre 
“La Comunidad Trans Uruguaya Y Sus Tránsitos Educativos” e de Nogueira e Cantelli 
(2020) sobre “Nome Social: A Ponta Do Iceberg”, demonstram no Uruguai e no Brasil, 
respectivamente, como é a situação de travestis e transexuais nos espaços escolares. 

Essas pesquisas e, tantas outras, revelam como esse espaço escolar é hostil para aque-
las pessoas que não cumprem com o modelo estabelecido de raça, gênero, sexualida-
de, identidade de gênero, classe social, religião, peso, altura, beleza, etc. Provocando 
trajetórias educacionais permeadas pela exclusão, humilhação, preconceitos, que acar-
retam no abando ou em trajetórias dolorosas psicologicamente.

Sendo assim, pensar nas experiências docentes de travestis e transexuais é essencial 
para pensar como travestis e transexuais contribuem a partir da suas possíveis experiên-
cias de dor, a partir da sua reinserção no espaço escolar, agora enquanto professoras, a 
criar um espaço mais humano, solidário, benéfico, sem preconceitos, em que as plurali-
dades, as diversidades ali presentes, não sejam motivo de exclusão ou de uma trajetória 
escolar marcada por violências.

Nos últimos anos, têm se dado 
maior visibilidade a práticas 
docentes de professoras 
travestis e transexuais em 
nossa sociedade. Fruto de 
ações dos movimentos sociais, 
dos estudos de gênero e das 
lutas em prol do respeito, 
dignidade humana e contra os 
preconceitos.
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Entendemos que a escola é um espaço dinâmico recheado de práticas plurais que ocor-
rem nos cotidianos escolares e que muitas vezes passam despercebidas do olhar de 
gestores e professores. Enquanto professor de uma escola de periferia da cidade de 
Uberlândia, percebia constantemente alguns estudantes tentarem inferiorizar o outro, 
seja em relação ao gênero, à raça ou a qualquer outro tipo de diferença. Os LGBTs são 
frequentemente marcados por meio de xingamentos ligados à sexualidade como: bixi-
nha, boiola, viadinho, etc. Tais apelidos pejorativos demarcam claramente práticas pre-
conceituosas no espaço escolar. Sobre as mulheres, eram corriqueiras as falas de meni-
nos objetificando o corpo da mulher, determinando seu caráter e moral pela quantidade 
de pessoas que se relacionava ou a roupa que estava vestindo. Esses e outros tipos de 
preconceitos, permeiam o espaço escolar e estavam sempre disfarçados de piadas, e 
consagravam históricos de desigualdades e discriminações. 

Acreditamos que tais práticas revelam uma sociedade marcada pela desigualdade, pois 
o preconceito contribui na constituição de desiguais e na consagração de diferenças 
sociais àquelas pessoas que não se encaixam no padrão estabelecido, nas normas de  
sexo, gênero, raça, classe, religião, capacitismo. etc.  

Assim, percebo que nas salas de aula o respeito às diversidades e às pluralidades são 
extremamente raros, contribuindo como instrumento para processos de consolidação 
de preconceitos e, consequentemente, legitimador das variadas violências contra os su-
jeitos que se expressam para além da heteronormatividade, das identidades de gênero 
estabelecidas como hegemônicas ou outros padrões normativos impostos/estabeleci-
dos. 

Nessa perspectiva, esse trabalho tem enquanto objetivo pensar nas experiências de pro-
fessoras travestis e transexuais, percebendo como esses corpos, como essas professo-
ras constroem resistências as imposições sociais, logrando em práticas exitosas, possibi-
litando a construção de uma escola mais humana, aberta, sintonizada com a diversidade 
e com o respeito as pluralidades ali presentes. 

Essas práticas docentes de travestis e transexuais, podem ser pensadas como a Peda-
gogia da Desobediência, conforme apontado por Odara (2020)

INTRODUÇÃO
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A Pedagogia da Desobediência nasce pelas entranhas do movimento de 
travestis, como uma perspectiva de educação cuja a intenção é confrontar 
toda marginalização de corpos dissidentes nos espaços educacionais. Uma 
perspectiva nascida da negação social, o que faz dessa negação o fio condutor 
para uma perspectiva educacional desobediente e travestilizada. [...] Sendo 
assim, a Pedagogia da Desobediência diz respeito a um processo desobediente 
que promove perspectivas educacionais sob a luz da organicidade insurgente 
de travestis. Logo, toda essa bagagem vem acompanhada da estratégia de 
travestilizar as normas vigentes de políticas educacionais, assim como currículos 
excludentes que dialogam diretamente como os conhecidos e chamados 
de padrões dominantes. Estes vistos e tidos como corretos, dentro de uma 
lógica colonial racista, através de seus eixos de opressão social como o da 
heterossexualidade compulsória, cisgeneridade, que estabelece segregação 
dentro do ambiente escolar. Contudo Travestilizar é evidenciar os impactos da luta 
do movimento de travestis nas políticas educacionais que contrapõe e subverte 
todo processo de negação ao acesso e permanência de travestis e pessoas trans 
no ambiente educacional, tensionando o direito à educação que possa abarcar as 
pluralidades existentes na sociedade [...] (ODARA, 2020, p. 90-92).

Pensar a partir da Pedagogia da Desobediência é entender como esses corpos de tra-
vestis e transexuais ocupam esses espaços escolares construindo possibilidades de uma 
educação comprometida com a liberdade, com o respeito e com a dignidade humana.

Por isso, esse trabalho traz experiências de docência de professoras travestis e transe-
xuais com objetivo de pensar como esses corpos agem nos espaços escolares, promo-
vendo experiências exitosas a partir da sua presença nas escolas. Como as trajetórias de 
vida, toda bagagem que constitui o ser professora travesti e transexual e todo conheci-
mento tecido por elas ao longo de suas vidas, possibilita e provoca mudanças nas reali-
dades sociais escolares, promovendo práticas docentes exitosas, inclusivas, permeadas 
pelo respeito, companheirismo e tolerância. Isto é, como elas levam para dentro do am-
biente escolar todo esse conhecimento que foram acumulando, transformando a escola 
em um espaço que valoriza a pluralidade e a diversidade.

INTRODUÇÃO
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METODOLOGIA

Esse trabalho é um apêndice da minha pesquisa de doutorado em que busco pensar 
com docentes travestis e transexuais suas trajetórias escolares e de docência.

Ao pensar nesse trabalho, em específico, prezei por estabelecer uma relação de cons-
trução da pesquisa com professoras travestis e transexuais e não sobre travestis e tran-
sexuais. Isso é essencial no desenvolvimento desse trabalho, porque parte do princípio 
de valorização dos discursos narrados por elas mesmas através de diálogos gravados a 
partir dos nossos encontros. 

