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Resumo 

No cenário educacional brasileiro, professoras travestis e transexuais são cada vez mais 

visíveis, e provocam repercussões em geral ligadas ao preconceito e à discriminação que 

sofrem. Este texto indaga sobre as consequências pedagógicas e educacionais da 

presença de professoras travestis e transexuais em sala de aula. Entrevista um grupo 

destas professoras em diversos estados do Brasil, busca identificar os elementos que 

caracterizam a ação delas em sala de aula, e chega à proposição de uma “pedagogia do 

salto alto”. Nesta modalidade pedagógica se conjugam dois elementos fortes, ser mulher 

e ser professora. A pedagogia do salto alto diz de uma atuação pedagógica que escapa da 

tradicional figura sem corpo e sem sexo da professora. Ao contrário do que se poderia 

pensar, certo grau de erotismo e de produção da mulher que “habita” a professora, longe 

de “desvirtuar” o espaço da sala de aula, pode originar uma potência de afetos que 

redunda em uma profissional mais qualificada e envolvida com seu trabalho, e em uma 

mulher que se assume como adulto de referência frente aos jovens. 

Palavras chave: Professora, travesti, transexual, pedagogias do gênero e da sexualidade, 

pedagogia do salto alto 

 

Abstract 

In the Brazilian educational scenario, transvestite and transsexual teachers are 

increasingly visible, and cause repercussions generally related to the prejudice and 

discrimination they suffer. This text investigates the pedagogical and educational 

consequences of the presence of transvestite and transsexual teachers in the classroom. 

Following the careers of a group of these teachers in several states of Brazil, we tried to 

identify the elements that characterize their action in the classroom, and reached the 

proposition of the "high heels pedagogy". In this pedagogical modality two strong 

elements are combined, being a woman and being a teacher. The "high heels pedagogy" 

is about an educational activity that evades the traditional bodiless and sexless figure of 

the teacher. Some degree of eroticism and woman production that "inhabits" the teacher, 

far from "misrepresent" the space of the classroom, can give a power of friendship and 

affection. This power affects produces a more qualified teacher and professional 

involved with their work. A woman who is assumed as an “adult reference” to the young 

students. 

Keywords: Teacher, transvestite, transsexual, pedagogies of gender and sexuality, "high 

heels pedagogy". 
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1. Saberes docentes, currículo e pedagogia do salto alto 
 

No cenário educacional brasileiro, professoras travestis e transexuais são cada vez mais 

visíveis. Embora constituam uma minoria em termos numéricos, trazem para o debate 

várias questões polêmicas, em especial por conta da curiosidade que instauram e do 

impacto nos modos de relação profissional: professora / alunos, professora / demais 

professoras colegas de trabalho, professora / gestores dos sistemas de ensino e professora / 

pais e famílias dos alunos. Em geral a repercussão na mídia captura o debate em questões 

ligadas ao preconceito e à discriminação que estas professoras sofrem nas escolas. Para 

além destes aspectos, seguramente relevantes, este texto se indaga sobre as consequências 

propriamente pedagógicas e educacionais da presença de professoras travestis e transexuais 

em sala de aula. Esta é a dimensão menos desenvolvida no debate, em especial por conta do 

pânico moral que domina as discussões, e que de imediato coloca as professoras travestis e 

transexuais na posição de pessoas pouco confiáveis para servir de exemplo às novas 

gerações, portanto, inadequadas para estar em sala de aula, frente à “inocentes” crianças e 

jovens. Vale lembrar que “os pânicos morais exprimem de forma culturalmente complexa 

as lutas sobre o que a coletividade considera legítimo em termos de comportamento e estilo 

de vida” (MISKOLCI, 2007, p. 111) 

Acompanhando as trajetórias profissionais de um grupo de professoras travestis e 

transexuais em diversos estados do Brasil, buscamos identificar os elementos que 

caracterizam a ação delas em sala de aula, e chegamos à proposição de uma “pedagogia do 

salto alto”
1
. O termo é provocante, e esta é mesmo sua função. Conforme abordaremos ao 

longo do texto, a ação pedagógica destas professoras, independente da disciplina que 

lecionam, parece instaurar na sala de aula processos e saberes docentes que deslocam a 

tradicional figura da professora enquanto mãe, tia ou irmã mais velha, e introduzem de 

modo decidido outra modalidade de relação em que o corpo da professora passa a 

desempenhar um papel importante, marcado em especial pelos atributos de gênero e 

sexualidade, mas numa equação em que entram em jogo também os marcadores de geração, 

raça e pertencimento religioso. A ação destas professoras parece colocar em xeque uma 

verdade pouco enunciada, mas claramente perceptível nas escolas, de que a professora ideal 

é um ser sem corpo, sem sexo e capturada no gênero feminino numa dimensão quase colada 

à função materna. A boa professora, ao fim e ao cabo, até hoje continua sendo, no 

imaginário educacional, a boa mãe, a boa esposa, a mulher recatada, eventualmente a 

mulher solteira que se faz de mãe para seus alunos, mais propriamente de tia ou de irmã 

mais velha. Todos estes pressupostos caem por terra quando classes de alunos (e escolas e 

sistemas de ensino) se veem às voltas com professoras assumidamente travestis e 

transexuais, em boa parte por conta de serem identidades fortemente construídas na relação 

com corpo e sexualidade. 

Alguns dirão que isso é sinal do caos, da degradação moral da profissão, do fim dos 

tempos. Nós afirmamos o contrário: sua presença em sala de aula instaura produtivos 
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debates acerca da professora enquanto um adulto de referência, uma servidora pública que 

oportuniza diálogos com os estudantes ao mesmo tempo em que não escamoteia seu 

pertencimento sexual e de gênero, e manifesta até mesmo algum erotismo. Novamente não 

faltarão vozes para alertar: o erotismo é algo indesejável na sala de aula, ainda mais quando 

trazido pela professora. A pedagogia parece não saber lidar com alguns elementos dos mais 

corriqueiros em qualquer sala de aula, e o erotismo é um deles, ao lado do riso. Alguém 

sabe dizer qual a função do riso na educação? Os autores que problematizam a função do 

riso nos processos educacionais são poucos (LULKIN, 2007). O riso é sempre o que distrai 

do aprendizado, se visto pelo senso comum, e nunca pode ajudar na sala de aula. Do erótico 

se pode pensar a mesma coisa, com o agravante que ele provoca reações morais furiosas. A 

fórmula consagrada nos meios educacionais é pensar pela subtração: estes elementos 

devem ser retirados da sala de aula (sai o riso, sai o erótico, sai o boné, saem os gostos 

musicais dos alunos, saem os modos de falar das culturas juvenis, saem as perguntas que 

não dizem respeito à “matéria”, etc.). Com tantas subtrações, restam apenas o aluno ou 

aluna e a professora, ficando de fora as culturas juvenis e a mulher professora. A partir de 

elementos coletados na trajetória profissional de professoras travestis e transexuais
2
, esse 

texto propõe que as curiosidades de gênero e sexualidade, bem como algo do erotismo, 

podem ajudar a pensar que a professora é uma mulher, e isto não é algo a ser escondido, e 

muito menos capturado de imediato pela figura da tia, da mãe ou da irmã mais velha. E o 

fato da professora ser decididamente uma mulher não é algo que necessariamente 

prejudique os aprendizados ou colabore para a deformação moral dos alunos, mas pode 

introduzir na sala de aula certo movimento na pedagogia, quando o giz se equilibra no salto 

alto, dando origem à adjetivação que aplicamos no substantivo pedagogia, intitulando-a de 

pedagogia do salto alto. 

