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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo, abordar temáticas atuais e relevantes 

ao cenário social, ao qual estamos inseridos. As temáticas relacionadas ao campo de pesquisa de 

gênero e sexualidade são diversas, pertinentes e necessárias em meio a tantos atrasos e 

retrocessos, a partir disto, este estudo se direciona principalmente às consequências subjetivas 

causadas por práticas discriminatórias. Para isso, busco criar um diálogo entre autores que se 

dedicam a este campo de pesquisa, como Guacira Lopes Louro, Mikhail Bakhtin, Christine 

Delory, Judith Butler, Rogério Junqueira, Denize Sepulveda, Michael Foucault, Henry Giroux, 

dentre outros.  

A metodologia utilizada se baseia na autobiografia e em pesquisa bibliográfica. Compartilho 

primeiramente experiências próprias relacionadas ao campo de gênero e sexualidade, sem realizar 

recortes secundários, em seguida, contextualizo com base teórica a historicidade do tema, lutas e 

movimentos sociais que antecedem e fundamentam o debate, com foco no campo educacional. 

Na tessitura da experiência pessoal e coletiva, diálogo com experiências terceiras, compartilhadas 

publicamente, especialmente com autoras, autores e teóricos como Sara Wagner York, Rogério 

Junqueira, Paul Preciado e Conceição Evaristo. 

Após análises e diálogos discursivos, foram identificadas interpretações distintas a termos 

construídos socialmente, como gênero e sexualidade.  Dessa forma, através do conceito de 

Escrevivência de Conceição Evaristo, busco demonstrar no capítulo de mesmo nome e nos 

subcapítulos denominados “Família e Infância”, “Escola”, “Educação” e “Religiosidade” e no 

capítulo “Contextualização”, ao qual realizo uma reflexão a partir da legislação, a legitimação da 

ideia da interpretação subjetiva a partir de singularidades e individualidades, ou seja, que as 

circunstâncias experimentadas pelos indivíduos definem pontos de vista, interpretações e demais 

características que constroem influências em relações pessoais/afetivas. Portanto, após a 

realização da pesquisa, a escrita de si, caracterizou-se como uma importante ferramenta 

pedagógica, tendo em vista a valorização do sujeito/aluno, para além do âmbito escolar, mas 

também, do âmbito, educacional, cognitivo, familiar e social.  

 

 

Palavras chave: Gênero e Sexualidade, escrevivências, educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

La présente étude de conclusion de cours a comme finalité, aborder thématiques actuelles 

et d’importance au scénario social, lesquelles nous sommes inclus. Les thématiques 

associé au domaine de recherche du genre et sexualité sont divers, pertinents et 

nécessaires au milieu d’autant des délais et régressions, à partir de ça, cette étude est 

destinée principalement aux conséquences subjectives causés par pratiques 

discriminatoires. Donc, je cherche créer un dialogue entre les auteurs consacrés dans cette 

zone de recherche, comme Guacira Lopes Louro, Mikhail Bakhtin, Christine Delory, 

Judith Butler, Rogério Junqueira, Denize Sepulveda, Michael Foucault, Henry Giroux, et 

d’autres. 

La méthodologie utilisée est soutenue par l’autobiographie et recherche bibliographique. 

Je partage premièrement mes propres expériences liées au genre et sexualité, sans faire 

coupes secondaires, par la suite, je contextualise avec une base théorique de l’histoire du 

thème, les combats et mouvements sociales qu’arrivent en avance et donnent des 

fondamentations pour le débat, avec focus au domaine éducationnel. Dans la composition 

d’expérience personnel et colective, je dialogue avec les experiences des tierces parties, 

partagées publiquement, especialement avec auteurs et théoriciens comme Sara Wagner 

York, Rogério Junqueira, Paul Preciado e Conceição Evaristo. 

Aprés les analyses et dialogues discursives, ont été identifiées interprétations différents 

en termes contruit, comme genre et sexualité. De cette façon, à travers le concept d’ 

Écrite-vécue de Conceição Evaristo, je cherche démontrer au chapitre de même 

dénomination et au chapitre « Contextualisation », lequel je realise une réflexion à partir 

de la loi, la légitimation de l’idée de l’interprétation subjective à partir des singularités et 

individualités, ça veut dire, que les circonstances vécues par les individus définent points 

de vues, interprétations et nombreux caracteristiques que construitsent influences dans les 

relations personnels/affectives. Pourtant, après la recherche, l’écrite sur nous mêmes, a 

été caractériser comme une importante instrument pédagogique, en considérant la 

valorisation du sujet/élève, au-delà du domaine de l’école, mais aussi, du domaine, 

éducatif, cognitif, familier et social. 

 

Mots-clés: Genre et Sexualité, Écrite-vécues, Éducation.  
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INTRODUÇÃO 

Como dizer?  

Não sei, posso tentar explicar 

Difícil conseguir.  

Aquela sensação de borboletas no estômago, parece insuficiente. 

Aquele desespero que sentimos quando acordamos de um pesadelo. 

Isso, essa mesma invulnerabilidade.  

A sensação de acordar acuado. Nossa, tudo muito distante do que sinto.  

Ainda não me dou por satisfeito.  

Pode ser também aquela saudade que chega dói o peito. Aperta como quem o 

compressa. 

Eu vou conseguir explicar.  

Aquela saudade que não sabemos definir, imensa.  

A saudade que se forma é tão irreconhecível que acolhe momentos engraçados, 

tristes e bobos. Isso não é saudade, não é saudável pra mim.  

Talvez seja difícil explicar.   

Aquele medo que sentimos quando crianças, quando pensamos ser 

abandonados ou esquecidos.  

Aquele momento de crise, que sua alma parece querer sair pela boca. 

Ou então aqueles pesadelos, onde queremos gritar e não temos voz. 

Talvez eu não consiga.  

Enxergue além, além desta folha ou tela.  

Além deste espaço, estúpido espaço ao qual estamos, fisicamente.  

Além das luzes, das matérias, dos fenômenos.  

Além dessa estúpida sociedade egoísta.  

Ignora isso tudo, se senta.  

Se aquieta.  

Me sento em um banco de madeira, simples. 

Ele descasca sua tintura, acaricio a estrutura de madeira com as pontas dos 

meus dedos.  

Me atento ao além. Olho ao horizonte.  

Sinto a intensidade do vento ao meu redor. Ouço os sons deste mundo. 

Estupido, belo mundo. 

Vejo o mar, escuto as ondas, fecho os olhos.  

Se cala, me calo.  

Por alguns segundos, aqui é o meu lugar.  

Me perdi, em tentar explicar.  

Quis tentar demonstrar ou exemplificar. 

Que mania nós temos de querer explicação.  

O que sinto não se explica. Eu sinto.  

Sinto tanta coisa que anseio por um segundo não sentir.  

Um segundo. Sinto. (REDER, 2021) 

 

A presente escrita, intitulada “Escrevivências1 de si. A narrativa autoral como 

ferramenta pedagógica” carrega este tema devido alguns fatores, os quais considero 

pertinente destacar a seguir. O processo de escrita da monografia infelizmente se 

 
1 Escrevivência, é um termo proposto pela autora feminista e negra Conceição Evaristo, presente em suas 

obras, a partir de “rastros”, a autora traduz o termo como uma escrita em que o sujeito se coloca no seu 

espaço de pertença, no seu espaço de nascença, no espaço de vivência. Conceição intitula Escrevivências 

como uma composição de corpo, condição e experiência. Elementos estes que são pensados a partir da 

subjetividade do corpo negro, suas lutas, resistências, histórias e representações históricas e sociais do 

movimento. A enunciação do termo tem a intenção de transpassar vivências que antes não podiam ser ditas 

ou escritas, mas que hoje podem se tornar escrevivências, a partir de respectivas experiências, condições, 

subjetividades e identidades. EVARISTO, Conceição. Becos da memória. Belo Horizonte, Mazza, 2016. 
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caracteriza como um processo árduo, sacrificante e doloroso, para muitos universitários. 