Assim, a pesquisa ocorreu em encontros pessoais com as professoras, em que estabele-
cemos diálogos abertos e livres, apenas com uma consideração inicial, que falassem de 
suas trajetórias escolares e docentes. Com o mínimo de interrupções possíveis, evitando 
direcionamentos, para que elas se sentissem livres para falar sobre aquilo que desejas-
sem, valorizando as histórias das professoras travestis e transexuais. 

É importante ressaltar que todas as professoras com quem conversei decidiram se iden-
tificar e fizeram isso através de documento datado e assinado. 

A identificação é algo essencial nesse processo e foi algo que prezei ao decidir fazer 
pesquisas com travestis e transexuais, porque uma vez em uma palestra da militante 
nacional travesti Keila Simpson, amplamente conhecida no movimento LGBT, ao relatar 
sobre as pesquisas feitas com travestis e transexuais pela academia, ela disse que elas 
queriam se identificar, subvertendo as recomendações de conselhos de ética, justamen-
te porque queriam mostrar que eram elas que estavam falando e também pela impor-
tância das suas histórias estarem registradas ali. 

Desde então, ao pensar nessa pesquisa com travestis e transexuais logo propus que 
fossem identificados os nomes delas, fazendo sempre essa pergunta ao finalizar a en-
trevista e registrando isso nos termos de livre consentimento esclarecido. Apesar dessas 
burocracias, exigências para a pesquisa, a intenção era construir uma relação de respeito 
e valorização das suas experiências por meio dos relatos feitos por elas. Por isso, as do-
centes que contribuíram com essa pesquisa são aqui consideradas enquanto coautoras 
desse trabalho.

A partir disso, os diálogos foram gravados por vídeo e voz, para ter esses registros na ínte-
gra para que outras pessoas pudessem assistir e que fosse acessível a tantas outras pes-
soas interessadas, além de constituir parte de um registro histórico de histórias de vidas. 

Assim, realizei quatro entrevistas, com três professoras de Uberlândia e uma do Rio de 
Janeiro.

De Uberlândia, entrei em contato com três professoras, Sayonara, Flávia e Natania, ex-
plicando sobre o projeto e propondo que eu fosse para Uberlândia realizar os diálogos/
entrevistas com elas. 

Nesse diálogo tomei a decisão que eles seriam livres, com poucas perguntas, deixando 



l 11 l

Práticas docentes de professoras travestis e transexuais

que a conversa acontecesse da forma mais livre possível. Mas que seria iniciado com 
algumas informações que eu desejava ter, que seria falar sobre a trajetória escolar, in-
fância até a formação no curso superior e sobre a atuação enquanto docente. Essa ex-
plicação marcou o início dos diálogos. Creio que esse diálogo motivador traria narrativas 
relevantes sobre as histórias de vida das travestis e transexuais entrevistadas.

A intenção era explorar essas narrativas das histórias de vida escolar dessas travestis 
e transexuais, dialogando sobre enfrentamentos, barreiras, resistências, sobrevivências 
nesse meio que elas retornam enquanto docentes, que é o foco desse trabalho, essa 
experiência de docência.

Marcado o dia, ao ir para Uberlândia realizei em um mesmo dia os diálogos com as três 
professoras, Flávia, Natania e Sayonara. Foi um pouco cansativo toda montagem, des-
montagem, deslocamentos e conversas. 

A escolha pelas professoras entrevistadas ocorreu devido a alguns fatores particulares.

A conversa com a Natania ocorreu por saber que ela começou a dar aulas na mesma 
escola em que eu já havia trabalhado. O que me deixou curioso em saber como havia 
sido sua experiência nessa escola. Uma vez que, desenvolvíamos projetos de discussões 
sobre preconceitos, violências, bullying, respeito aos LGBTs, mulheres, negros, pessoas 
com deficiência, etc.

O contato com Sayonara, se fez por conhecê-la já há alguns anos, manter proximidade 
e termos desenvolvido alguns projetos juntos, como o TransPondo o Enem, que dava 
aulas a travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Por ela ter sido a 
pessoa responsável por me possibilitar ter um contato mais próximo com as realida-
des de pessoas travestis e transexuais, me sensibilizando, me permitindo participar de 
inúmeros encontros brasileiros de travestis e transexuais. Me convidando para compor 
mesas de debate e palestras. Então, como já havia uma proximidade e sei da riqueza das 
suas experiências, foi uma pessoa que prezei em escutar e registrar suas ações exitosas 
enquanto docente.

A Flávia, que é professora em Uberlândia foi indicada pela Sayonara. Eu também a 
conhecia pessoalmente e sabia das suas importantes ações enquanto docente em 
Uberlândia.

Nos três diálogos prezei muito por deixar a conversa mais livre, deixando com que fa-
lassem deliberadamente, sem interrupções, fazer o mínimo de intervenções ou quase 
nenhuma, mas sempre propondo inicialmente que fosse contado sobre trajetórias esco-
lares e esse retorno para a escola enquanto docente.

Assim, esses três diálogos ocorreram em Uberlândia.

Somando-se as conversas de Flávia, Natania e Sayonara, a última entrevista ocorreu no 
Rio de Janeiro, com a Sara, mestre em educação pela UERJ, doutoranda em educação, 
palestrante, professora universitária e do ensino básico. O contato com ela ocorreu por 
estudarmos na mesma instituição de ensino e mantermos contato próximo.

Todas as conversas foram filmadas e gravadas o áudio. 

METODOLOGIA
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As entrevistas da Sayonara e da Flávia ocorreram na casa da Sayonara, no escritório, em 
que ela fala em frente ao computador, utilizando roupão rosa, com adereço na cabeça, 
orelhinhas e passando esmaltes nas unhas. Para compor essa mesa, ela coloca livros 
que julga importantes na sua formação, dentre eles, Paulo Freire e Foucault.

A entrevista da Flávia, ocorre na casa da Sayonara é marcada por grande preocupação 
se o que estava sendo dito estava correto, sobre o que eu queria ouvir dela. Em todos es-
ses momentos eu disse que era só um diálogo, que ela podia falar o que quisesse. Com o 
decorrer ela foi se soltando e contando sua história de vida, suas experiências escolares.

A Natania foi entrevistada na sua casa, em seu quarto, em cima da cama, nessa cama ela 
fica sentada e vai contando suas experiências de docência.

O diálogo com a Sara ocorreu em estúdio, no Rio de Janeiro, com o auxílio de outros co-
legas estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Grupo de Pesquisa 
Currículos, Narrativas Audiovisuais e Educação. 

Nesse processo de contato, diálogo, tudo ocorreu com tranquilidade, em nenhum mo-
mento encontrei dificuldades ou resistência para acessar as professoras que pronta-
mente se dispuseram a conversar comigo sobre esses temas e a serem filmadas.