O texto está organizado em três seções. Na primeira delas apresentamos informações 

relevantes sobre as professoras travestis e transexuais que se dispuseram a falar sobre suas 

vidas profissionais e pessoais, e nos permitiram parte do mergulho nesta investigação. A 

maioria dos dados e cenas apresentadas provém de diários de campo, mas a apresentação de 

algumas das professoras travestis e transexuais ajuda a dar corpo a alguns de nossos 

argumentos. Na seção seguinte discutimos de modo breve o que é travestilidade e o que é 

transexualidade, e como estas duas construções identitárias se apresentam nas falas das 

nossas entrevistadas. E na terceira e última seção, a partir de cenas narradas e situações 

escolares, buscamos dar corpo à categoria conceitual pedagogia do salto alto, articulando-a 

com os saberes docentes e com a noção de currículo. Em todas as seções operamos com 

excertos de falas das informantes e observações registradas em diário de campo. 

 
 
2. Professoras travestis e transexuais: fragmentos das histórias de vida 
 

O movimento de pesquisa começou pelas perguntas mais básicas: existiriam 

professoras travestis e transexuais? Onde elas trabalhavam? Que problemas enfrentavam 

em suas carreiras profissionais? Que histórias teriam para contar? Como localizar estas 
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professoras? Quantas entrevistas seriam suficientes para compor uma adequada amostra de 

pesquisa? Estas professoras tinham alguma modalidade de organização própria? A busca 

pelas professoras travestis e transexuais obedeceu a uma mistura de procedimentos. O mais 

elementar deles foi realizar contatos em encontros de educação e em encontros do 

movimento LGBT
3
. A partir das primeiras, umas foram indicando outras, e algumas foram 

descobertas por notícias de jornal e referências nos ambientes virtuais. Um ano de 

investigação terminou por mapear um conjunto de 90 professoras e dois professores 

travestis ou transexuais, totalizando 92 pessoas. Destas foi possível conversar em eventos 

ou trocar emails com 40, e efetivamente foram feitas sete entrevistas em profundidade, 

todas com professoras. As 92 professoras travestis e transexuais se distribuem por 

praticamente todos os estados do Brasil, em capitais, cidades médias e muitas delas em 

cidades pequenas pelo interior, algo que nos trouxe alguma surpresa. A maioria delas é 

professora com efetivo exercício em sala de aula, variando entre as séries iniciais, o ensino 

fundamental e o ensino médio. Praticamente todas estão empregadas nas redes públicas 

estaduais ou municipais, o que significa que a grande maioria foi aprovada em concurso 

público de títulos e provas. Algumas exercem funções em secretarias de educação, e outras 

são supervisoras, orientadoras educacionais, bibliotecárias e diretoras de escola, neste 

último caso eleitas pela comunidade escolar. No estado do Rio Grande do Sul, base da 

pesquisa, o grupo é composto de quinze professoras, dez na região metropolitana, e cinco 

em cidades pelo interior. 

As professoras entrevistadas em profundidade moram em Aracaju, Cuiabá, Porto 

Alegre, Curitiba, Uberlândia e Rio de Janeiro. As entrevistas foram feitas pessoalmente, 

gravadas e com termo de consentimento, aproveitando a presença em eventos, e na 

movimentação que resultou na criação da Rede Trans Educ Brasil. Ocorre que ao mesmo 

tempo em que a pesquisa acontecia, com os contatos e as entrevistas, um movimento 

associativo se gerou entre as professoras travestis e transexuais. Ele em parte foi auxiliado 

pela pesquisa, e em grande parte auxiliou a pesquisa. A Rede Trans Educ Brasil surgiu a 

partir da visibilidade de várias das professoras travestis e transexuais, e pela necessidade de 

se organizarem para dar conta de dificuldades comuns e de legislação que lhes favoreça, na 

esteira dos movimentos identitários que acontecem no Brasil desde a consolidação do 

regime democrático. A especificidade de serem professoras coloca certas questões, que são 

novas no cenário das lutas das travestis e transexuais. Em particular trocar experiências e se 

apoiar para enfrentar as dificuldades no relacionamento com os colegas de trabalho e os 

gestores dos sistemas educacionais são os objetivos da Rede. A Rede Trans Educ se criou 

com amplo apoio da ANTRA Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil. 

Estivemos presentes no primeiro encontro da Rede, que durou dois dias, e aonde foi 

possível acompanhar as rodas de conversa, relatos de experiências e depoimentos das cerca 

de trinta professoras travestis e transexuais presentes
4
. Ao final do evento registrou-se a 

primeira ata da Rede tendo em vista os aspectos apontados bem como a necessidade de 

continuidade de encontros e seminários das professoras travestis e transexuais. 

Antes de apresentar as entrevistadas, cabe uma discussão importante de natureza ética. 

A pesquisa operou com termo de consentimento livre e esclarecido, e a proposta inicial era 
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guardar o sigilo com a troca dos nomes das entrevistadas. Entretanto, ao longo dos 

contatos, conversas informais e entrevistas, surgiu muito forte a manifestação de que elas 

não desejavam isso. Pelo contrário, e apoiadas num discurso que valoriza a visibilidade, as 

professoras travestis e transexuais reivindicaram o direito de terem seus nomes sociais 

claramente associados às suas declarações. Revendo procedimentos éticos em pesquisa, 

encontramos dois outros casos em que esse desejo foi atendido. O primeiro deles na 

dissertação de mestrado de ALMEIDA (2009)
5
, e o segundo na tese de doutorado de 

OLIVAR (2010)
6
. A argumentação mais recorrente das entrevistadas (e de todas as demais 

com quem conversamos informalmente) era de que elas tinham nascido com um nome (um 

nome masculino), tinham se atribuído um nome feminino, tinham depois adquirido o direito 

de usar este nome feminino como nome social, tinham enormes dificuldades para fazer 

valer este nome social, e agora suas declarações iam aparecer com outro nome ou talvez 

sem nome algum? Por fim cedemos, o que nos obrigou ao uso de um termo de 

consentimento livre e esclarecido (em que a entrevistada aceita participar da pesquisa e 

concorda com o uso das suas falas) e de um termo de consentimento para o uso do nome 

social, em que as entrevistadas se declaram cientes de que seus nomes sociais serão 

associados às suas falas na escrita da dissertação e de artigos. Neste segundo termo, ao 

final, foi colocada a pedido expresso das entrevistadas a frase “Essa foi uma solicitação da 

maioria das colaboradoras dessa pesquisa, com o intuito de promover a visibilidade desse 

segmento dentro do movimento social de travestis e transexuais brasileiras”. Apesar da 

expressão “da maioria”, todas as entrevistadas quiseram de modo expresso que seu nome 

social constasse, sendo que lhes foi sempre dada liberdade de se manterem em sigilo com a 

troca de nome, o que não foi aceito por nenhuma delas. Retomando as argumentações das 

entrevistadas sobre esse tópico, elas enfatizaram que não queriam outro pseudônimo em 

função da invisibilidade da população de travestis e transexuais, que não têm seus nomes 

respeitados no país por uma lei própria autorizando a troca oficial dos nomes sem ser 

através de processos judiciais, assim como em outros países da América Latina
7
. O uso do 

nome social claramente colocado ao lado de suas falas foi interpretado como vigorosa 

estratégia de visibilidade e respeito ao desejo de se fazer nomear do modo como elas assim 

se entendem. Esta demanda apareceu em sintonia com a maioria de suas lutas e foi então 

respeitada. Seguem informações essenciais sobre as sete entrevistadas. 