Certas casualidades se destacam para a pertinência desse senso comum, a cobrança 

externa e interna, a avaliação externa, a necessidade de tempo hábil para estudos e escrita, 

os prazos a se cumprir, as metas a se alcançar, dentre outras inquietações pertencentes às 

individualidades.  

Durante o decorrer da minha graduação, por diversos momentos me inquietei com 

estas impressões que chegavam à mim de forma cotidiana, algumas falas me motivaram 

a seguir a intuição desta pesquisa, “Se prepare para não viver quando chegar a hora de 

escrever sua monografia”, “A monografia deveria acompanhar atendimento terapêutico”, 

dentre outros conselhos. Sem demagogias, acredito que a Universidade seja um lugar de 

debate, construção e partilhas, reforço a legitimidade das vivências trazidas acima, porém 

busquei seguir um caminho diferente para a escrita da monografia. O trabalho de 

conclusão de curso deve complementar outros saberes compartilhados, construídos e 

adquiridos ao longo da graduação, portanto, este projeto que escrevo não se sobrepõe a 

tantos outros projetos, seminários, trabalhos, artigos, debates e vivências, pelo contrário, 

todos estes se complementarão à minha formação que continuará.  

Busquei idealizar este projeto como um trabalho que trouxesse significado a 

distintos âmbitos da minha formação, para além do curricular e profissional, outros que 

também à compõem, o individual, o pessoal e o subjetivo. Portanto, escrever sobre as 

minhas vivências, as quais tanto me constituem e me trazem até aqui, de forma que 

dialoguem com as minhas práticas e pretensões profissionais/pedagógicas, foi a forma 

que encontrei de compor um trabalho que represente, minimamente, o profissional que 

vos escreve.  

Confesso que prosseguir e concluir este trabalho, foi umas das tarefas mais difíceis 

durante minha trajetória, até então, na academia. Dentre idas e vindas, circunstanciais 

lamentáveis me fizeram interromper a escrita. Começo esta, em meados do primeiro 

semestre de 2020, após um longo recesso das atividades na Universidade, devido a 

Pandemia da COVID-19. A Pandemia marcou vida de todos nós. Atualmente 

prosseguimos todas as atividades acadêmicas de forma remota, não entraremos no mérito 

deste prejuízo, talvez em desencadeamentos deste. No momento, o Brasil ultrapassa a 

marca de 600 mil óbitos, o mundo já ultrapassou a marca de 5 milhões, o nosso mundo. 

Impossível a meu ver introduzir um trabalho acadêmico aonde abordo a minha breve 

trajetória e não mencionar o colapso que enfrentamos na sociedade atual, lutamos 

diariamente, resistimos e sobrevivemos a Pandemia, e a tantos outros ataques que tornam 
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a produção acadêmica um fazer custoso, pois tamanha se tornou a dificuldade da 

produção acadêmica em meio ao caos que estamos inseridos.  

Apesar de tanto, esforço-me a continuar meu processo de conclusão de curso, 

afinal, as dificuldades sempre se apresentarão, necessitamos lidar com elas e 

cuidadosamente exercer nossa resiliência. Porém, os empecilhos se tornaram tamanhos, 

ao ponto de interferir este processo. Não surpreendentemente, o vírus atingiu os que me 

eram íntimos. Meu avô Álvaro foi o primeiro familiar próximo a ser covardemente 

atingido pelo descaso do Governo no enfrentamento a Pandemia. Em seguida, minha tia 

Ester, logo após, vizinhos e conhecidos. Resolvo então, interromper esta escrita. 

Com o retorno das atividades acadêmicas de forma remota, me encorajei a retomar 

o trabalho de conclusão de curso já que as medidas de segurança sanitárias prendiam-nos 

como pássaros em gaiolas, meses a fio, milhares de nós, estivemos conscientemente 

trancados dentro de nossas casas. Por alguns momentos considerei o retorno das 

atividades acadêmicas, mesmo que remotas, seria um alívio a minha entediante 

quarentena, “reveria” meus amigos, professores e minha rotina seria levemente 

restabelecida. Engano meu. Meus amigos se tornaram “quadradinhos pretos”, meus 

professores, janelinhas minúsculas, e o prazer do diálogo e da construção conjunta do 

conhecimento não era mais o mesmo. Através da tela do meu computador compreendi 

que o Ensino Remoto não era uma solução, mas uma necessidade emergencial nada 

prazerosa.  

Dei sequência a minha escrita. Apesar dos pesares, escrever minhas vivências era 

prazeroso, ainda mais quando em diálogo com renomados nomes do campo pedagógico, 

filosófico e até mesmo político, dialogar com importantes teóricos através das minhas 

experiências, desde o início deste trabalho, foi enriquecedor. Me reconheci enquanto 

educador, relembrei e ressignifiquei memórias e acontecimentos que só quando aqui 

escritos eram notados à sua tamanha importância, conheci importantes autores aos quais 

tanto me identifico, devido a necessidade de formação complementar para esta escrita, 

me matriculei em cursos, assisti seminários, participei de saraus e ampliei 

significativamente o meu repertório no campo do estudo aqui referido. O fôlego e prazer 

para o estudo singelamente retornava, o projeto estava se encaminhando. 

O que significava um projeto autêntico e pessoal, do qual me orgulhei desde o 

início, lentamente foi se tornando um desafio. Falar de minhas vivências, como 

descreverei nos capítulos a seguir, é um processo inquietante, em alguns momentos 

prazeroso, em outros desafiador. A escrevivência requer processos que caminham entre 
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linhas tênues, quando escrevemos sobre nós mesmos, nos investigamos, analisamos, 

criticamos, percebemos e até mesmo nos condenamos acima de alguma memória ou 

ausência desta. Com isso, o processo foi se tornando levemente desafiante.  

Com o passar das semanas e a chegada da vacina para o coronavírus, os drásticos 

índices de infectados e óbitos foram diminuindo, ocasionando o afrouxamento das 

medidas de distanciamento, por parte dos órgãos governamentais e principalmente pelos 

cidadãos. Um resquício de esperança surgia em quem de luto ainda sobrevivia. Apesar de 

tantos desafios, no início de julho, o meu pai Jorge, a caminho de casa se envolve em um 

acidente de trânsito e, posteriormente, falece. Retifico, como escrever sobre minhas 

vivências, sem introduzir as circunstâncias as quais escrevo.  

A partir de então as ideias fogem e significados se perdem, me formar nunca foi 

um desejo tão distante, a hipótese de continuarmos produzindo trabalhos acadêmicos em 

meio a tantas circunstâncias aqui citadas, por alguns momentos me assolava. Afinal, a 

produção deve ser um processo prazeroso e significativo, como consequência, a partir 

disto decidi trancar a disciplina de monografia e me ausentar desta escrita.  

Em minha introdução trago duas escritas pertencentes a estes momentos ao qual 

me refiro, a primeira do poeta Manoel de Barros e a segunda autoral, leituras dentre tantas 

outras, que após seis meses de pausa, trouxeram sentido e significado para que 

continuasse este trabalho. Consequentemente, dou continuidade a este projeto de forma 

ainda mais pessoal e íntima. Falar de si durante os momentos os quais foram citados é um 

tanto quanto constrangedor, por isto, norteio o contexto atual ao qual o presente projeto 

se perpassa. A partir de tanto, penso em produzir um trabalho significativo a minha 

formação e condizente às minhas histórias e a minha identidade.  