METODOLOGIA
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Sayonara 
Naider Bonfim 
Nogueira

PRÁTICAS

S ayonara no momento da entrevista tinha 45 anos, é professora, atuou na rede públi-
ca de ensino, dando aulas para adolescentes durante 16 anos.  É formada em geo-

grafia pela Universidade Federal de Uberlândia, possui especialização em Coordenação 
Pedagógica (UFU), é vice presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação, ocupa 
um cargo de Coordenadora do Núcleo de Diversidade Sexual na prefeitura municipal 

No momento da entrevista 
tinha 45 anos, é professora, 
atuou na rede pública de 
ensino, dando aulas para 
adolescentes durante 
16 anos.
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PRÁCTICAS | Sayonara

de Uberlândia e atua enquanto docente em universidades particulares, além de revisora 
de trabalhos científicos, palestrante e consultora em diversidade sexual e identidade de 
gênero.

Em relação a sua trajetória escolar, Sayonara lembra que desde muito nova, nos seus 
primeiros anos na escola, já demonstrava ser uma criança diferente. Nas aulas de edu-
cação física não gostava de jogar futebol, preferia jogar vôlei. A educação física sempre 
foi um momento difícil na sua trajetória escolar por haver divisões de gênero das brinca-
deiras. Os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei.

Nesse processo, Sayonara relata as violências sofridas ao longo dessa trajetória, piadi-
nhas e preconceitos sofridos por parte de professores e dos próprios colegas.

Apesar disso, ela buscava meios de resistir e sobreviver naquele espaço, se unindo a 
outros colegas que também eram vítimas de preconceitos e enfrentando todo esse 
bullying que ela sofria. Essa resistência culminou em ações em que ela se colocava 
enquanto líder, sendo líder de organizações estudantis da escola em que estudava e da 
cidade.

Na universidade, Sayonara transformou sua trajetória de opressão e de preconceitos em 
momentos de revolução e de debate, levando professores e colegas a repensarem suas 
práticas de preconceitos e a respeitarem o outro independente de sexo, raça, identidade 
de gênero, orientação sexual, classe social. Ela recorda que quando cursou geografia na 
Universidade Federal de Uberlândia, existiam outras pessoas trans que estudavam nes-
sa universidade. Ela lista suas amigas como Valdete, Edna e Ângela no curso de Letras, 
que são professoras e a Edna diretora escolar. 

No entanto, no curso de geografia, ela ainda não tinha conhecimento de outra pessoa 
trans que tivesse passado por ali. Para ela, isso foi o motivo de ter essa trajetória marcada 
por preconceitos. 

Sayonara conta que colegas cuspiam no chão quando ela passava, nas atividades de 
grupo, ninguém se disponibilizava a fazer com ela, nos trabalhos de campo, em viagens, 
ninguém queria dividir quarto com ela.

Apesar disso, Sayonara criava meios de sobreviver nesse espaço,  enfrentando os pre-
conceitos para conseguir se formar e realizar seu sonho de se tornar professora. Essa 
trajetória, marcada por dor e superação, ficou marcada inclusive pela festa de formatura 
em que colegas impediram que ela participasse e a placa de formandos que constava o 
nome de registro, essa placa já foi alterada e atualmente consta como Sayonara Noguei-
ra, respeitando sua identidade de gênero e o nome escolhido por ela. 

Sua trajetória enquanto estudante a leva para as práticas docentes por meio do estágio 
supervisionado, exigência para os cursos de formação de professores. E, é a partir da 
prática docente, que Sayonara se insere em uma escola pública de Uberlândia. Essa ex-
periência, possibilitou que ela desenvolvesse um excelente trabalho e que se tornasse 
professora temporária dessa escola. 

No término desse contrato, Sayonara teria que ir em busca de outras escolas que tives-
sem vagas de trabalho de professora. No entanto, por medo de não conseguir ou sofrer 
preconceitos pela sua identidade de gênero, ela corta seu cabelo e abandona as roupas 
femininas, assumindo um aspecto andrógeno, para poder enfrentar a busca por um novo 
posto de trabalho.
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Nesse processo, ela busca minimizar sua identidade de gênero e sua expressão enquan-
to travesti. Mas ao se inserir em outra escola e mostrar que desenvolvia um excelente 
trabalho, ela começa o processo de transição dessa identidade novamente. Faz uso de 
hormônios, coloca próteses nos seios e faz laser no rosto para retirada de pelos.  Ao 
assumir essa identidade travesti, ela relata começarem os problemas, desde reclama-
ções de pais e mães de estudantes, a perseguições de direção e piadas de colegas de 
trabalho.

Nessa trajetória, ela passa por diferentes escolas, sofre diferentes tipos de preconceitos, 
desde assédio moral, mentiras até perseguições. Ações que tentam retirar ela do espa-
ço escolar e impedir que ela seja professora. No entanto, conforme contado por ela, ela 
sempre foi bastante prevenida e sempre se resguardou guardando documentos e ma-
teriais que comprovassem cada ação sua em sala de aula e nas escolas em que atuava. 

Essa trajetória enquanto docente, não apenas de preconceitos e de perseguições é mar-
cada. Ao ser aprovada em concurso público e se tornar professora efetiva do Estado de 
Minas Gerais em 2007, adquirindo estabilidade no cargo, ela se vê mais tranquila para 
desenvolver projetos e propor discussões sobre gênero, sexualidades e preconceitos 
nas escolas onde atuava.

Nas escolas em que trabalhou, ela relata que os estudantes gostavam muito dela, por-
que ela estabelecia uma relação de empatia com eles. A partir das dores que ela sentiu 
em sua trajetória escolar enquanto estudante, ela leva isso para dentro da sala de aula, 
proporcionando um ensino mais empático com as dores do outro e comprometido em 
não aceitar que atitudes preconceituosas existam ali.

Então, toda essa bagagem que ela carrega, ela leva pra sala de aula e leva pra dentro da 
matéria de geografia.

PRÁCTICAS | Sayonara

Nesse período de docência, por 16 anos de docência, eu 
trabalhei muito a questão da diversidade dentro da sala de 
aula. Como eu sou da área da geografia é muito fácil abordar 
essas temáticas porque a geografia trabalha com população, 
com demografia, trabalha com espaço geográfico, trabalha 
com o espaço antrópico,  de que forma que o homem muda 
esse espaço, como ele se adapta ao espaço, então é muito 
fácil trabalhar essas temáticas.
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Sayonara aponta que durante todos esses anos de docência em que atuou enquanto 
professora de adolescentes e jovens, ela sempre abordou a temática da diversidade, da 
orientação sexual, da identidade de gênero, dos preconceitos, porque ela utilizava de 
todo conhecimento adquirido enquanto pessoa travesti e relacionava-o com os conhe-
cimentos acadêmicos de sua formação em geografia e proporcionava aos estudantes 
aulas mais plurais, dinâmicas, calcadas no respeito e na diversidade.