Adriana Lohanna do Santos é natural de Aquidabã, Sergipe. Sua formação inicial é 

Licenciatura plena Letras: Português/ Inglês. Também cursou Serviço Social. Entende-se 

como transexual e já tem a alteração do nome através de processo judicial. Tem 26 anos, é 

professora da rede pública no ensino médio e assistente social. É de religião católica. 

Adriana Sales é natural de Londrina no Paraná. Atualmente vive em Cuiabá/MT. Formada 

em Letras: Habilitação Português e Francês. Pós-graduada em Literatura Infanto-Juvenil. 

Foi professora da rede pública e atualmente trabalha na Secretaria de Estado da Educação 

do Mato Grosso, na superintendência de projetos. Entende-se como travesti, tem 40 anos e 

cultua o Candomblé, religião de matriz afro-brasileira. Carla da Silva é natural do Rio de 

Janeiro e vive no bairro da Tijuca. Tem 34 anos. No ensino médio fez curso Normal de 

Formação de Professores no Instituto Superior de Educação, do Rio de Janeiro e 
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posteriormente Pedagogia com Habilitação em séries iniciais. Trabalha no SESI/ RJ como 

professora da Educação de Jovens e Adultos/ EJA à noite e durante o dia é funcionária do 

município como Agente Comunitária de Saúde. Ela é transexual readequada e já tem nome 

reconhecido. É de religião católica. Sayonara Nogueira é natural de Uberlândia, Minas 

Gerais, onde reside. Tem Licenciatura em Estudos Sociais: Habilitação em Geografia e 

História, e Pós-graduação em Metodologia e Técnicas de Pesquisa. É professora da rede 

pública estadual em Uberlândia no ensino médio e tem uma microempresa de consultoria 

para orientação de trabalhos de pesquisa para acadêmicos. Tem 35 anos e não revelou suas 

questões religiosas na entrevista. Entende-se como transexual. Brenda Ferrari da Silva vive 

em Curitiba, mas é natural da cidade de Lapa, interior do Paraná. Tem 34 anos. Tem 

licenciatura Plena em Matemática e Pós-Graduação em Psicopedagogia. Também cursou 

Teologia por gostar muito de religiões. Iniciou sua religiosidade na Umbanda e em seguida 

no Candomblé, religiões de matriz afro-brasileira. Atualmente é professora de matemática 

no Instituto Federal do Paraná no ensino médio e trabalha na Secretaria de Estado da 

Educação na Coordenadoria da Diversidade. Andréia Laís Cantelli é professora natural de 

Curitiba, Paraná. Tem 31 anos. Tem licenciatura em Estudos Sociais - habilitação em 

História. Pós-graduação em Metodologia de Ensino de História e em História da Arte. É 

professora da rede pública estadual no ensino fundamental. Entende-se como transexual. 

Não tem religião definida. Adriana Souza é natural de Itaqui, interior do Rio Grande do Sul. 

Atualmente reside em Porto Alegre. Tem licenciatura e bacharelado em Filosofia pela 

Universidade Federal de Santa Maria. Tem dois cursos de Pós-graduação: Filosofia Política 

e Filosofia Clínica. É professora da rede pública estadual e atualmente é diretora de uma 

escola. Tem 31 anos. Sua religião é espírita kardecista. Entende-se como transexual não 

readequada. 

Apesar da descrição sumária, alguns aspectos significativos foram apontados. Chama a 

atenção o empenho na formação acadêmica: todas realizaram além da licenciatura cursos de 

pós-graduação e até mesmo outras faculdades. Ficou evidente nas entrevistas que ser uma 

boa profissional é estratégia importante para se guardar do preconceito e da discriminação 

nos ambientes de trabalho. De modo conexo, os pertencimentos religiosos também foram 

declarados em sintonia com esse objetivo: ganhar forças para vencer as situações de 

estigma. Em todas as histórias, o desejo de ser mulher começou na infância, algumas 

inclusive não lembrando exatamente o momento, pois desde sempre se entenderam como 

mulheres, e se percebiam diferentes dos outros. As brincadeiras de casinha, com bonecas, 

deram muito cedo lugar a brincadeiras de ser professora, e explicam que daí veio o gosto 

pela profissão do magistério. A escola foi um lugar de muito sofrimento e humilhação para 

todas elas, e foi assinalado nas entrevistas que elas retornaram a este ambiente como 

professoras, e que por terem sofrido são mais capazes de entender o sofrimento de muitos 

alunos, mesmo em casos que não são de humilhação por questões de gênero e sexualidade, 

mas por inconformidade com o corpo, preconceitos por questões de raça ou classe, 

brincadeiras e chacota por conta de pertencimento religioso ou agregado familiar. O 

percurso universitário também não foi isento de humilhações, mas em geral em menor grau. 

Também citaram as dificuldades encontradas nas escolas quando já professoras, e em 
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especial aquelas trazidas pelos colegas professores
8
. De modo quase unânime, concordam 

que a maior aceitação da situação de serem professoras travestis e transexuais se dá pelos 

alunos, com quem dizem ter ótima interação, e citaram-se abundantes casos de 

reconhecimento, como serem eleitas conselheiras de classe, paraninfa, representantes dos 

alunos em tal ou qual momento, homenagens no dia dos professores, etc. Para todas as 

entrevistadas, e para grande número daquelas com quem mantivemos conversas informais, 

o pertencimento religioso se mostrou um elemento forte, seja porque afirmavam ter uma 

espiritualidade intensa, seja pelo envolvimento direto com algumas religiões, notadamente 

aquelas de tradição afro-brasileira
9
. 

 
 
3. Transexualidade, travestilidade: muitas perguntas, muitas respostas, 

pouco consenso 
 

Somente na segunda metade do século XX travestir-se passou a ser pensado como uma 

identidade sexual. O final da década de 1960 foi um período de grande questionamento de 

questões da ordem da sexualidade e do gênero, e tomou corpo a afirmação do sexo como 

fonte de prazer e não apenas como dispositivo para reprodução humana. Na esteira do 

assumir-se enquanto uma identidade, as travestis ingressam na luta pelo direito à 

participação política e ao reconhecimento enquanto cidadãs. Embora as travestis 

estivessem, até os anos de 1960, associadas ao grupo dos homossexuais, a luta pela 

identidade oportunizou o surgimento de associações próprias de travestis, tornando visível 

um conjunto de singularidades que as distinguem dos homossexuais. Travestis se definem, 

segundo a literatura mais recente das ciências humanas, como sujeitos que transformam e 

que ornamentam seu corpo com a finalidade de aproximá-lo, pela aparência, ao do sexo 

oposto (MELLO & CRILLANOVICK, 1999; PATRÍCIO, 2002). O conceito de travesti, 

segundo Pelúcio, aponta que: 
 

As travestis são pessoas que nascem com o sexo genital masculino (por isso a 

grande maioria se entende como homem) e que procuram inserir em seus corpos 

símbolos do que é socialmente sancionado como feminino, sem, contudo, 

desejarem extirpar sua genitália, com a qual, geralmente, convivem sem grandes 

conflitos. Via de regra as travestis gostam de se relacionar sexual e afetivamente 

com homens, porém, ainda assim, não se identificam com os homens homo-

orientados (PELÚCIO, 2006, p. 03-04). 