No primeiro capítulo, apresento as metodologias escolhidas para o embasamento 

teórico da pesquisa, dividindo este capítulo em três subcapítulos. Narrativa 

autobiográfica, onde discorro sobre como se dá a narrativa autoral enquanto metodologia 

de pesquisa. Autobiografia, neste tópico subsequente dialogo com o tópico anterior, 

porém os explico a diferença entre ambos. Escrita enquanto lugar pedagógico, neste 

último subtópico, abordo a importância desta metodologia como ferramenta pedagógica 

e a importância desta na educação.  

No segundo capítulo, discorro sobre as minhas vivências separando estas em 

quatro subcapítulos, 1° Família e Infância; 2° Escola; 3° Educação e por último 4° 

Religiosidade. Em cada tópico narro em primeira pessoa as minhas experiências em 

respectivos âmbitos sociais.  
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No terceiro capítulo, trago este debate mais especificamente para o contexto 

educacional. Tendo em vista a minha graduação em pedagogia e os motivos pelos quais 

escolhi este tema para pesquisa, considero pertinente abordar e contextualizar este tema 

no âmbito escolar. 

No quarto e último capítulo, realizo uma pesquisa bibliográfica, dialogando com 

as minhas experiências anteriormente trazidas, com experiências de autores publicamente 

reconhecidos. Neste capítulo busco problematizar o diálogo recorrente entre as 

experiências citadas, suas singularidades, subjetividades e decorrentes necessidades 

emergentes, além de paralelamente conversar com o âmbito educacional. 

 

1 - METODOLOGIA  

1.1 - Narrativa autobiográfica  

A pesquisa em questão possui abordagem metodológica autobiográfica. A 

autobiografia é uma privilegiada metodologia de pesquisa, onde o autor narra, constrói e 

fundamenta sua tese tendo como eixo, experiências de momentos vivenciados em sua 

trajetória enquanto indivíduo. Uma abordagem privilegiada, pois além de proporcionar o 

estudo científico, colabora e incentiva o reconhecimento significativo da trajetória e de 

circunstâncias pessoais, a partir da interação indivíduo-meio social.  

Segundo Delory-Momberger (2008) a pesquisa autobiográfica, consiste em pensar 

o biográfico enquanto material de pesquisa, causando ressignificação subjetiva às 

experiências vividas a partir da reestruturação, reinterpretação e reflexão. Logo, enquanto 

o escritor se declara autor da sua vida, as histórias passam a ser reconhecidas e realocadas 

dentro do cenário social, a partir do contexto político, histórico e familiar, do momento 

analisado em questão. Ou seja, a pesquisa científica caminha paralelamente entre 

situações vividas no passado e repensadas no presente.   

O estudo e método biográfico requer organização e planejamento antes de ser 

iniciado, sendo necessário estabelecer pontos de partida para pressupostos que constituem 

esse campo de pesquisa epistemológico e o diferencia de outras abordagens. Delory-

Momberger (2012) sugere o seguinte:  

Poderemos então tratar das questões de metodologia em dois níveis: 1) o da 

“coleta de materiais”, no caso e de forma bem peculiar, da “entrevista de 

pesquisa biográfica”; 2) o da “análise dos materiais”, em outros termos, dos 

modelos de leitura e de interpretação dos documentos coletados. (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 523) 
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Os materiais são colhidos, analisados, selecionados e após, analisados novamente. 

Em seguida, são expostos, não em forma de narrativa descritiva apenas, mas em caráter 

de experimento. As palavras precisam descrever o momento, a experiência, o contexto e 

o tempo, constituindo um diálogo entre tais processos mencionados.  

A biografia cautelosamente narrada depara-se com a reconstrução posterior ao 

fato, feita pelo autor, em outras palavras, o fato precisa ser narrado a princípio sem 

interferências narrativas construídas durante o tempo decorrente, estas possuem total 

relevância, porém não por si só narram o experimentado. Conforme Delory-Momberger 

(2006) o que se destaca nessa abordagem é a congruência entre o “Eu e o passado”, além 

da reafirmação do experimento no momento atual.   

De acordo com a lógica historiográfica, o indivíduo vive a história, cada segundo 

de vida é história, consequentemente, a história é composta por momentos, dias e 

acontecimentos da vida, sejam estes individuais ou coletivos. Para esmiuçar esta tese 

pode-se imaginar a vida sendo história.  

Primeiramente. Graduandos, por exemplo, estudam cotidianamente a vida, seja de 

nomes renomados da história de Martin Luther King Jr. (1929-1968) à Sérgio Buarque 

de Holanda (1902 – 1982); da filosofia de Platão (427 – 347 a.c.) à Michel Foucault (1926 

– 1984); da educação de Paulo Freire (1921 – 1997) à Emília Ferreiro; ou pouco 

conhecidos. Estes pensadores citados, antes de serem reconhecidos por suas obras, foram 

vidas. Logo, em vida ou após falecimento, tornaram-se história.  

Segundamente. A história torna-se vida a partir do momento em que se abstrai 

conteúdos e/ou experiências vividas/pensadas previamente por indivíduos quaisquer, ou 

seja, a história de antigos pensadores modifica a vida de atuais e futuros pensadores. 

Pertinente seria refletir sobre a magnitude do estudo e trabalho do educador Paulo Freire, 

citado acima. Escrevivências de Freire revolucionaram e continuam por revolucionar a 

vida de muitos, ainda hoje.  

Logo, a vida e a história caminham lado a lado, como já visto, na abordagem 

autobiográfica o “Eu e o passado” são materiais de pesquisa e estudo, a partir da síntese, 

análise e seleção, o material ganha forma, e para que seja lançado a público, precisa ser 

enunciado. A enunciação da biografia necessita de cautela e rigoroso processo de 

avaliação pois, esta por vez, trará significado material a relação indivíduo-passado-

presente. 
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1.2 - Autobiografia  

A autobiografia, após o processo aqui citado, é construída na narrativa, no 

discurso enunciado. Foucault (1999) trata a enunciação como privilégio, segundo o autor, 

a narrativa autobiográfica sofre historicamente as mais variadas tentativas de 

silenciamento, uma vez que a mesma influencia diretamente as relações de poder.  

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a 

psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) 

o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que - isto a história 

não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 1999, p. 09) 

Entende-se então que o discurso enunciado representa historicamente espaços de 

luta e relações de poder. A partir do pressuposto de que as figuras responsáveis pela 

manutenção do poder dominante, intervêm propositalmente no indivíduo que se auto 

enuncia, este, por sua vez, influencia diretamente a manutenção de políticas e doutrinas. 

Ou seja, parafraseando Foucault (1999) o regime de governo socialmente vigente, 

autoriza, propaga, incentiva ou desaprova, silencia e cala identidades. Portanto: 

Durante o ato da narrativa, o sujeito se configura segundo uma hipótese de si 

mesmo que advém da multiplicidade de possibilidades que constituem seu 

horizonte e que ele toma provisoriamente como aceitável ou ‘suficientemente 

boa’. Dizer, do sujeito, que ele é uma hipótese é dizer que ele permite instituir 

provisoriamente uma figura de si, submetida à validação da experiência. Por 

meio da sucessão e da diversidade das experiências, o sujeito-hipótese testa e 

experimenta a validade de sua construção identitária e a reconfigura sob 

medida. (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 364) 

Após a enunciação o indivíduo se distancia hipoteticamente de suas experiências 

para que a análise da necessidade ou não de uma reconfiguração seja feita. Tendo em 

vista as necessárias atividades complementares presentes na metodologia biográfica, para 

além da narrativa e descritiva.  

Entende-se, portanto, que falar sobre si é um ato de coragem e poder, devido as 

drásticas influências ocasionadas às pessoas que se ousaram falar; ato de experimento, 

devido a tantos significados inesperados contidos na fala autoral; ato poético, devido ao 

mergulho solo que o indivíduo faz em si próprio.  