É a partir desses projetos que Sayonara é convidada pelo governo de Minas Gerais a de-
senvolver o Programa Educativo Afetivo Sexual nas escolas em que trabalhava. Por meio 
desse projeto, ela levou palestrantes para dentro da escola e discutiu sobre orientação 
sexual, diversidade sexual, identidade de gênero, preconceitos com pessoas LGBTs, en-
volvendo professores, alunos, comunidade escolar, pais, mães, familiares, em momen-
tos de apresentações dos trabalhos desenvolvidos durante o ano.

PRÁCTICAS | Sayonara

Conforme pode ser visto pela foto a seguir:
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Esses são murais na escola em que Sayonara trabalhava, mostrando alguns dos traba-
lhos feitos pelos estudantes.

Esse projeto, soma-se a muitos outros desenvolvidos por ela. É a partir desses projetos 
que ela se insere nos movimentos sociais, em que suas ações ganham visibilidade e ga-
nha repercussão na impressa regional e nacional.

As atividades que Sayonara desenvolve na escola ganham visibilidade e são levadas 
para outras instâncias. 

Fazendo uso e estimulando a construção de mapas nas aulas de geografia, incentivando 
os estudantes a aprenderem cartografia, ela começa a mapear os assassinatos contra 
LGBTs no Brasil. Esse mapeamento da violência contra pessoas LGBTs no Brasil vai levar 
ela, até os dias atuais, 2020, a mapear e registrar a violência de pessoas travestis e tran-
sexuais em nosso país.

Então, Sayonara aponta que ao longo dessa trajetória enquanto docente, 
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PRÁCTICAS | Sayonara

Eu fui desenvolvendo trabalhos excelentes dentro da cartografia, dentro 
da demografia, mapeando assassinatos de LGBTs, construindo gráficos, 
construindo mapas temáticos, mapas mentais. E aí, a universidade foi para 
dentro da escola conhecer esse trabalho que estava sendo desenvolvido. 
Curiosos em observar como ele estava sendo desenvolvido. E aí,  
professores da universidade tiveram um grande interesse em cima disso, 
pois começaram a pensar como eu estava conseguindo desenvolver 
essas temáticas dentro da escola sem ter interferências dos pais, das 
mães, da direção da escola. Mas isso acontecia tranquilamente porque eu 
sempre fui muito combativa, eu sempre lutei por aquilo que eu acreditava. 
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Essa trajetória enquanto travesti, esse corpo marcado pela exclusão, pelo preconceito, 
carregado de experiências, de histórias, foi e é essencial nesse processo de inserção de 
debates tão importante na escola e na sociedade para que elas se tornem mais huma-
nas.

Por meio da geografia, Sayonara inseriu os debates de gênero, sexualidades, diversida-
de, dentro da sala de aula, envolvendo familiares, comunidade, professores e direção, 
desenvolvendo um excelente trabalho com bastante eficiência. Ao inserir cada vez mais 
pessoas nesse projeto, tornando-o ainda maior, ela contribuía substancialmente com a 
transformação daquele cotidiano escolar e da vida daquelas pessoas que construíram 
essas ações.

Projetos como esse são essenciais para provocar mudanças em quem dele participa 
e, também mudanças na sociedade. Enquanto um estudante se transforma, ele age e 
repercute no seu entorno, provocando mudanças sociais. São projetos assim, ações de 
formiguinha, que se transformam em grandes projetos e que possibilitam a construção 
de uma sociedade mais digna, que preze pela valorização das diversidades e das plura-
lidades existentes.

Então, um projeto em sala de aula, se torna um projeto de escola, que se torna um pro-
jeto de mapeamento nacional, que permitiu a ela se inserir na Rede Ibero-americana 
de Educação LGBTI, a estabelecer contato e desenvolver trabalhos com o Transgeder 
Europe e a fundar o Instituto Brasileiro Trans de Educação.

Sobre a docência trans
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PRÁCTICAS | Sayonara

Eu acho que tinha que ter mais professores e mais professoras trans na 
educação. A gente percebe que tá crescendo muito, mas tinha que ter 
mais. Por que a educação com a nossa presença ela se torna mais humana, 
porque a gente sabe entender a dor do outro. A gente sofre preconceito por 
transfobia, tem pessoas que sofrem preconceito de classe social. Então, eu 
acho que professoras trans tornam os espaços escolares mais humanos. Por 
que a gente dá atenção as dores desses alunos. Deveria ser obrigatório toda 
escola ter uma professora trans como coordenadora pedagógica ou como 
bibliotecária ou dentro da sala de aula, em algum lugar. Essa presença é 
importante para humanizar esse ambiente. Porque a escola, infelizmente 
é um espaço ainda muito hostil para aquela pessoa que foge dos padrões. 
Não é só a pessoa trans, mas para o gay, para a lésbica, para o negro, para a 
pessoa gorda. A partir do momento que você sai dos padrões estabelecidos 
você incomoda aquele espaço normal, é então, que aí a nossa presença 
ali dentro dá um diferencial, a gente começa acolher esses alunos que não 
se enquadram nesse padrão e a gente vai formar um grupo ali dentro. E aí 
ou as pessoas nos respeitam ou a gente vai partir para o enfrentamento. Eu 
acho que funciona assim.
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Sayonara, conclui sua entrevista defendendo que mais pessoas trans ocupem a educação, 
seja enquanto professora, como bibliotecária, ou qualquer que seja a função, porque essa 
presença pode ser uma referência àquelas pessoas que não se enquadram em algum pa-
drão. Uma pessoa trans, com toda bagagem que carrega, como a Sayonara e que faz uso 
desse corpo travesti enquanto ação de promoção de uma educação mais igualitária, tor-
na-se referência para àquelas pessoas que sofrem algum tipo de preconceito no espaço 
escolar. Sayonara faz uso de todo esse conhecimento, levando para dentro da sala de aula, 
para a escola e para a vida suas experiências e suas dores. Transformando isso em ação 
em prol do outro, buscando construir uma sociedade melhor onde ninguém seja vítima de 
nenhuma forma de preconceito.
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Flávia Silva 
Amorim

PRÁCTICAS

F lávia nasceu e cresceu em Uberlândia, é professora há 10 anos da rede pública de 
ensino. Em sua entrevista, afirma que é importante demarcar sua identidade de gê-

nero enquanto mulher transexual, pois essa identidade demarca toda uma trajetória de 
vivências que ela carrega. 

Flávia cresceu na periferia de Uberlândia, desde sua infância se percebia enquanto di-
ferente. Quando a perguntam quando foi que ela se descobriu trans, ela responde que 
a surpresa para ela não foi ter se descoberto trans e sim quando ela descobriu que não 
era uma menina como as outras meninas. 