 

Pelúcio (2007) optou pelo termo e conceito de “travestilidades”, que engloba os 

variados aspectos que compõem a pluralidade desta categoria de identidade, sinalizando as 

multiplicidades da experiência do cotidiano de tantos(as) travestis, na construção e 

desconstrução dos seus corpos, ao invés de travesti ou travestismo, termos que muitas vezes 

têm uma carga de simplificação e redução a modos abjetos de vida. Esta mesma autora 

entende que o termo travestilidade afirma a multiplicidade da experiência ligada à 
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construção e desconstrução dos corpos, ainda que exista alguma rigidez no gênero destes 

sujeitos. Essa rigidez existe devido às experiências constituídas dentro da 

heteronormatividade, o que não impede que o corpo do/da travesti “comporte uma 

ambigüidade, o que causa incertezas, dúvidas nos códigos de inteligibilidade, pois este é o 

termo que passou a designar o movimento formado por indivíduos e grupos identificados 

como de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais” (PELÚCIO, 2007, p.39), após a 

realização da Conferência Nacional LGBT em 2008, por determinação da própria 

Conferência.  

Normalmente, é na fase da puberdade que as travestis passam pelo processo da 

construção do “novo corpo”, em geral, a formatação feminina. É um segundo nascimento, 

conforme a metáfora empregada por Silva e Florentino (1996). Trata-se de um segundo 

nascimento com um novo corpo, com um corpo feminino, que tem, por sua vez, qualidades 

e atributos diferentes do corpo da mulher. Usam uma série de técnicas, produtos e 

investimentos para a construção deste corpo e da condição feminina. As travestis realizam 

grandes investimentos sobre seus corpos, através de roupas, depilação, cabelo, perfumes, 

cosméticos, próteses, adequações estéticas e hormonais. Segundo Benedetti (2005), o 

processo de transformação das travestis constitui uma luta pelo que elas entendem de 

feminino que lhes é próprio, de modo que fabricam formas e contornos femininos, com 

auxílio da tecnologia e da medicina estética, nos seus próprios corpos. Essas pessoas, em 

função de sua identidade, criam seu próprio gênero, seus próprios valores relacionados ao 

feminino e ao masculino. Isso evidencia uma construção social da identidade de gênero 

própria das travestis. 

Um dos artifícios essenciais na vida de uma travesti é iniciar o uso de hormônios. Com 

a hormonoterapia, as mudanças corporais se mostram mais visíveis e mais definitivas: os 

seios se desenvolvem, a silhueta se arredonda, a voz se afina e a quantidade de pelos, 

especialmente os da barba, do peito e das pernas, experimenta redução. A ingestão de 

tratamento hormonal parece ser a própria decisão de incorporar e dar publicidade à 

identidade travesti. Os hormônios femininos são normalmente o primeiro (e para algumas o 

único) produto a ser acionado com este objetivo. O tratamento hormonal parece ser este 

veículo que integra e exterioriza as dimensões físicas e morais no universo das travestis, ou, 

ainda, como as travestis costumam comentar, “o hormônio é como um alimento para o 

corpo”. É com ele que se adquirem novas características nas formas do corpo, bem como 

novas particularidades de uma ordem moral, que dizem respeito ao comportamento 

feminino na sociedade (conforme BENEDETTI, 1998, p. 16). Outro aspecto importante é 

que as travestis percebem o corpo não apenas como atributo social, mas como sua 

verdadeira identidade social, pois este processo faz parte, inclusive, da sua formação 

pessoal. Contudo, estudos referentes às travestis mostram que esta produção das 

modificações em seus corpos com o objetivo de torná-los femininos e de fazê-los parecer 

com os de mulheres não envolve a cirurgia de transgenitalização (BENEDETTI, 2000).  

No entanto, conforme manifestado por várias informantes, travestis vieram ao mundo 

para “jogar o gênero de cabeça para baixo”, pois as questões de gênero passam a ser 

questionáveis quando afirmam que não querem ser nem homem nem mulher, reivindicam a 
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identidade travesti sem pensar num terceiro sexo. As travestis, como afirma Benedetti 

(2005), ao investir tempo, recursos e suas próprias emoções nos processos de alteração 

corporal, não estão concebendo o corpo como um mero suporte de significados. O corpo 

das travestis é, sobretudo, uma linguagem: é no corpo e por meio dele que os significados 

do feminino e do masculino se concretizam e conferem à pessoa suas qualidades sociais. É 

no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeito. Assim, as travestis produzem e 

reproduzem em seus corpos os signos do feminino, numa ação que elas denominam de 

“montagem” e, nesta operação, utilizam roupas, adereços e lingeries femininas. 

Reconfigurando o próprio corpo e alterando o nome, esses sujeitos manipulam e 

reconstroem os gêneros, quebrando a ideia da existência de categorias binárias, fixas e 

imutáveis. Ainda conforme o autor, em volta da travesti existe uma dupla identidade. A 

primeira que é a identidade própria, envolvida pela constante procura da beleza, de vestidos 

atraentes, da maquiagem perfeita, torna sua exposição forte e, em alguns casos, 

extravagante. A segunda, a identidade criada pela sociedade, no exato momento que a 

travesti sai de casa e, em muitos casos, é alvo de chacotas, risos, preconceitos, piadas e tons 

irônicos. Como elucida Silva (1993, p.41), "a travesti tem dupla pele: a de purpurina e a de 

humilhação. Em que ordem não se sabe. Ou talvez numa pele só, tecida pelos dois 

ingredientes". Segundo a professora entrevistada Carla Silva: 
 

A questão que eu era mulher e queria ser chamada da forma feminina. Da forma 

de mulher. Impunha que me chamassem daquele jeito, pois isso me fazia bem. 

Quando me chamavam pelo nome masculino, fazia de conta que nem era 

comigo, tentando fazê-los entender que eu era uma pessoa e merecia respeito. 

 

Este empenho em ser mulher, em produzir um corpo de mulher, vai trazer 

consequências na figura da professora, e vai estabelecer diferenças importantes, conforme 

já salientamos, entre a professora tia, a professora mãe e a mulher professora travesti. O 

fantasma que ronda o corpo da travesti é a prostituição, tema recorrente nas entrevistas, 

com opiniões diversas: 
 

Não sou contra quem faz prostituição, mas fica complicado ganhar respeito 

quando se exibe o corpo quase nu na rua para atrair cliente. A sociedade não vê 

isso com bons olhos. (Brenda Ferrari da Silva) 

Temos travestis e transexuais graduados e pós-graduados, mas é preciso que isso 

seja uma constante, porque se fizermos uma pesquisa, a maioria de nós é 

prostituta. Isso precisa mudar. Que existam outras formas de trabalho e que a 

prostituição seja garantida como todas as pessoas que tentam se enquadrar ao 

padrão regular e social. (Adriana Sales) 

 