Esta estruturação da experiência é composta para além dos enunciados, por 

funções cognitivas, mentais, comportamentais, escritas, atemporais, lúdicas e afins. A 

metodologia aqui em questão absorve em si questões pessoais, traumas, experiências 

felizes ou infelizes, problemáticas vivenciadas solucionadas ou não, situações esquecidas, 

porém lembradas frente ao estudo e tantas outras. Sabe-se que a estruturação e enunciação 
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deste material deve ser feita de forma cautelosa, afetiva, responsável e respeitosa, tendo 

em vista a delicadeza e pessoalidade contida neste. O intuito do trabalho biográfico é, 

como já dito, repensar, reelaborar e ressignificar experiências pessoais visando discussões 

e estudos de impactos sociais.  

1.3 - Escrita enquanto lugar pedagógico  

A palavra autoral não é neutra, esvaziada, muito menos insignificante. Pelo 

contrário, poeticamente, conforme epígrafe, as palavras compõem o silêncio. Silenciados, 

estes são indivíduos categoricamente formatados, indivíduos formatados são aqueles que 

acostumaram-se, ou não, a silenciar palavras que constituem suas subjetividades. 

Bakhtin/Volochinov (1992) defendem que a subjetividade do indivíduo o constitui, 

historicamente, no processo de interação/socialização com o meio/sujeito.  

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 

não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito 

do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do 

sujeito falante. A enunciação é de natureza social. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 109). 

Logo, durante o processo de formação de professores e por que não, de quaisquer 

outros profissionais em seus respectivos campos de atuação, deveria se passar, durante 

sua construção, pelo viés construtivo subjetivo. Tendo em vista que tais condições farão 

parte da sua atuação pois formam/definem também a construção dos indivíduos. 

Conforme Oliveira (2019): 

A elaboração das experiências por meio da oralidade, ou mesmo a simples 

lembrança colocada em análise (ou desconfiança) são caminhos favoráveis à 

formação da professora e do professor quando tomadas em um processo 

dinâmico de aproximação e distanciamento com sua própria trajetória de 

escolarização e, possam, assim, favorecer a compreensão dos processos 

formadores. A escrita de si é um recurso importante nesse percurso, uma vez 

que, ao ter-se a si como objeto de uma narrativa, e ao produzir-se como objeto 

de reflexão, a professora ou o professor opera com a memória, que a todo o 

momento sugere um passado que segue questionando, plantando perguntas, 

intervindo sobre o presente, afinal, “a memória não é um arquivo senão um 

ordenador que ativa um processo de constante leitura e aprendizagem 

(PASQUALI, 2013 apud OLIVEIRA, 2019 p. 201). 

Ou seja, a partir de alguns mecanismos cognitivos como a oralidade, escrita ou até 

mesmo por meio de reflexões, reconstruímos memórias, sentidos e experiências, 

atribuindo novos significados e sentidos que inevitavelmente estarão presentes em nossas 

atuações enquanto docentes.  

Todavia, a necessidade de emergir em si, se faz presente no ato pedagógico em 

geral. Tendo em vista algumas determinantes. Enquanto educadores compartilhamos, em 

conjunto com alunos, diversas teorias, criamos noções de valores, legitimamos o 
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posicionamento reflexivo crítico, e dentre tantas outras funções, colaboramos com estes 

nas suas respectivas construções e leituras de mundos2.   

A partir disso, devemos buscar/incentivar ressignificar experiências pessoais, de 

forma escrita ou enunciada, para que estas não tenham impactos negativos na vida dos 

quais compartilhamos. Conforme citado, as jornadas individuais fazem parte do ato 

pedagógico. Acredita-se aqui, como dizia Bakhtin/Volochinov (1992) que as 

subjetividades docentes constituem estes profissionais no processo de interação com a 

educação.  

A escrita é utilizada nesta pesquisa como ferramenta pedagógica, utilizando-se de 

mecanismos subjetivos, pessoais, materiais e imateriais, afinal, o aprendizado é um 

processo de reflexão, construção, análise e estímulos. A autobiografia que o autor aqui 

escreve, foi escolhida como instrumento de reflexão crítica e autoral, estudo teórico, 

compartilhamento e dentre tantas outras interpretações a relação entre indivíduo-meio-

mundo.  

A “escrevivência”, ou seja, a escrita de si e/ou a escrita das vivências, é um 

conjunto das teorias anteriormente abordadas, de forma subjetiva e significativa, os 

indivíduos criam e recriam significados próprios às suas escrevivências, pois nada mais 

são, que suas respectivas escritas e vivências.  

Após os aportes teóricos mencionados, a escrita enunciada segue alguns modelos, 

como a poesia, rima, prosa, carta, ou até mesmo formato de diário, estes modelos não 

necessariamente definem o processo de escrita, pelo contrário, o sujeito, após analisar o 

seu processo de escrita, a define, ou não como algum gênero literário. A escrita de si, é 

um processo de livre criatividade e diálogo do autor consigo mesmo, esta possui 

significados propriamente atribuídos por seus autores, sejam cognitivos, pedagógicos ou 

até mesmo terapêuticos. 

 

2 - ESCREVIVÊNCIAS 

Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é 

possível apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco... Escrever pode ser uma 

espécie de vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, 

talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda, executar um 

 
2 Conforme Freire 1989, em “A importância do Ato de ler’. A leitura do Mundo antecede a leitura das 

palavras. Os indivíduos são alfabetizados primeiramente por seus mundos, por suas relações e interações, 

a partir destas eles atribuem significados a sentimentos, objetos, lugares e pessoas. Essas relações dizem 

respeito a leituras individuais e singulares, o que se refere a construção dos seus mundos. FREIRE, Paulo. 

A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 23.ed. São Paulo. Autores associados: 

Cortez, 1989. 
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gesto de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o 

movimento de dança-canto que o meu corpo não executa, é a senha pela qual 

eu acesso o mundo (EVARISTO, 2005, p. 202). 

2.1 - Família e Infância  

Me chamo Thiago Verissimo Gonçalves Reder, nasci na cidade de Niterói em 18 

de março, no ano de 1999, pesando 3.6kg. Minha mãe me chamava de João Gabriel, este 

seria o nome escolhido, porém, dias após chegar em casa, meu pai indo ao cartório 

resolveu por impulso me chamar de Thiago, afinal era nome que ele queria. Mamãe não 

gostou nada quando soube, mas o seu lugar enquanto mãe a satisfaria tanto, que me 

aceitaria com qualquer outro nome. Pensando bem, hoje eu também prefiro Thiago, pode 

ser o costume. Acredito que nada é por acaso, talvez eu devesse ser o Thiago que sou.  

 Desde então moro com meus pais e minha irmã. Meu pai se chama Jorge 

Leonardo, acho lindo a combinação de seus nomes, ele sempre foi um pai presente. Na 

minha infância representava a tradicional figura do patriarcado, pai, chefe da família, 

sério, alto e imponente e respeitado. Talvez essa figura também fosse irrigada por mim, 

afinal, sempre recorria a ele em situações de medo e confusões. As pessoas respeitavam 

a figura que ele representava, na escola, ele era o meu defensor, dava um certo medo 

quando ele se estressava, ver meu pai brigando por minha causa acariciava o meu pequeno 

ego, apesar de tantas rebeldias, ali estava ele, sempre que preciso, na sala da direção, no 

portão de casa, na rua ou na esquina ou até mesmo ao telefone, me defendendo, afinal nas 

ruas do meu bairro não era diferente, diversos eram os vizinhos que batiam na nossa porta 

para injuriar legalmente minhas ações infantis, se é que me entendem, tudo bem pensarem 

que eu aprontava muito, hoje em dia reconheço que às vezes extrapolava.  