Ele nasceu e cresceu em 
Uberlândia, é professora há 
10 anos da rede pública de 
ensino.
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PRÁCTICAS | Flávia

Na sua trajetória escolar, Flávia conta que tem muitos traumas por não ter sido permitida 
viver a vida escolar como uma menina, desde uniformes, as aulas de educação física. 
Tudo que havia distinção de gênero para realização das atividades, ela era impedida de 
fazer as consideradas femininas.

Os maiores problemas encontrados no campo educacional e pessoal chegaram na ado-
lescência, que é quando a sexualidade e a identidade de gênero começam a aflorar. 
Nessa fase, ela aponta que não possuía referências, não tinha discussões sobre essas 
questões na escola, não havia quem ela pudesse se espelhar ou conversar para enten-
der o que estava acontecendo. Além disso, sofria preconceito de colegas, professores, 
que a hostilizava e a fazia chorar. Com isso, foi desenvolvendo um jeito tímido e sensível, 
incapaz de se posicionar e a enfrentar as adversidades.

Passado esse período escolar, apesar de vir de uma família em que ninguém havia feito 
curso superior, Flávia ingressa no curso de Artes Visuais na Universidade Federal de 
Uberlândia. 

Sua escolha por se tornar docente, ocorre por se inspirar em uma professora

Eu tinha uma professora de língua portuguesa, uma mulher cisgênero, 
que ela exalava feminilidade. Ela tinha um jeito de falar muito doce, ela era 
muito inteligente, ela tinha vários assuntos além da matéria dela, era uma 
mulher que chamava a atenção. Essa professora sempre acreditou muito 
em mim e eu sempre gostei muito de poesia, de arte. Isso me motivou a 
estudar, me motivou a querer mais, pelo exemplo que ela me dava. Então, 
essa professora de língua portuguesa me motivou a gostar de ler, a gostar 
de estudar. Eu gostava muito da parte criativa, de desenho, de cultura. Com 
ela eu fui ter acesso à biblioteca, ela me motivou a ler muitos livros e lá tinha 
muitos livros de arte e isso foi uma inspiração para mim. Foi onde conheci 
mais dos artistas brasileiros, movimentos nas artes. Naquele momento eu 
decidi que queria continuar os meus estudos, a partir do exemplo dessa 
mulher. Além disso, eu também queria ser uma mulher igual a ela, feminina 
e inteligente.

F
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Flávia aponta a importância da referência docente enquanto inspiração para as estudan-
tes. Uma professora que a incentivou a ler mais, pesquisar, ir à biblioteca, conhecer sobre 
novos assuntos, foi sua inspiração para se tornar professora.

Enquanto professora, Flávia aponta que regrediu na sua transição da identidade de gê-
nero antes de se inserir na sala de aula. Ao ser aprovada em concurso público para pro-
fessora na rede municipal de ensino de Uberlândia, para crianças e adolescentes, ela 
somente iniciou novamente a sua transição após o estágio probatório ter sido finalizado 
e ela ter sido aprovada. 

Essa é uma realidade de várias professoras transexuais e travestis, que sentem coti-
dianamente as violências por não construírem sua identidade de acordo com as deter-
minações sociais. Por já conhecerem essa violência, muitas professoras são obrigadas 
a retardar essa transição para garantir sua inserção nas escolas enquanto professoras. 
Flávia não foge a essa questão e espera se estabelecer financeiramente, para assim ini-
ciar sua transição.

Após sua transição, ela conta que quando chegou a escola que foi respeitada pela di-
reção, que ela pediu para utilizar o crachá com o nome social e que este também foi 
respeitado. 

Apesar disso, nessa trajetória ela enfrentou alguns percalços, mas sempre construindo e 
estabelecendo meios para sobreviver naquele espaço e desenvolver um bom trabalho.

Conforme apontado por ela

Nesse processo de transição, Flávia aponta que ao chegar na escola em que dá aulas 
para crianças cheia de maquiagem, roupas femininas, brincos, anéis e todos aparatos es-
tabelecidos enquanto construtores da identidade feminina, que foi muito bem recebida 
pelos estudantes, que não houveram risadas, tampouco deboche, mas muito carinho e 
sempre chamando pelo feminino, Tia Flávia. 

PRÁCTICAS | Flávia

A gente quer fazer um ótimo trabalho, quer desenvolver o máximo dos 
nossos alunos, a gente não quer só o arroz com feijão, a gente quer que 
eles saiam capacitados para refletir, para pensar, para criticar, para tomar 
decisões.  Então, a gente desenvolve vários trabalhos diferentes, que 
estimulam o desenvolvimento da concentração, da análise, essas coisas.
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Então eu estou ali como professora transexual e isso já se chama atenção 
e já quebra um monte de estereótipos e de barreira. A começar pela ideia  
de quem deveria estar ali e se escola é lugar para travesti trabalhar. Então 
é uma referência, travesti também pode ser professora. Quando eu pego 
aula extra em outras escolas, quando eu chego em outra escola, e os 
estudantes não me conhecem, então tem aquele impacto, aquele impacto 
da voz e isso gera a dúvida,  gera os questionamentos. É aí que eu entro e 
uso esses questionamentos para trabalhar com as questões de identidade 
de gênero, de sexo, sexualidade. Mas, eu aproveito a dúvida que eles 
trazem. É importante que as pessoas tenham informações para diminuir o 
preconceito.
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PRÁCTICAS | Flávia

Enquanto professora, Flávia acredita que a simples presença de uma mulher transexual ou 
travesti na escola já provoca o debate. Ela usa desses questionamentos provocados pelos 
estudantes para debater sobre gênero, sexualidades, identidades, etc. Seu corpo é provo-
cador dessas discussões e ela faz uso dele para desconstruir preconceitos e estereótipos.

Enquanto docente, afirma que existem crianças, meninos com traços bem femininos e 
meninas com traços bem masculinos e que o olhar da professora é essencial nesse 
processo para não produzir discriminações. Na visão dela, isso é visto enquanto natural, 
como maneiras de se expressar que rompe com os padrões impostos e com as deter-
minações de como meninos e meninas devem ser. Então, Flávia quando se vê diante 
de crianças que talvez um dia tenham sido ela, age com naturalidade, respeitando as 
formas como essas crianças desejam se expressar.

Ao analisar as novas gerações, Flávia acredita que as novas gerações vêm mudando, 
ela vê muito respeito nas escolas em que trabalha, de uns estudantes com os outros, de 
empatia e solidariedade e que isso pode ser visto como uma possível mudança cultural 
que refletirá nas próximas gerações.