A categoria transexualidade é de uso mais recente, e está envolvida em desafios 

discursivos e de pertencimento diversos da travestilidade, agenciando os indivíduos em 

outras redes de identidade, mais próximas do saber médico. A transexualidade pode ser 

entendida como a dimensão identitária localizada no gênero e se caracteriza pelos conflitos 
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potenciais com as normas de gênero à medida em que as pessoas que a vivem reivindicam o 

reconhecimento social e legal do gênero diferente informado pelo sexo, independentemente 

da realização da cirurgia de transgenitalização, mas em geral com forte empenho na 

realização da cirurgia. O saber médico considera esta experiência como uma doença, 

utilizando-se de termos como disforia de gênero, neurodiscordância de gênero, síndrome de 

transtorno de gênero e, o mais conhecido, transexualismo. Em todos os termos, a 

transexualidade é colocada no rol de doenças mentais. Uma vez caracterizada como doente, 

a pessoa pode então ter o direito a cirurgia, que vai lhe “curar”, alinhando corpo, gênero e 

sexo. Conforme Bento (2006, 2008), o problema não estaria no indivíduo que reivindica a 

cirurgia, mas nas normas de gênero e instituições sociais, que estreitam as possibilidades de 

vivência do gênero e da sexualidade ao binarismo masculino feminino (macho e fêmea), e 

com isso possibilitam a emergência desses conflitos. Na medida em que só temos duas 

possibilidades de viver o gênero, masculino ou feminino, a medicina não enxerga outra 

alternativa que não aquela de patologizar os indivíduos descontentes, e realizar cirurgias 

que lhes encaixem em outra possibilidade, pois não se admitem desejos que não os 

ordenados pelos pares binários. Assim, definir uma pessoa transexual como doente é 

aprisioná-la, fixá-la em uma posição existencial que encontra no próprio indivíduo a fonte 

explicativa para seus conflitos, perspectiva divergente daqueles que a interpretam como 

uma experiência identitária. Para Bento (2008), a especificidade da transexualidade está na 

explicitação dos limites dessas normas de gênero, na medida em que a reivindicação de 

passagem do gênero imposto ao nascer para o de identificação exige que os defensores das 

próprias normas de gênero se posicionem. Embora as pessoas que vivem a experiência 

transexual não apresentem nenhum tipo de alteração em suas estruturas cromossomáticas 

ou de qualquer outro tipo, são ditas doentes mentais. 

Foucault (1985) mostra quão profundamente a ideia de que todos têm um sexo definido 

e naturalmente dado está enraizada em nosso pensamento, apontando que nosso verdadeiro 

sexo é a causa de nossos comportamentos, bem como a causa de nossas características 

sexuais observáveis. O “verdadeiro sexo”, nesse sentido, determina a identidade de gênero 

do indivíduo, seu comportamento e seu desejo pelo sexo oposto. Os discursos médicos 

sobre a transexualidade estão fortemente capturados por este dispositivo. Embora 

transexualismo seja o termo canônico privilegiado por médicos e juristas para se referir à 

experiência da transexualidade, para Bento (2006, 2008), há o entendimento da necessidade 

de romper com o uso patologizante do sufixo “ismo”. Desta forma, de modo semelhante ao 

já argumentado para as travestis, utilizamos a categoria transexualidade neste artigo, e 

verificamos na pesquisa que a totalidade das professoras também prefere esta designação. 

Apresentadas em linhas muito sintéticas as duas categorias, travestilidade e 

transexualidade, cabe perguntar como nossas informantes se entendem, como professoras 

travestis ou transexuais? Na apresentação que delas fizemos, logo acima, a maioria optou 

por transexual, seguida de alguma especificação. Entretanto, as entrevistas e conversas 

informais nos eventos nos mostraram duas situações. Para algumas delas, um apego a uma 

das duas categorias (sou travesti, sou transexual), mas em grande número de casos um uso 

mais ou menos livre destas expressões, não exatamente como sinônimas, mas para 



 
Professoras travestis e transexuais: saberes docentes e pedagogia do salto alto 

 

 
455 

identificar a qualidade de alguns momentos. A despeito do investimento pessoal muito 

grande para se produzirem como mulheres e professoras, as identidades parecem se 

reorganizar ao sabor de momentos ou interpelações (HALL, 2000), sem um apego 

definitivo a uma delas. Citamos dois casos que bem exemplificam isso. Convivendo por 

quatro dias de modo intenso com Adriana Sales, foi possível flagrar duas afirmações. Em 

um dos momentos, fruto de seu envolvimento em intenso e caloroso debate, e escutando 

algumas brincadeiras das colegas sobre seu ímpeto em discutir, ela afirmou “hoje eu estou 

travesti, já acordei travesti!”. Dois dias depois, ao nos encontrarmos no café da manhã da 

pousada, ela estava bem vestida, tomando chá com bolachas, e afirmou “hoje acordei mais 

mulher, estou me sentindo transexual”. Este trânsito de expressões foi bem entendido, e 

acompanhado pelas demais professoras travestis e transexuais em momentos de conversa 

informal, em particular na narrativa de situações cotidianas, do tipo “uma vez tive que 

separar uma briga de dois guris enormes no pátio da escola, me senti travesti, botei cada um 

deles para o seu lado na hora, eles ficaram com medo de mim”. O binarismo reaparece, 

associando algo da “energia” masculina a “estar travesti”, e algo da “energia” feminina a 

“estar transexual”. Perguntadas diretamente acerca disso, para muitas delas não pareceu 

haver problema em viver nesta fronteira entre ser travesti e ser transexual, pelo contrário, 

pareceu-nos que elas se valiam das duas possibilidades, necessárias para resolver diferentes 

situações cotidianas. Em uma das entrevistas, Adriana Lohanna, tentando sumariar sua vida 

e suas percepções até aquele momento, disse que lhe parecia que “tivesse vivido vários 

estágios de várias vidas”, e concluiu afirmando “inicialmente me entendia homossexual, 

depois me percebia uma travesti – pois me travestia com roupas femininas – e atualmente 

me entendo ser uma transexual, e amanhã posso já estar uma perfeita mulher, vai saber?” 

Ao contrário de certa compreensão do senso comum, que valoriza a estabilidade da 

identidade como sinônimo de maturidade, ela encerrou dizendo que “esse é meu processo 

de maturidade, que se constrói ao longo do tempo e do meu entendimento sobre 

sexualidades”. 

 
 
4. Na tentativa de equilibrar o giz e o salto alto 
 

Pensar a atuação pedagógica das professoras travestis e transexuais em sala de aula 

pode ser feito de muitos modos. Optamos por pensar a ação destas professoras a partir de 

três referenciais: os saberes da docência, os saberes da disciplina e os elementos 

contingentes de sala de aula
10

. Neste cenário, damos atenção especial ao erotismo e 

presença do corpo da professora mulher em sala de aula. Valemo-nos de excertos das 

entrevistas das professoras travestis e transexuais já apresentadas, e de muitas anotações em 

diário de campo da convivência com elas e outras professoras em eventos.  

Os saberes da disciplina compõem o conjunto de conhecimentos de uma determinada 

área do conhecimento. Claro está que nem todos os professores atuam na docência de 

disciplinas específicas, pois temos professores de séries iniciais, da educação infantil e 

docências compartilhadas. Mas em nossa amostra apenas uma professora não tem disciplina 
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específica. Desta forma, a marca de ser professora de uma disciplina habita a maioria delas. 

Os saberes da disciplina se adquirem no curso de licenciatura, de ensino superior, e se 

aprimoram em atividades de pós-graduação ou pelo gosto na leitura e estudos individuais. 

Parte da autoridade do professor provém da sua expertise em uma disciplina, no 

reconhecimento de seu saber específico. Elemento importante que aumenta a autoridade 

moral do professor é o gosto pelos conhecimentos da disciplina que ele escolheu lecionar. 