 Minha mãe sempre representou uma figura de colo, acolhimento, carinho e um 

amor que não cabe em palavras, ao contrário do meu pai ela não me acobertava, sempre 

foi tão racional, brigava, castigava e até me dava umas palmadas. Josecleide, é o nome 

dela, engraçado, não? As pessoas normalmente a chamam de Cleide, poucas, de Jose, 

enfim. Mamãe cuidava de tudo, do tempo que eu brincava na rua, das amizades que eu 

tinha, dos lugares que ia, dos machucados, do cabelo, da comida, das roupas, até meus 

dentes ela escovava na cama quando eu não queria me levantar, aquela mãe um pouquinho 

coruja, quem sabe. Ela é a que melhor cuidou e melhor cuida de mim. Na escola, me 

levava e me buscava, todos os dias, debaixo de sol ou de chuva caminhávamos juntos um 

percurso de 2km.  
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Ah, conosco ia a minha irmã. Adrianne, com dois “n”, é a minha irmã mais velha, 

“drianne”, como eu chamo, só eu chamo, é a minha amiga mais antiga, meu lado oposto, 

costumamos dizer que eu sou a cópia da minha mãe e ela a cópia do meu pai. Minha irmã 

sempre foi presente na minha vida, cuidava de mim enquanto bebê, brincava comigo na 

rua, ia a escola comigo, me defendia dos “valentões” os quais sempre implicavam 

comigo. Nas brincadeiras ela às vezes escolhia o time adversário só para conseguir me 

defender de algum jeito, me amava de um jeitinho que só ela sabia amar. Ela admite ter 

sentido um leve ciúmes quando eu nasci, jura ter perdido atenção, eu acredito, afinal até 

a minha chegada, ela era filha única. Mas só foi eu me aproximar dela que a conquistei. 

Dri é o meu oposto mais próximo.   

A minha família é uma composição múltipla, contém todos os tipos de situações 

em seu histórico, posso aqui contar histórias engraçadas que poderiam ser enredo dos 

tradicionais filmes de comédia brasileira, histórias típicas de filmes melancólicos aos 

quais precisamos assistir com uma caixa de lencinhos ao lado, possuímos também, 

algumas histórias dignas de Hollywood, aquelas que misturam ação com drama, briga 

com romance e terror com ficção. Somos uma família como qualquer outra, como muitas 

ou como poucas, não sei, sei que apesar de histórias, nomenclaturas ou gêneros do 

cinema, somos uma família. Uma mistura típica do Brasil. Minha mãe é filha e neta de 

nordestinos, meu pai, filho de cariocas e neto de Romenos. Daí vem o “Reder”.  

Recordo-me de poucos acontecimentos da minha primeira infância, com 

facilidade das minhas primeiras leituras de mundo. Segundo Freire (1998) a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra. Lembro-me bem das minhas primeiras leituras do 

mundo, a leitura do amor, devido ao cuidado e acolhimento da minha mãe, como quando, 

ainda cansada após uma noite mal dormida, acordava horas antes de mim para preparar o 

café da manhã e me levar a escola; a raiva, demonstrada pelos meus pais quando eu fazia 

algo que me botava em perigo, a tristeza, quando comecei a frequentar a escola, eu 

definitivamente não gostava,  minha mãe dizia que eu precisava passar a tarde e prometia 

ser divertido, infelizmente seus desejos não se concretizavam, pelo menos em minhas 

lembranças. Conheci e vivenciei momentos que me recordo com exatidão até hoje, 

acredito que a psicologia explique a curiosidade das minhas lembranças se atentarem mais 

aos momentos de incômodo ou medo. Não que os bons momentos não tenham sido 

expressivos, porém, a leveza passa despercebida, do contrário, nem tanto.  

A minha infância foi significativa, recordo com carinho e afeto. Lembro-me de 

momentos, objetos e até dizeres, da bicicleta que meus pais me deram, dos aviões de 
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montagem que meu avô me deu de presente no Natal e até dos passeios que fazíamos na 

Kombi do meu pai. Lembro das vezes que brincava com minhas amigas, sempre preferi 

amigas meninas, ainda não sei se elas me entendiam mais, ou se eu que me identificava 

mais, ou até mesmo se apenas me sentia mais confortável. Tinha muitas amigas e quase 

nenhum amigo, isso para os meus pais sempre fora um problema, adorava fazer 

comidinha com as plantas, frutos e flores que tinham na rua. Na casa da Gabi, que ainda 

é em frente à minha casa, brincávamos escondido de boneca, eu amava trocar as roupas 

das bonecas, na época aquelas bonecas que trocavam de roupa estavam no auge do 

mercado, eu sempre tive o desejo bobo de ganhar uma boneca, ou talvez fosse só um 

desejo apenas de brincar sem medo, sem culpa e onde eu quisesse. Ainda não percebia o 

silenciamento que era imposto sobre mim, vivenciava, mas o naturalizava, fazia parte. 

Lembro também quando ia brincar na rua de trás, éramos mais de 10 crianças brincando 

de queimada, aliás, sempre foi a minha brincadeira favorita. Sempre gostei de brincar na 

rua, detestava assistir desenhos ou qualquer tipo de vídeo games tecnológicos. Minha 

infância me remete a muitas lembranças, boa parte delas são as brincadeiras.  

2.2 - Escola  

Desde o meu primeiro contato com a escola, começo a sentir alguma coisa, neste 

espaço em específico, não conseguia entender ou reproduzir, parecia estar tudo “normal”, 

mas comigo não estava. Me esforçava, mas a tentativa em me sentir confortável não tinha 

sucesso, com o passar dos meses fiz uma observação, eu e minha melhor amiga éramos 

diferentes daquilo tudo, não éramos aceitos ou compatíveis com tanta ignorância. No meu 

entendimento minha amiga Lidya era distanciada por ser diagnosticada com síndrome de 

down, na época isso fazia sentido para que eu justificasse a sua exclusão, mas e eu? Por 

que meu cabelo grande incomodava tanto? Por que o jeito que eu andava era motivo de 

chacota? Por que meu desgosto pelo futebol era tão condenado? Por que a minha 

preferência em brincar com as meninas não era tão anormal? Por que eu não conseguia 

me divertir naquele lugar como todos os outros? Por que eu chorava no banheiro com 

mais frequência do que sorria? Porque infelizmente, a escola a propaga e defende uma 

cultura heteronormativo. Eu era apenas uma criança, cursando a alfabetização. 

As escolas são espaços políticos envolvidos na construção e controle do 

discurso, dos significados e das subjetividades; Os valores e crenças do senso 

comum que guiam e estruturam a prática escolar não são universais a priori, 

mas construções sociais baseadas em pressuposições normativas políticas 

(GIROUX, 1986, p. 70). 
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Em seguida, na antiga 1°série, sai da rede particular e fui para um Colégio 

Municipal, no mesmo município que sempre morei, São Gonçalo. Lá eu percebo que as 

práticas já citadas aqui, continuavam, de maneira diferenciada, na escola pública percebi 

que ao mesmo tempo que o os “porquês” continuavam me perseguindo, notei que não era 

minoria ali, coincidentemente, ou não, o primeiro melhor amigo nesta escola também 

enfrentava os mesmos tormentos que eu, só que a mais. Se todas as minhas características 

me tornavam alvo das políticas curriculares normativas, a cor da pele do Vinicius, o 

tornava centro do alvo. Segundo Junqueira (2013), a escola brasileira estruturou práticas, 

valores e pressupostos discriminatórios, responsáveis por tornarem o currículo, 

preconceituoso, normativo, masculino, branco e heterossexual.  

Não surpreendentemente Vinicius evadiu, não consegui animá-lo a continuar. No 

fundamental 2 eu era a “bicha” para os alunos, o “menino com distúrbio psicológico que 

precisa de tratamento” para a psicóloga da escola e submetido, pela mesma, a sessões de 

terapia no SOE (Serviço de Orientação Educacional) junto com a minha mãe, saíamos tão 

confusos daquela sala, hoje percebo que fomos submetidos a tortura psicológica, a partir 

de então muita coisa mudou. A auto aceitação se tornava inatingível, começaram as 

tentativas em me enquadrar no normal pelos meus pais, a ansiedade chegou, os assédios 

tomaram forma e cada vez mais “Porquês?” se acumulavam.  