A trajetória enquanto docente de Flávia não foi fácil. No entanto, ela sempre encontrou 
nos percalços dessa caminhada, possibilidades de transformação desses espaços que 
ela cruzou,  tornando-os mais receptivos para que outras professoras trans também pos-
sam acessá-lo, contribuindo para uma mudança de mentalidade, fazendo o uso político 
da sua identidade de gênero, partindo das curiosidades dos estudantes para pensar 
sobre preconceitos, sexo, sexualidade e identidade de gênero.
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Natania 
Borges Costa

Natania é nascida em Salvador e se mudou para Uberlândia para estudar Ciências 
Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia. É bióloga e mestre em educação. 

Além de professora é cantora e faz teatro.

Natania conta que durante a infância na escola sofreu muito bullying, era vítima de pia-
das e preconceitos dos colegas. Estudou em escola muito rígida, cristã, evangélica, em 
que ela relata ter sofrido muitos problemas porque nessa escola era ensinado os valores 
religiosos, preconceitos com pessoas LGBTs, o que fazia com que ela se reprimisse e se 
tornasse uma criança muito tímida e retraída. 

PRÁCTICAS

Ela é bióloga e mestre 
em educação. Além de 
professora, é cantora e 
faz teatro
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PRÁCTICAS | Natania 

Essa trajetória vai se transformando quando ela sente a necessidade de mudar essa 
realidade e começa a se envolver mais em projetos da escola, projetos voltados para 
questões culturais, artes, etc., e é onde ela encontra possibilidade de sobreviver e passar 
por esse período escolar sem abandonar os estudos.

Desde criança e principalmente na adolescência Natania se percebia enquanto dife-
rente, que algo ali não se encaixava conforme as normas impostas socialmente. Mas, a 
escola confessional a fazia acreditar que as sexualidades e identidades de gênero des-
viantes eram um pecado. Então, relata, que ao mesmo tempo que ela queria descobrir 
seu próprio corpo, ela entrava no ciclo pecado – descoberta do próprio corpo, em que 
a impedia de ser quem ela é.

Natania conclui o ensino médio e se muda para Belo Horizonte para estudar música em 
uma escola evangélica, em que tinha aulas de música e de teologia. Nesse meio, ela 
fica completamente imersa na religião, onde sua identidade de gênero fica adormecida. 
Essa identidade de gênero pulsa para existir, até que ela sai dessa escola de música e se 
muda para Uberlândia para cursar ciências biológicas. 

Na primeira semana de aula Natania já aponta que foi completamente diferente das suas 
outras experiências, ela diz que afirmou para ela mesma que faria tudo de outra forma, 
iria deixar sua identidade existir, se soltar, fazer amizades e ser quem ela sempre quis ser. 
Nessa passagem pela universidade ela começa a cantar em festas universitárias. 

Para ela, a universidade é um espaço diferente, libertador, em que ela pôde viver como 
sempre quis sem medo de sofrer repressões.  

Natania aponta que o processo de transição é diferente para cada pessoa, que algumas 
pessoas transexuais e travestis vão assumir essa identidade de gênero desde a infância 
e que outras vão fazendo isso ao longo da vida. Que então, são armários que a pessoas 
vai saindo e se descobrindo e construindo essa identidade conforme vai vivendo. No 
caso dela, ela primeiro se descobriu enquanto gay e ao se ver enquanto homem gay 
sentia que isso ainda não supria o que ela sentia dentro dela, que ainda faltava algo na 
construção desse corpo. Ela entra no teatro e começa a libertar esse corpo, juntamente 
com o contato durante a faculdade com uma disciplina sobre gênero e sexualidade. A 
partir disso, ela começa a libertar seu corpo, das amarras estabelecidas pelo sistema 
cisgênero heteronormativo, a assumir sua identidade trans, a usar esmalte, brincos e isso 
era libertador para ela, aí sim ela se sentiu preenchida e realizada.

Quando ela conta sobre essa libertação, vem a memória de sua infância em que amava 
brincar com barbies, colocar a toalha na cabeça e imaginar que tinha cabelos longos, 
dançar performando conforme dançarinas de grupos de dança. Quando ela recorda 
dessas memórias, ela afirma que a identidade de gênero está na criança, mas que é 
aprisionada pela sociedade por questões sociais e morais.

Após concluir a universidade, Natania ingressa no mestrado e depois começa a dar au-
las em uma escola da zona rural, em um projeto voltado para crianças como professora 
temporária. Essa experiência não dura muito porque ela perde as aulas por ser uma pes-
soa trans. Fato confirmado ao descobrir que a escola exigiu na próxima contratação, após 
desligar ela, que queria um professor homem para o projeto.

Após essa experiência, Natania trabalhou enquanto professora temporária em uma es-
cola de periferia de Uberlândia. Nessa escola, já eram desenvolvidos projetos de dis-
cussão de preconceitos, desconstrução de racismo, machismo, homofobia, capacitismo, 
intolerância religiosa, etc. 
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Nela, Natania foi muito bem recebida, apesar de ter tido muito medo de chegar na esco-
la, disse que ficava imaginando como seria uma travesti chegando na escola, fato que se 
deve ao ocorrido anteriormente em que teve uma experiência negativa.

Ao chegar na escola para concorrer a vaga disponível, haviam vários concorrentes e nes-
sa concorrência, ela era a segunda colocada, ou seja, um outro professor tinha priorida-
de em relação as aulas. Mas, ao escolher as aulas que daria, esse mesmo professor disse 
que não iria pegar todas as aulas, porque queria deixar algumas para ela, que sabia que 
ela era a próxima colocada e que desejava deixar algumas aulas para que ela também 
trabalhasse na escola.

Ao assinar os documentos de contratação, Natania novamente ficou com medo de ter 
que assinar conforme o nome dos documentos, mas a própria secretária informou que 
o nome social dela seria respeitado e que ela poderia assinar conforme se identificava. 
Muito surpresa com todas essas ações, ao chegar nos corredores das salas de aula, 
para que os professores escolhessem quais turmas cada um trabalharia, algumas salas 
pediam para que ela fosse a professora, porque queriam aulas com uma professora 
considerada por eles enquanto diferente, que era uma professora trans. O desejo dos 
estudantes foi atendido e ela pôde dar aulas nessas turmas que pediram para que ela 
trabalhasse nelas.

Durante sua passagem por essa escola, ela diz que nunca foi desrespeitada, que os 
estudantes adoravam suas aulas, que os professores e direção também a respeitavam.

Essas considerações mostram o quão importante são ações de debate e discussão sobre 
preconceitos no espaço escolar e na sociedade. Na escola em questão, trabalhos e proje-
tos sobre essas discussões ocorriam cotidianamente, promovendo uma escola que bus-
cava ser livre de preconceitos. O que é revelado no tratamento dado a professora Natania.

Apesar dessa experiência exitosa, ao trabalhar em outra escola de Uberlândia, Natania 
teve que lidar com uma colega professora que não respeitava sua identidade de gênero, 
sempre a chamando pelo masculino. Mas, não aceitando isso, ela discutiu com a profes-
sora e disse que exigia ser chamada pelo feminino. 