Não apenas lecionar História, mas gostar de história e de histórias. Não apenas lecionar 

Geografia, mas se entusiasmar com os conhecimentos geográficos no cotidiano. Não 

apenas ser professora de Educação Artística, mas se pensar em parte como artista. 

As entrevistas e conversas revelaram muito empenho nos conhecimentos da disciplina. 

Para aquelas formadas em língua portuguesa, foi visível o esforço em se expressar com 

correção, em comentar a leitura de obras literárias, em abordar as principais deficiências de 

expressão escrita dos alunos. Com variantes, o mesmo aconteceu com as demais, que 

expuseram seus conhecimentos em história, geografia, filosofia, na educação de jovens e 

adultos. Nas conversas informais com as entrevistadas e com outras professoras, foi 

possível perceber um gosto pelas disciplinas lecionadas, que impactou suas vidas de muitas 

formas: a partir da formação em educação artística, um assumir-se enquanto artista; a partir 

da formação em química, uma vocação para o exame da composição dos alimentos em 

supermercados; a partir da formação em matemática um gosto pelo cálculo que levou a 

professora a envolver-se com economia; a partir da formação em história um gosto pela 

participação política; e assim por diante. Para além do domínio do conhecimento disciplinar 

(informações, métodos, categorias conceituais), as professoras travestis e transexuais 

entrevistadas revelaram uma afeição pelos conhecimentos da disciplina específica. Em um 

dos eventos, ao retornar para o local de hospedagem, nos perdemos na cidade, e de 

imediato aquela formada em geografia assumiu a liderança para encontrar o caminho, 

claramente associando isso ao fato de ser formada em geografia e deter os conhecimentos 

para tal. 

O gosto pela disciplina infelizmente não é um atributo que se encontra com frequência 

entre os professores. Os alunos dificilmente escutam, de modo honesto e gratuito, uma 

professora afirmar que gosta da disciplina que leciona e que gosta de ler sobre ela, para 

além do que necessita para preparar as aulas. As professoras travestis e transexuais com 

quem mantivemos contato apreciam sua área de conhecimento, e fazem questão de 

manifestar isso. Certamente daí deriva parcela de sua autoridade em sala de aula. É visível 

o esforço que elas fazem para agregar em sua identidade atributos derivados do 

pertencimento à disciplina que lecionam e mesmo da condição de professora. Ao chegar 

para um dia de reuniões de imediato duas delas se puseram a arrumar as cadeiras da sala, 

dizendo que como professoras não podiam ver o espaço da sala de aula desarrumado. Ao 

anotar no quadro os tópicos da reunião, outras fizeram menção à letra daquela que escrevia: 

“letra redonda e grande, como deve ser a letra de uma professora”.  

Foram incontáveis as frases, ditos, observações que flagramos nos encontros tanto 

específicos das professoras travestis e transexuais quanto nos momentos em que elas 

estavam em reunião com o grupo maior de travestis e transexuais, em que a identidade de 
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professora era acionada, e mesmo a identidade de professora de uma disciplina específica. 

Retornando à definição de identidade em HALL (2000), pensada como posição provisória 

de sujeito fruto de uma interpelação, nos parece evidente que as professoras travestis e 

transexuais experimentam ganhos em serem reconhecidas como professoras. Para tanto 

recorrem constantemente a esta posição de sujeito, o que manifesta o gosto por este 

pertencimento, com evidentes ganhos de auto estima e reconhecimento profissional, um 

pouco na contramão do que se verifica com as demais professoras, que fazem da queixa ao 

ser docente uma verdadeira profissão de fé, manifestando baixa estima por conta deste 

pertencimento. Em algumas conversas, a valorização de ser professora aparecia em sintonia 

com as enormes dificuldades enfrentadas na trajetória escolar e acadêmica, e um certo 

gosto de “consegui chegar lá, a despeito de tudo que aconteceu”. Desta forma, a profissão 

de professora foi desejada, ambicionada como alternativa para enfrentar outros problemas 

na vida, e é amplamente valorizada. Não foi uma escolha nem casual, nem automática, nem 

fruto de um “destino natural”, como é para muitas mulheres. 

Os saberes da docência foram a segunda categoria que utilizamos para pensar a atuação 

das professoras travestis e transexuais em sala de aula, e esta categoria se revelou muito 

promissora. Os saberes da docência constituem uma vasta gama de saberes e experiências 

em geral de natureza prática, em que se misturam elementos do aprendizado de ser 

professora, obtido no enfrentamento do dia a dia das aulas, e o conhecimento das regras, 

procedimentos, modos de ser e de fazer da instituição escolar. Este conjunto de 

procedimentos que marca de modo original o funcionamento escolar se aproxima do 

conceito de cultura escolar. Por cultura escolar entendemos o conjunto de processos de 

natureza simbólica que caracteriza a instituição escolar, em oposição aos processos que 

caracterizam outras instituições, como a justiça, a polícia, a atividade privada. Algumas 

coisas são feitas de tal ou qual modo na escola, e são feitas de outro modo em outras 

instituições, porque a escola é um lugar de aprendizado e preparação para a vida no mundo 

público, ela tem uma função de laboratório, e lida com crianças e jovens que consideramos 

em formação, indivíduos ainda não totalmente adultos para a vida em sociedade. A 

compreensão da natureza do funcionamento escolar, de suas marcas culturais, de seus 

regimes de poder, confere à professora uma autoridade frente aos alunos, e uma experiência 

que lhe ajuda a solucionar os problemas do dia a dia, a “sobreviver” naquela instituição. 

Nisto não há diferença de qualquer outro profissional, que logo aprende como fazer para 

sobreviver em seu local de trabalho, identificando as regras escritas e não escritas, os 

procedimentos habituais, as respostas esperadas, as relações de poder, os trânsitos de 

influência, o manejo do discurso próprio da instituição, sabendo usar de modo adequado 

palavras e categorias que indicam boa conduta, etc. 

A análise das falas das entrevistadas, bem como outros depoimentos anotados em 

diário de campo em encontros e conversas informais, revelou que as professoras travestis e 

transexuais manifestam um saber docente bastante sofisticado. Para isso colabora certo 

regime de permanente tensão com a instituição, em particular com os colegas e gestores, 

que lhes faz ter conhecimento dos regimentos, normativas, direitos, procedimentos com 

uma expertise notável, e com o propósito declarado de se defender de eventuais agressões. 
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Seu proceder comprova a tese de que a construção de saberes docentes guarda estreita 

conexão com a construção de saberes da vida social dos indivíduos. Tendo experimentado 

na vida muitas situações em que tiveram que se defender, as professoras travestis e 

transexuais percebem que necessitam conhecer em profundidade a instituição escolar, 

inclusive para além dos regimentos escritos, ou seja, necessitam se apropriar de muitos 

elementos da cultura escolar, para sobreviver neste ambiente. Para tanto, algumas delas 

desenvolveram estratégias explícitas no sentido de conhecer melhor o terreno onde pisam 

nas escolas. 