Nesta fase, entre 13 e 15 anos algumas coisas mudaram, me tornei uma criança 

silenciada e reprimida. As minhas caraterísticas eram alvos, não entendia o motivo mas 

tinha uma breve noção do que precisava ser feito para que me distanciasse do alvo. 

Começo então a forçar a voz, forçar uma forma de andar que não era minha, me esforço 

em fazer amigos meninos, que estes por vez nada me agregavam, quando conseguia entrar 

em alguma rodinha, o assunto dela era eu. Então entendo que o erro estava em mim. Dizia 

para mim mesmo: “Vim com defeito. Algumas crianças nascem cegas, outras não nascem, 

outras com alguma necessidade, e eu, nasci diferente dos outros meninos.”. 

Paulo Freire (1987), diz que “Ninguém luta contra forças que não entende; 

ninguém transforma o que não conhece” / “Quando a educação não é libertadora, o sonho 

do oprimido é ser o opressor”. Cheguei ao ensino médio e posso parafrasear esta fase com 

a teoria de Freire. Após não ter sucesso na minha luta contra essas forças que até então 

não entendia, desisti, tentei me adequar ao meio social e a forma que obtive mais sucesso 

foi ocupando o lugar dos que sempre estiveram acima de mim. Fui para algumas pessoas 

do Colégio Estadual Walter Orlandini, o opressor que foram para mim na Escola 

Municipal Luiz Gonzaga. Percebi que essa inversão de papel não me retirava do alvo, 
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mas me permitia criar os meus alvos. Então enquanto era alvo para alguns, outros eram 

meus alvos. 

Algo havia mudado em mim, naquele novo espaço. Desde pequeno eu tive o 

cabelo comprido, obviamente, este era um dos motivos pelos quais a sociedade fazia com 

que me envergonhasse e utilizava deste para me diminuir. (BUTLER, 2003) chama de 

“dimorfismo sexual” as disposições heteronormativas regulamentadoras das estruturas de 

relações sociais, de gênero, sexualidade e subjetividades. Estas estruturas estão atuando 

fortemente na sociedade e consequentemente nas escolas. Dentre outras coisas, meu 

cabelo, por exemplo, escapava desta normalidade construída socialmente. Desde novo 

enfrentei inconscientemente essa estrutura, quando comecei a cursar o 1°ano do Ensino 

Médio decido cortar meu tão querido cabelo, optando em seguir a normalização 

masculina, buscando maior interação social. Lembro-me do forte impacto psicológico 

que isso me causou. 

Sucesso, percebo que junto com meu cabelo foram-se alguns dos muitos holofotes 

atribuídos a minha imagem, atribui-se automaticamente uma maior aceitação a minha 

pessoa naquele espaço. Curiosamente, este novo espaço era composto por um maior 

número de adolescentes que involuntariamente combatiam, como eu, as regras de 

normalização. Neste novo espaço divido meus holofotes com negros, LGBTQIA+, 

cadeirantes, autistas, gordos e quaisquer outros “despadronizados”.  

De início estava confortável naquele lugar e a minha presença nele, tendo em vista 

o meu histórico, aquele ambiente era um dos primeiros em que me sentia comum. 

Acredito que posteriormente, essa sensação em não ser o oprimido se rebelou dentro de 

mim e usei das mais variadas formas para ocupar o papel do opressor. Ao final do meu 

segundo ano eu consigo. Lembro-me que me sentava na escada do pátio e caçoava das 

pessoas, de suas diferenças, subjetividades e individualidades. No terceiro ano eu tinha 

um grupo, aquele famoso grupo de “adolescentes populares”, éramos queridos, na minha 

antiga concepção, todos queriam estar no meu grupo e neste momento eu ascendia o meu 

ego. Percebo hoje, que não éramos queridos, mas sim temidos.  

Paralelamente ao Ensino Médio, a minha situação no meu bairro não era a mesma, 

lá eu continuava sendo a figura oprimida, cada vez mais. Com o passar dos anos fui 

preferindo ficar em casa, evitava brincar na rua. Estar fora de casa era assustador, 

perguntas sobre minha sexualidade, piadas, comentários e olhares eram cada vez mais 

frequentes no meu bairro. Para evitar o desgaste em forçar algum comportamento e/ou 

lidar com algumas destas situações, eu ficava em casa. 
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Entretanto, na escola percebo que curiosamente o grupo citado era constituído por 

sete pessoas. Três destas estavam se descobrindo enquanto LGBTQIA+, uma delas já se 

reconhecia neste local. Das outras três, uma é negra, outra era gorda e apenas uma de todo 

o grupo se encaixava nos parâmetros normativos sociais. Conforme Freire (1887), os 

oprimidos constroem um jeito de ler o mundo, seus respectivos mundos. Eu acredito que 

essas individuais leituras coincidiram-se umas com as outras e constituíram o lugar que 

buscávamos alcançar. 

Essas experiências de escola fizeram com que eu me traumatizasse com a 

educação e me fizesse seguir uma carreira oposta, decidi no ensino médio que a minha 

área seria do Direito. Me matriculei no pré-vestibular social do Cederj e mesmo após 

muito estudo não obtive nota suficiente para cursar direito na Universidade que desejava, 

sabendo da grande possibilidade de conseguir tal feito no segundo semestre, acabei me 

matriculando na Pedagogia por conseguir cortar matérias futuramente, além de não querer 

ficar tanto tempo sem estudar.  

2.3 - Educação 

Bastou o primeiro semestre para que entendesse que o papel da educação era 

completamente o oposto do qual foi atribuído a minha trajetória e decidi ao final do 

primeiro período, após ter conseguido a vaga para Direito na universidade que eu 

desejava, que queria ser para outros “Thiagos”, o professor que me faltou, buscando 

desempenhar uma educação minimamente melhor, decidi continuar na pedagogia.  

A Universidade Federal Fluminense foi um espaço assustador de início, pelo seu 

tamanho, importância e tantas outras características indescritíveis por mim, na época um 

adolescente que sempre encantava-se com as pessoas, a beleza e a potência do lugar. A 

faculdade de educação, por sua vez, foi um espaço acolhedor e instigante. Recusa-me a 

pensar que a faculdade seria mais um dos espaços em que seria marginalizado, por sorte 

certo eu estava, na faculdade esta prática discriminatória existe sim, mas de forma 

construtiva, ou seja, percebe-se a tentativa das pessoas (alunos, funcionários e 

professores) em respeitar as diferenças.  

A Universidade de modo geral (colegas, disciplinas, professores, conteúdos 

estudados, convívio diário, etc.) fez com que eu descobrisse um mundo social/interativo 

possível e construtivo. A cada nova interação eu queria voltar as minhas raízes, 

chacoalhar indivíduos responsáveis por tantos bloqueios construídos durante minha vida 
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acadêmica e acolher, abraçar quem fosse, amigos e colegas que como eu foram vítimas 

da heteronormatividade, mas evadiram no meio do caminho.  

Começo a me aprofundar nas questões aqui trazidas, buscando entender as raízes 

de tais problemáticas, uma delas se dá no discurso. Segundo Foucault (1999) o discurso 

não toma forma sozinho, seja pelo mundo, indivíduo e tampouco pelo meio. Conforme o 

autor, o discurso se dá a partir da interação entre ambos, mundo, meio e indivíduo. Ou 

seja, a partir da nossa interação enquanto indivíduos com o meio no espaço mundo, 

forma-se discurso, prática, definições, acordos etc. Portanto, entendo que as questões 

trazidas por mim através da minha experiência sobre concepções de gênero e sexualidade 

foram circunstancialmente/historicamente práticas e teorias baseadas em discursos 

meramente preconceituosos, religiosos, políticos e nefastos.  