Esse fato, mostra que nos diferentes espaços que passamos existem experiências ne-
gativa e positivas, nessas escolas, como em outras, podem existir pessoas mais abertas 
ao diálogo, dispostas a entender e respeitar a identidade de gênero do outro ou pessoas 
que insistem em inferiorizar aquela pessoa por não corresponder aos padrões estabe-
lecidos socialmente de sexo, gênero, sexualidade, raça, classe social, peso, altura, etc.

Nessa escola, apesar dessa experiencia negativa com essa professora, ela relata ter sido 
respeitada por direção, supervisão e estudantes.

O que marcou sua trajetória foi o fato de ouvir em uma sala de ensino médio uma piada 
relacionada as meninas. Essa piada, foi o ponto de partida para que ela falasse sobre 
gênero e sexualidade com esses estudantes.

Natania relata como a própria vivência enquanto pessoa trans  produz experiências va-
lorosas que somadas ao contato com os estudos de gênero permitem a ela provocar 
mudanças nas realidades por onde passa.

PRÁCTICAS | Natania 
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Eu vi os meninos fazerem uma piadinha sobre as meninas, aí eu falei com 
eles que precisava urgentemente falar sobre gênero e sexualidade com 
eles,  aí eu virei pro quadro e um aluno falou que a gente podia falar sobre 
isso hoje porque amanhã ele não iria na aula e queria estar nessa discussão.  
Aí eu perguntei se eles queriam falar disso. Eles responderam que sim, e 
eu falei para fazermos uma roda e fazer a conversa ….a turma inteira... Essa 
turma era tida como uma turma difícil na escola. Eles fizeram uma roda na 
hora e os estudantes começaram a fazer muitas perguntas em relação a 
temática e a gente conversou sobre gênero, sobre orientação sexual e a 
gente conversou sobre LGBTfobia. Coincidentemente a gente estava no 
mês de maio, era o mês da visibilidade LGBT, da diversidade, foi o mês que 
criminalizou a LGBTfobia, e eu comecei a falar com a turma considerada 
a mais difícil da escola sobre isso e foi ótimo o retorno dos estudantes. 
Tiveram muitas dúvidas. Conversamos sobre violência contra a mulher, 
diferença entre travestis e transexuais. O que é ser gay. No fim da aula, um 
menino chegou para mim e perguntou se pelo fato dele sentir atração por 
meninos e meninas se ele seria gay, e aí conversamos sobre isso.
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A trajetória nessa escola enquanto professora substituta era temporário, ou seja, tinha um 
prazo específico de duração. Ao final desse período, enquanto professora nessa escola, 
novamente os estudantes demonstraram afeto e carinho por ela. Ao informar que seu con-
trato estava chegando ao fim, os estudantes pediam insistentemente aos diretores para 
que ela não saísse da escola, que queriam que ela continuasse como professora deles. 

Natania acredita que deve existir mais professoras trans, porque uma professora trans 
tem muito a oferecer em questão de experiências de vida e conhecimentos àqueles 
estudantes. Assim como ela tinha aprendido muito com os estudantes a partir dessa ex-
periência de docência, os estudantes também tinham aprendido muito com ela.

A educação é esse processo, aprender, ensinar e aprender, assim como Natania muito 
ensinou a esses estudantes, muito também ela aprendeu. São trocas de experiências, 
conhecimentos, culturas e realidades que só enriquecem a prática pedagógica.

Nessa escola, Natania fez a diferença para inúmeros estudantes que não se encaixavam 
nos padrões estabelecidos socialmente. Partindo de uma piada, que normalmente teria 
passado despercebido pela maioria dos professores, ela, com sua devida atenção, por 
entender o quão problemático são os preconceitos disfarçados de brincadeiras e piadas, 
que contribuem para perpetuar desigualdades, diferenças, estigmas e preconceitos, in-
terrompeu a piada e usou isso para discutir sobre temas essenciais para nossas vidas 
e para a sociedade. Partindo de uma frase, ela construiu uma aula inteira baseada no 
respeito e na valorização da diversidade e das pluralidades. Ações como essa são es-
senciais para mudar a realidade em que vivemos e na formação de cidadãos e cidadãs 
críticos, reflexivos, comprometidos com um mundo melhor, em que as diferenças não 
provoquem desigualdades.
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Sara Wagner 
York

Com formação em pedagogia e em letras, com mestrado em educação, Sara é dou-
torando em educação, professora de língua estrangeira, inglês, professora alfabeti-

zadora de crianças e professora de universidade.

Nas memórias de sua infância e adolescência, ao falar dessas trajetórias escolares, Sara 
afirma ter péssimas lembranças. Na escola, por não se encaixar ao padrão estabelecido, 
ela era retirada das brincadeiras coletivas, pois não se encaixava nem nas brincadeiras dos 
meninos, nem nas das meninas, levando-a a brincar com massinhas de modelar. Ao mes-
mo tempo, ela se via protegida por algumas professoras que já percebiam que se tratava 
de uma aluna considerada diferente naquele contexto. Sara ressalta que naquele momen-
to em que estudou não estavam em debate as questões de gênero e sexualidades e isso 
fez com que as professoras não tivessem tanto preparo para lidar com essa diversidade. 

PRÁCTICAS
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Nessa caminhada, Sara se forma, começa a trabalhar com teatro, inclusive enquanto 
instrutora de teatro, posteriormente se muda para Londres tornando-se uma cabeleireira 
de sucesso, que em seu auge maquia  a cantora brasileira Elza Soares, quando ela gan-
hou o prêmio pela BBC de cantora do milênio. 

Ainda na Europa, além de ser cabeleireira, Sara foi professora de inglês para refugiados 
romenos. Nessa experiência, ela conta que sempre foi tratada com muito respeito. Tal-
vez isso se devesse ao fato de se tratarem de dois grupos oprimidos socialmente, refu-
giados e uma professora travesti, o que gerava empatia e sensibilidade da Sara para/
com essas pessoas, fazendo com que ela se dedicasse exaustivamente no processo de 
ensino de inglês a eles.

Quando retorna ao Brasil, Sara começa a dar aulas e demarca que em suas aulas ela 
é sempre vigiada pela direção ou supervisão. Quando inicia suas aulas, faz questão de 
colocar no quadro a data e o conteúdo a ser trabalhado, como forma de registro do que 
está trabalhando. 