Brenda relatou que mesmo tendo pouca experiência em sala de aula sempre buscou 

aproximar-se dos alunos e dedicava a hora do recreio para isso. Enquanto os professores 

ficavam tomando cafezinho ela caminhava pelo pátio da escola e conversava com a 

gurizada. Trocava experiências e brincava o tempo todo. Nestes diálogos estabelecia 

formas de aproximação com os temas da sexualidade e homofobia. Com isso, adquiriu 

experiência e foi logo escolhida conselheira de uma das turmas, vale dizer, tornou-se uma 

professora selecionada pelo grupo de alunos para responder algumas questões e tomar 

responsabilidades diante dos pais quando os mesmos procuram a escola por algum motivo 

relacionado aos filhos. Brenda deixou claro que ser conselheira de uma das turmas lhe 

conferiu mais poder nas negociações com os colegas e com os pais dos alunos. Adriana 

Souza citou um momento importante: quando estava iniciando a carreira do magistério foi 

designada para ficar na escola trabalhando com projetos. Escolheu para tema dos projetos 

questões de gênero e sexualidade. Para sua surpresa foi homenageada por uma turma de 8ª 

série como paraninfa, embora estando há pouco tempo na escola. Ao perguntar aos alunos o 

motivo da escolha, eles responderam que havia sido por causa de sua coragem em abordar 

estes temas, e em assumir sua história de professora transexual com clareza a transparência. 

No ano seguinte, quando as aulas iniciaram, ela já podia perceber muitos aliados entre as 

turmas e os alunos, o que lhe deu tranquilidade para permanecer na escola. 

Nos dois casos, verificamos que os saberes diversos que a vida vai proporcionando, em 

geral ligados à resolução de problemas, ao enfrentamento de situações delicadas, as 

estratégias para ampliação da rede de relações, a experiência acumulada no trato com 

pessoas, instituições e movimentos sociais, a expertise em reconhecer os atores sociais 

envolvidos nos embates da vida política, credenciaram as professoras travestis e transexuais 

a uma inserção nas escolas com garantia de aceitação. Agindo desta forma, as professoras 

travestis e transexuais dão corpo ao conceito de solidariedade: 
 

A solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. Ela é criada pelo 

aumento de nossa sensibilidade aos detalhes particulares da dor e da humilhação 

de outros tipos não familiares de pessoas. Essa maior sensibilidade torna mais 

difícil marginalizar pelo pensamento as pessoas diferentes de nós. [...] Esse 

processo de passar a ver outros seres humanos como “um de nós”, e não como 

“eles”, é uma questão de descrição detalhada de como são as pessoas 

desconhecidas e de redescrição de quem somos nós mesmos. (RORTY, 2007, p. 

20) 
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A terceira e última categoria que escolhemos para analisar o desempenho docente das 

professoras travestis e transexuais diz respeito à contingência e aos imprevistos que 

marcam a atuação de professora, em particular ao se defrontar com uma classe de alunos. 

Mas o que são os imprevistos? 
 

Toda aula comporta imprevistos, e dilemas, para decidir se vale a pena seguir na 

direção apontada pelo imprevisto, ou se vale a pena insistir no que foi planejado 

anteriormente. Há professores que se aferram a seu planejamento, e não aceitam 

qualquer variação, precisam “dar a matéria”, têm que “seguir o conteúdo”. Há 

aqueles que aproveitam toda pergunta e qualquer questionamento dos alunos 

para enveredar pela discussão de outros temas, não planejados para aquela aula. 

Difícil saber qual caminho tomar, pensando que as decisões têm que ser rápidas, 

na hora em que o imprevisto se apresenta, e que os contextos são muito diversos. 

São dilemas práticos, fazem com que a aula se mova por terrenos desconhecidos, 

desafiadores. (SEFFNER, 2010, p. 217) 

 

Na linguagem adotada por nossas informantes, os imprevistos e a contingência foram 

nomeados como possíveis “bafos”. Sob esta rubrica se alojam as questões que provocam 

todo e qualquer tipo de conflito na vida das travestis e transexuais e é claro, na vida das 

professoras. Problemas enfrentados em relação ao nome civil e ao nome social, o uso do 

banheiro, as questões trabalhistas e demais direitos legais, a curiosidade em relação às suas 

vidas e as manifestações de estigma e preconceito. A palavra "bafo" na língua do Bajubá, 

ou como dizem as travestis e transexuais, a língua do bate-bate, significa problema, 

confusão, conflito ou tumulto. Bafo tanto designa o problema, quanto a atitude delas para 

enfrentar o problema. Fazer bafo foi usado no sentido de mostrar que estão vivas, presentes 

e conscientes de seu papel enquanto cidadãs. Erotismo e questões ligadas à sexualidade 

aparecem como o principal elemento causador dos bafos, em especial das perguntas 

imprevistas, das situações contingentes, da surpresa com ditos e atos repentinos. Para 

muitas delas, a curiosidade em saber de suas vidas chega a parecer absurda. Adriana Sales 

manifestou em um dos encontros que "o mundo está prestes a provocar a terceira guerra 

mundial e aqui as pessoas estão preocupadas em saber que banheiro nós deveremos usar". 

Mas os conflitos foram percebidos por elas como situações que ajudaram a crescer e 

agregaram experiência de vida. São desassossegos que ajudam a se defender. 

Para abordar as conexões entre professoras travestis e transexuais e o erotismo em sala 

de aula seguimos de perto as considerações de HOOKS (2013). Conforme já afirmado no 

início do texto, a professora é em geral um ser pensado como não tendo corpo, o corpo da 

professora não tem função na sala de aula, e no limite é algo que pode atrapalhar a função 

educativa. Desta forma, o ideal é que a professora “deixe” seu corpo antes de entrar na sala 

de aula, e se relacione com a classe de alunos apenas com seu cérebro. Com isso, a 

professora atualiza a velha separação corpo e mente, e busca se apresentar aos alunos 

apenas como dotada de mente. Junto com o corpo, ficam do lado de fora também a paixão, 

os pensamentos libidinosos, a atração erótica por alunos, etc. No caso das professoras 
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mulheres, esta questão parece estar potencializada. Para demonstrar que efetivamente são 

capazes de pensar, de ter atividade intelectual, as mulheres parecem fazer força para deixar 

de lado o corpo. Em geral, há uma oposição entre mulheres que cuidam do corpo, vivem do 

corpo, e as professoras, que negam isso, e vivem do intelecto. 

As professoras travestis e transexuais entram “inteiras” em sala de aula, elas são 

fortemente corpo, e por conta desta forte presença corporal, se preocupam também em ser 

fortemente intelecto. Ser intelecto ajuda a compensar, no ver delas, a forte presença do 

corpo, que não tem como ser disfarçado, ainda mais pelas polêmicas acerca do uso do 

banheiro, do nome social, dos implantes de silicone, do processo transexualizador. Para 

uma professora que era chamada e percebida como homem na escola, quando ela vem 

transformada em mulher, seu corpo é o alvo de muitas atenções. Para evitar isso, ela busca 

se apresentar como uma professora reconhecidamente capaz, e isso foi dito por elas em 

vários momentos, em frases como: “eu sei que os alunos estão o tempo todo olhando para o 

meu corpo”, “os meninos desenham o meu contorno no caderno”, “se eu estou com uma 

saia curta, os alunos ficam procurando sinais do meu pênis quando me sento”, “alguns não 

resistem e fazem perguntas, as meninas por exemplo puxam assuntos de maquiagem, 

lingerie, apenas para ter o pretexto de saber meus costumes e minhas preferências”. Quanto 

mais o corpo e seu apelo erótico se presentificam na sala de aula, mais as professoras 

travestis e transexuais se esforçam por serem vistas como professoras competentes, e esta é 

a articulação central do que estamos denominando de pedagogia do salto alto. Esta presença 

por inteiro na sala de aula guarda estreita conexão com posturas feministas: 
 

Um dos princípios centrais da pedagogia crítica feminista é a insistência em não 

ativar a cisão entre mente e corpo. [...] aquelas entre nós que, como estudantes 

ou professoras, estiveram intimamente envolvidas com o pensamento feminista 

sempre reconheceram a legitimidade de uma pedagogia que ousa subverter a 

cisão entre mente e corpo e nos permite estar presentes por inteiro – e, 

consequentemente, com todo o coração – na sala de aula (HOOKS, 2013, p. 