Paulo Freire (1987) destaca a escola como agente social transformador, nela se 

aprende e compartilha. A escola deve contribuir para que os alunos conheçam novas 

coisas e ressignifiquem as já conhecidas, deve estabelecer uma relação paralela com a 

sociedade, relação essa de reflexão, o espaço escolar não pode dar continuidade a práticas 

sociais excludentes, pelo contrário, enquanto agente transformador, deve libertar 

indivíduos opressores e oprimidos, logo, superando a ideia da inversão de papéis.  

Conforme uma pesquisa realizada pelo Ministério de Direitos Humanos, a cada 

16 horas morre uma vítima de homofobia no país. Segundo o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil ocupa o 5° lugar no 

ranking de feminicídio. Segundo dados do relatório da Antra (Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais), o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo.  

Portanto nota-se a importância do debate sobre gênero em escolas, locais onde 

valores e costumes são coletivamente criados e debatidos. Adichie (2017, p.23) diz 

“Se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas 

espaço para alcançar todo o seu potencial”. Logo, esse é o nosso foco, enquanto 

educadores, precisamos dar espaço aos indivíduos para que estes alcancem seus 

respectivos e possíveis potencias.  

Correlacionando os teóricos aqui citados. Precisamos entender e a problematizar 

a potência do discurso elaborado por Foucault (1999), como narrativa construída para 

beneficiar e atender interesses políticos discriminatórios. Tendo isso em vista, a escola 

como agente transformador de Freire (1987) precisa atuar como executor de combate a 

práticas discriminatórias e local de reformulação dos discursos, logo, permitiremos, 
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enquanto educadores, que alunos alcancem todo os seus respectivos potências, conforme 

Adichie (2017).   

2.4 - Religiosidade  

Desde muito pequeno minha família frequentou a igreja evangélica, e foi lá na 

Assembleia de Deus onde percebi que falta Deus nesta instituição, ouso dizer que tão 

formadora quanto a escola. Entre idas e vindas comecei a frequentar nos meus 8/9 anos, 

meu pai já era membro e insistentemente fazia com que o restante da família também 

fosse, até que um dia ele convidou um grupo para ir a minha casa, neste dia fiz amizade 

com o filho de um dos seus amigos, Calebe então me convenceu a ir ao culto.  

Meu comportamento e o tratamento feito comigo ali, não era muito diferente ao 

qual eu já estava acostumado. Os mais velhos sempre me olhando e julgando, impedindo 

seus filhos de brincarem ou até mesmo conversarem comigo. Cresci, e ali as coisas só 

pioraram, eu não era convidado aos passeios, aos aniversários, não podia cantar no grupo 

dos adolescentes, a não ser que fosse lá atrás, bem escondidinho. Durante o período em 

que estava no Ensino Fundamental, eu também tentei me forçar a estar nos padrões dentro 

da igreja. Mudei minhas roupas, me forcei a estar com os meninos, me forçava a não mais 

me sentir atraído pelos meninos. Orava e jejuava muito, pedindo para Deus me limpar e 

me tornar normal, assim, do dia para noite eu queria estar curado do que era chamado de 

homossexualismo, o maior dos pecados.  

Após muita insistência e força da minha parte, eu decidi me batizar. Na igreja 

evangélica o batismo só é realizado quando a criança escolhe ser batizada e é considerada 

“apta” para isso, ao contrário do catolicismo onde, enquanto bebês, as crianças são 

batizadas. Pois então, segui todas as estúpidas regras, assisti a todas as aulas e meses 

depois, lá estava eu, com minha mochila nas costas, minha toalha, minha roupa e tudo 

que iria precisar usar após ser mergulhado na piscina que ficava localizada no centro do 

púlpito. É de praxe em dias de batismos o pastor chamar nome por nome e, por gênero, é 

claro, os batizandos se formam em fila. Assim foi, O pastor chamou um, chamou 5, 

chamou 15, chamou 20. E não me chamou. Ali o meu mundo desmoronou.  

Após o ocorrido procurei o pastor, indignado, e o mesmo me disse caluniosamente 

que deixei de assistir uma das aulas preparatórias. A mesma aula que assisti com uma das 

poucas amizades que fiz ali, a Isabela. Ela por vez, filha de pastor, foi chamada, batizada 

e argumentou junto comigo ao pastor, confirmava que eu tinha assistido a aula. Não tive 

êxito, me preparei por mais alguns meses, assisti todas as aulas novamente. O dia chegou, 
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o tão esperado dia, acordei cedo, convidei família e amigos, afinal, era o dia do meu 

batismo. Arrumei mochila, preparei roupa, cabelo, me arrumei, cheguei antes do pastor. 

Ele tinha 16 anos.  Estava com a mochila nas costas 

Ele estava confiante. Um menino com trajes masculinos  

Ele estava ansioso. Um menino que se acha menino  

Ele estava feliz. Um menino que gosta de ser menino 

Ele queria entrar naquela piscina. Um menino 

Ele estava cercado da família. Ele treinou até o andar que faria 

Seria o seu espetáculo mais aguardado 

Ele estava ansioso pela carteirinha que o aproximaria do normal 

O menino tinha um “jeitinho de menina” 

Não deu pro menino. Não chamaram o menino 

O menino era avançado demais para tanto retroatividade. (REDER, 2019) 

 

Durante minha curta trajetória, ouvi dos mais diferenciados discursos e pontos de 

vista. Althusser (1974) nos traz essa reflexão, onde caracteriza a igreja e escola como 

instituições de Estado reprodutoras e fundadoras de “saberes práticos” ideológicos. Para 

o filósofo, estes aparelhos ideológicos têm como objetivo a relação de reprodução que 

resultem na satisfação de seus próprios interesses. A igreja por exemplo reproduz 

ideologias baseadas em dogmas “condutórios”, ou seja, dogmas baseados no 

comportamento que os indivíduos devem ter.   

Logo, tendo em vista a histórica relação de poder exercida pela igreja (enquanto 

instituição), sua prática condutora adquire importância e relevância frente a outros 

setores, como social, político e demais instituições. A partir do momento que uma 

importante instituição social determina padrões, adeptos e simpatizantes a mesma, 

propagaram padronizações. Por exemplo, todo meu “eu” era rejeitado e cercado pela 

igreja que frequentei. Minhas roupas, meu cabelo, minha voz, meu jeito de andar, o jeito 

que me expressava e até mesmo minha aproximação às mulheres.  

A influência religiosa é tão ampla e potente que instituiu padrões para muito além 

dos espaços religiosos. Conforme Sepulveda e Sepulveda (2020) 

No processo de secularização da sociedade contemporânea, a escola tornou-se 

um importante lócus de disputa entre religiosos e laicos. Observamos hoje que 

normas comportamentais do passado aparecem como “Palavra de Deus” nas 

práticas e nos discursos de muitxs professorxs que acreditam que lhes cabe 

impô-la axs alunx e estão cada vez mais comuns nas escolas públicas 

brasileiras. (SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2020, p. 100) 

Louro (1997) esclarece em suas obras a historicidade da discussão vista até então, 

as formas históricas de silenciamento, submetimento e opressão, enfrentadas pelas 

mulheres feministas durante toda a história. As divergências entre estudiosos 

historicamente sugeriram uma problematização, por um lado as lutas feministas eram 

legitimadas, por outro, as perdas dos homens e de sua superioridade era tida como foco. 
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Além dessas concepções, movimentos gays, afirmavam que estes únicos dois vieses, não 

suportam toda a complexidade social resultantes das relações de poder contidas na 

discussão. Em contrapartida a doutrina cristã fez-se presente em tais conflitos, claramente 

acompanhando a figura do patriarcado capitalista. 