As indagações, os olhares laterais, percorrem seu corpo conforme vai caminhando pe-
los corredores da escola, curiosidade e vigilância a um corpo que não se encaixa nas 
concepções binárias de masculino e feminino. Esse corpo outro, transgride, embaralha, 
bagunça o binarismo de gênero e provoca desconstruções do espaço escolar, possibili-
tando repensar estruturas impostas e estabelecidas socialmente,

Quando alguém me pergunta como é que dar aula ou como é ser a 
professora travesti, eu digo que é maravilhoso, porque eu chego na 
sala de aula e falo: aí gente, vamos brincar, vamos fazer tal coisa e essa 
alegria toda que eu sinto quando eu estou lá ela começa de um modo 
muito teatral, porque eu preciso me agarrar a essa teatralidade e me 
ancorar nesse sentimento de maravilhosidade, porque 15 minutos, 20 
minutos antes eu ouvi “olha o viado”. Então, eu não posso chegar para 
essa turma com sentimento de quem acabou de ser apontada por uma 
prática recorrente, ah isso aconteceu um dia, ah isso ocorreu ontem. 
Não! Isso é uma pratica recorrente  na vida de uma professora trans. Eu 
não tenho uma passabilidade, eu não sou uma pessoa que você olha e 
parece nossa olha que mulher, você olha e você vê uma travesti, você 
sabe que tem marcas do masculino, marcas do feminino e isso é muito 
perceptível. Então quando alguém vê a Sara e as pessoas comentam, 
“nossa a Sara é um furacão, ela chega e tal”, eu sou esse furacão porque 
20 minutos, 30 minutos antes, alguém disse olha o veado e essa foi a 
primeira palavra que me ofendeu quando eu ainda era uma criança sem 
possibilidade de defesa… 

S
ar

a:
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O preconceito é carregado pela Sara desde sua infância e isso é relatado por ela em 
suas falas. Os xingamentos parecem não a abalar, que utiliza essas hostilizações como 
força para construir uma boa aula. Quando ela chega na sala, ela se apega a sentimen-
tos positivos que passem uma imagem animada dela. Então, quando as pessoas dizem 
“olha a Sara furacão”, refere-se a uma pessoa animada, agitada, que se coloca enquanto 
professora ativa, que faz acontecer e corre atrás para que sua aula seja a melhor pos-
sível. Esse sentimento de “maravihosidade”, conforme apontado por ela, não apaga o 
preconceito e a dor sofrida, mas mostra sua capacidade de enfrentar esses problemas e 
mostrar que mesmo diante dessas adversidades a Sara não vai se intimidar.

Diante da humilhação, das hostilizações e do preconceito, sara pisa em todos eles, faz de-
les escadinha e sobe no salto para chegar na sala e dar uma boa aula, conforme ela mes-
ma diz, é a “Sara furacão”, que não se deixa abalar por uma sociedade que tenta insisten-
temente desestruturar essa professora que insiste em fazer a diferença por onde passa.

Quando perguntado como ela vê esse corpo travesti na escola, Sara afirma que seu 
corpo é um  corpo transgressor e, que um corpo transgênero é um corpo extremamente 
colocado enquanto exótico. 

O corpo travesti fala e é provocador do debate por si só. Isso faz com que mesmo que 
esse corpo permaneça em silêncio ele por si só já é potente e capaz de destruir vários 
muros e estruturas que se vincam em bases machistas, sexistas, racistas, transfóbicas 
e intolerantes. 

Sobre a educação, Sara aponta que a educação é essencial enquanto meio que a ins-
trumentaliza para contar a sua própria história. Por meio da sua inserção no mundo aca-
dêmico, ela participa enquanto palestrante e debatedora de diversos congressos pelo 
Brasil e canais de TV e vê essas ações enquanto essenciais na desconstrução de pre-
conceitos. Essa ocupação significa uma professora travesti ocupando lugares antes ne-
gados a ela. A foto a seguir retrata um pouco disso, de como ela vem ocupando esses 
espaços, contribuindo para mudanças e abrindo espaço para que outras também ocu-
pem as escolas, universidades e possam caminhar por onde desejam sem que sejam 
vítimas de preconceitos. 

PRÁCTICAS | Sara 
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Em vários momentos históricos e em diferentes sociedades, a lógica binária construiu 
culturalmente um componente negativo e outro positivo, impedindo a pluralidade de 
identidades, de pensamentos e de crenças. Assim, várias categorias foram sendo criadas 
e identificadas como o outro diferente, no que tange o sexo, a sexualidade, a identidade 
de gênero, a raça, a crença, o peso, a altura, etc. Todos esses que não constroem sua 
identidade baseado no padrão estabelecido são marcados com o estigma do diferente.

No entanto, esse outro corriqueiramente inferiorizado, subjugado, colocado à margem 
nesses espaços, tem se levantado nos últimos anos e unido forças na desconstrução   
dos discursos que balizaram ou se estabeleceram enquanto referência até então.   Ne-
gros, mulheres, LGBTIs, gordos, pessoas com deficiência, etc., têm reunido forças e es-
forços para promover um mundo melhor em que os padrões e normatizações não re-
caiam sobre esses corpos.

Nessa luta, é essencial valorizar e visibilizar a diversidade, mostrar professoras como 
Sara, Sayonara, Flávia e Natania que fazem da sua docência objeto de luta e de descons-
trução de preconceitos. Esse corpo político é capaz de mudar realidades e de permitir 
construir igualdade na diversidade. A valorização da diversidade é substancial para que 
cada um expresse sua identidade conforme deseja. Pensando nas identidades como 
múltiplas, plurais, dinâmicas, em que não cabe padrões nem o uno, porque elas são 
compostas por multiplicidades, interseccionalidades e particularidades. Por isso, cons-
truir uma sociedade que respeite a diversidade, é reconhecer que somos múltiplos, plu-
rais, diferentes e que essas diferenças não devem ser motivo para hierarquias sociais. 

As narrativas apresentadas pelas professoras travestis, mostram como os espaços escola-
res ainda são hostis a quem não segue o que foi imposto socialmente. Mas essa trajetória 
de dor, de preconceitos, vai sendo transformada a medida que mais pessoas sensíveis, 
LGBTIs, negras, mulheres, gordas, etc., ocupam esses espaços e fazem dessa ocupação 
momento de reflexões para que as estruturas que sustentam machismos, capacitismos, 
homofobia, transfobia, racismos, ou qualquer forma de discriminação, sejam destruídas.

Em meio a opressão, a diversidade, os negros, as mulheres, gordos, LGBTIs, o diferente, 
tem encontrado meios de sobrevivência e de luta. Essas histórias de vida e tantas outras, 
não são somente de dores, porque em meio ao caos, do caos, são produzidas novas for-
mas de se fazer com a norma. Isto é, os dissidentes, os anormais, recriam, refazem, remo-
delam, reestruturam, reorganizam e produzem outras possibilidades de existência dentro 
dessa lógica que tenta impor formas de agir, ser e pensar baseadas em princípios exclu-
dentes. Assim, os outros, que não se enquadram no padrão, sobrevivem, vivem e recriam 
uma infinidade de possibilidades de existência e resistência em nossa sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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