256) 

 

A presença intensa do corpo em sala de aula, associada aos esforços em fazer deste 

corpo um corpo “verdadeiramente de mulher”, pois que elas não nasceram mulher, mas 

tornaram-se mulheres, e fazem um esforço cotidiano para assim serem vistas, acirra esta 

tensão corpo e mente. Em conversa colhida num café da manhã em evento, anotada no 

diário de campo, uma das professoras afirmou: 
 

Todas as manhãs é aquela batalha para me arrumar, ver se o silicone está no 

lugar, se não tem chuchu
11

 na cara, se examinar horas no espelho e no banho, 

para chegar na escola uma verdadeira mulher, porque eu não quero nunca mais 

escutar o que já escutei, que tu é um homem vestido de mulher, tu não é mulher, 

eu sou mais mulher do que elas todas” (referindo-se as demais professoras suas 

colegas de trabalho). 
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Na sequência, perguntamos então se toda esta produção não causava efeitos na classe 

de alunos, e ela então afirmou que tinha que ser uma ótima professora, dar boas aulas, ser 

rigorosa, porque senão “eles não me respeitam como professora, me olham só como 

mulher, e mulher que se arruma demais para eles é puta”. Embora evidente o apelo sexual 

das afirmações acima, o que estamos denominando de pedagogia do salto alto implica 

converter boa parte disso em uma atuação em sala de aula marcada simultaneamente por 

forte presença do corpo feminino, e forte presença da competência profissional da 

professora, num delicado equilíbrio. Conforme afirma HOOKS (2013, p. 257), “para 

compreender o lugar de Eros e do erotismo na sala de aula, temos de deixar de entender 

essas forças somente em termos sexuais, embora essa dimensão não deva ser negada.”. Na 

esteira deste jogo, as professoras travestis e transexuais manifestam preferência por alguns 

alunos, aqueles que lhes respeitam, que não lhes agridem, e claramente apontam alunos de 

quem não gostam, por conta das manifestações de discriminação que já sofreram 

relacionadas ao machismo e à homofobia. Desta forma, elas instauram na sala de aula um 

regime de preferências em termos de afeto, rompem com a tradicional ideia de que a 

professora gosta de todos os alunos igualmente. Ao fazer isso, estabelecem conexões entre 

atitudes dos alunos dentro e fora da sala de aula. No dizer de uma delas, “eles têm que me 

respeitar dentro de sala de aula como professora, e fora de sala de aula como mulher”. Ao 

proceder assim, atualizam outro postulado feminista: “a educação feminista para a 

consciência crítica se arraiga no pressuposto de que o conhecimento e o pensamento crítico 

na sala de aula devem informar nossos hábitos de ser e modos de viver fora da escola”. 

(HOOKS, 2013, p. 256) 

A pedagogia do salto alto denuncia um senso comum, aquele de que a educação em 

sala de aula ocorre em um terreno neutro do ponto de vista emocional, ou seja, a professora 

gosta de todos igualmente, e deve ser gostada por todos, igualmente. Essa situação idílica é 

vista como amplamente desejável, pensada como algo positivo, ou seja, a professora ama a 

todos os seus alunos, e é amada por todos eles. A presença de professoras travestis e 

transexuais em sala de aula introduz um movimento muito mais dinâmico em termos de 

relação, onde temos a forte presença da mulher, e a forte presença da professora. A mulher 

equilibrada num salto alto, e a professora manejando o giz de modo competente. A 

presença de Eros na sala de aula traz ganhos tanto para o professor, sujeito que tem 

expertise em determinada disciplina, quanto para o adulto de referência, função social 

importante do professor: 
 

A compreensão de que Eros é uma força que auxilia o nosso esforço geral de 

autoatualização, de que ele pode proporcionar um fundamento epistemológico 

para entendermos como sabemos o que sabemos, habilita tanto os professores 

quanto os alunos a usar essa energia na sala de aula de maneira a revigorar as 

discussões e excitar a imaginação crítica. (HOOKS, 2013, p. 258) 

 

A pedagogia do salto alto conjuga então dois elementos fortes, ser mulher, e ser 

professora, produzindo um resultado em termos de atuação profissional que, para o 
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conjunto de professoras travestis e transexuais entrevistadas, se revelou de forte impacto 

nas classes de alunos, entre os colegas e frente aos gestores dos sistemas educacionais. Ao 

introduzir um movimento na ação da professora em sala de aula, a pedagogia do salto alto 

diz de uma atuação pedagógica que escapa da tradicional figura sem corpo e sem sexo da 

professora. Ao contrário do que se poderia pensar, certo grau de erotismo e de produção da 

mulher que “habita” a professora, longe de “desvirtuar” o espaço da sala de aula, originou 

uma potência de afetos que redundou em uma profissional mais qualificada e envolvida 

com seu trabalho, e em uma mulher que se assume enquanto adulto de referência frente aos 

jovens. 
 

 

 

Notas 

 
1. Parte dos dados que alimenta este texto foi oriunda da dissertação de mestrado de Marina Reidel (REIDEL, 2013). 
2. O uso dos pronomes no feminino se deve a que tivemos na amostra das entrevistadas apenas professoras travestis e 

transexuais, a saber, que se assumiam na identidade de gênero feminina. 
3. Movimento social que agrega lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 
4. O primeiro encontro da Rede aproveitou a presença de grande número de professoras travestis e transexuais ao VII 

Encontro de Travestis e Transexuais da Região Sudeste, entre os dias 6 e 9 de maio de 2012 na UFMG, Belo Horizonte. 

Mais informações em http://www.fae.ufmg.br/pagina.php?page=transex (último acesso em 7 de fevereiro de 2014) 
5. O autor é professor da Universidade Federal de Mato Grosso (Médio Araguaia). 
6. O autor é pesquisador associado ao Núcleo de Estudos de Gênero PAGU/ UNICAMP. 
7. Esta situação em parte se modificou em alguns estados, por conta da emissão de carteiras de identidade com o nome 

social, conforme AGUINSKY, FERREIRA & RODRIGUES, 2013. 
8. Recente matéria jornalística abordou o tema, veja-se em http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/02/20/preconceito-

esta-nos-professores-e-nao-nos-alunos-diz-docente-transexual.htm (último acesso em 3 de março de 2014) 
9. Esta questão, bastante instigante, que valoriza o pertencimento religioso como estratégia conexa para vencer os reveses 

do estigma e do preconceito em termos de gênero e sexualidade, mereceu destaque nas entrevistas, mas não será 

aprofundada neste texto. Embora guarde relações com o desempenho docente em sala de aula, reconhecemos que sua 

abordagem merece investigação mais aprofundada. 
10. Uma discussão mais aprimorada acerca destes três elementos está feita em SEFFNER (2010). 
11. A expressão chuchu, ou chuchu na cara, refere-se à situação em que a barba está saliente, visível, no rosto da travesti. 
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