A presença da instituição religiosa cristã se mantém no cenário político. Conforme 

Sepulveda e Sepulveda (2020) o conservadorismo se legitima através de práticas 

inconstitucionais, tendo em vista a suposta laicidade constitucional, em diversos setores 

públicos de forma inconstitucional. Em 2018 a Câmara dos Deputados e o Senado 

brasileiro contou com notório crescimento da bancada cristã (BANCADA..., 2014). 

Podemos trazer a reflexão sobre a veracidade da laicidade constitucional tendo em vista 

a existência desta bancada e inexistência de bancadas derivadas de qualquer outra religião 

em âmbito legislativo.  

Tal perspectiva se expande quando Louro (1997) remete-se a Foucault para 

adentrar na discussão sobre relações de poder, estas relações nada mais são que manobras 

sociais, realizadas por poderosas instituições sociais (Estado, Igreja, grupos políticos) 

visionando o mantimento de ideologia pertencentes ao mesmo grupo, como já citado aqui. 

Logo, tais reproduções dogmáticas formam indivíduos dogmáticos, preconceituosos e 

intolerantes, tendo em vista, por exemplo, as crenças excludentes reproduzidas por 

determinadas instituições religiosas, como visto aqui. Não diferencialmente, os gêneros 

se produzem a partir e por conta das relações de poder, em decorrência exacerbam-se as 

lutas e movimentos sociais, pois nada melhor que a história para nos provar que onde há 

poder, há resistência.  

3 - CONTEXTUALIZAÇÃO  

As temáticas de gênero e sexualidade integram as lutas pela educação democrática 

desde os anos de 1990, faz-se necessário destacar o imprescindível papel do feminismo 

ao movimento LGBTQIA+ e respectivas conquistas, dentre estas cabe destacar a 

Conferência Mundial de Educação para Todos (1990) e a Conferência de Cúpula de Nova 

Delhi (1993), tais eventos contam com a participação de importantes organizações como: 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF). Ambos os eventos abordaram temáticas fundamentais 

à práticas educativas promissoras, inclusivas e democráticas, destinadas principalmente a 

educação básica e a melhoria do ensino ofertado até então. Debates pertinentes foram 
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tratados devido a movimentos/mobilizações sociais, como por exemplo, os que 

resultaram na Declaração Mundial sobre Educação para todos, a implementação de 

reformas educacionais e a promoção de ações educativas que favorecessem valores 

humanos.  

Tendencialmente modelos e propostas curriculares definem práticas docentes, 

tendo em vista recomendações, parâmetros, legislações, metas e estudos, contidos em 

ambos os documentos, para além da existência de avaliações externas que qualificam o 

trabalho pedagógico com base em parâmetros curriculares. Contudo de acordo com 

Giroux (1986), a função do currículo é levar a escola a exercer seu papel como uma esfera 

pública democrática, além de garantir a participação dos alunos em atividades críticas e 

emancipatórias, pois, através destas, docentes e discentes serão instigados a questionar 

quaisquer atividades previamente determinadas 

Neste mesmo século, em meados de 1995, houve a criação da Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas e Trangêneros (ABGLT), que mobilizou a participação de 

novos atores e a amplitude do debate em âmbito legislativo, movimentos intensificavam 

as lutas pela garantia de direitos. Anos após, em outubro de 2001 acontece a criação do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), representantes da sociedade e 

de movimentos LGTBQIA+ compunham o CNCD.   

Em diálogo com Viana (2015), entre 1990 e 2000, aconteceu um avanço gradual 

da educação para a discussão das relações de gênero e sexualidade no âmbito das políticas 

educacionais. Movimentos sociais começam a adquirir destaque e se tornam autores de 

importantes conquistas que ocupavam e ocupam o cenário político. Em seguida, feitos 

impulsionam o debate na sociedade e ocasionalmente nas práticas pedagógicas. Em 2003 

após o XI Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros (EBLGT) aprimorou-se 

a relação entre setores do governo a ativistas, ocasionando a criação da Secretária de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), constituída em 2004, 

reestruturada em 2011 e passa a se chamar, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Em seguida, em 2004, foi instituído 

mais um programa governamental que busca combater a homofobia, violência física, 

verbal e atua na defesa e identidade de gênero e da cidadania homossexual. Tal programa 

é conhecido como, Brasil Sem Homofobia. Para a criação deste programa foram 

estabelecidos diálogos entre o movimento LGBTQIA+, além de parcerias com ONGs e 

universidades no processo de elaboração e estruturação do projeto.    
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Em 2005, foi criado pelo Ministério da Educação (MEC/SECAD), o edital 

Formação de profissionais da Educação para a Cidadania e Diversidade Sexual, este 

programa se destina também a seleção e apoio financeiro a docentes que desejassem 

implementar projetos que acolham este debate. Viana (2015), comenta a 

reformulação/melhoria deste edital, novamente publicado em 2006, a fim de apoiar 

projetos de formação de profissionais da educação, este documento dizia: 

[...] importância de se promover ações sistemáticas que ofereçam aos 

profissionais da educação bases conceituais e pedagógicas que melhor lhes 

dotem de instrumentos para lidarem adequadamente com as diferenças de 

orientação sexual e identidade de gênero. (BRASIL, 2005, p.4 apud VIANNA 

2015)  

Logo, conforme recomendações contidas neste documento, os educadores passam 

a ser orientados a detectar e lidar com atos de violência física ou simbólica, Viana (2015) 

complementa, reforçando a importância e mérito de distintos movimentos sociais frente 

à tais feitos. 

Foi possível identificar, no processo particular de admissão das temáticas de 

diversidade sexual e gênero, o papel do movimento LGBT ao advogar, no debate sobre 

direito à educação, o reconhecimento de direitos relativos às sexualidades menosprezadas 

e contar com mecanismos, ainda que parciais, para concretização das demandas políticas 

reivindicadas. Esse processo foi fundamentalmente marcado por perdas, ganhos e 

desafios futuros. VIANNA (2015, p.800) 

O debate aqui trazido, acolhe distintas interpretações. “Gênero e Sexualidade”, 

são termos que possuem conceitos distintos para a Antropólogos e para os Biólogos, por 

exemplo. Logo, abordaremos o sentido atribuído as ciências humanas tendo em vista o 

debate humanizado a ser feito, dentro do campo educacional, ao qual a pesquisa se 

destina. Seguindo a linha de raciocínio de BUTLER (2020), o gênero e a sexualidade 

possuem significados distintos, o gênero pode ser compreendido como um significado 

atribuído por um corpo, como nos identificamos socialmente, diferentemente da 

sexualidade, está se relaciona a orientação sexual, ou seja, as relações afetivas e/ou 

sexuais de cada indivíduo, caracterizam sua respectiva orientação sexual. O debate a 

respeito das identidades ou identificações transpassa estas atribuições aqui levantadas, 

teóricos como Butler, Preciado, Lacan, Foucault, Louro e tantos outros não mencionados 

nesta pesquisa discorrem ricamente sobre este campo de pesquisa. Atentemo-nos aqui, a 

inserção deste debate no contexto escolar.  
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A inserção de temáticas derivadas deste campo de pesquisa em contexto escolar, 

conforme Louro (1997), não possui um marco temporal inicial exato, tendo em vista as 

práticas históricas reproduzidas pela escola, desde seu início, instituições escolares 

exercem ações desiguais, excludentes e discriminatórias, Segundo Louro, a escola 

demarcava e demarca limitações baseadas em finitas justificativas, como religião, faixa 

etária, classe social, gênero, etnia e etc. Logo, desde a Grécia Antiga os corpos e mentes, 

ou seja, gêneros e inquestionavelmente, sexualidades, já eram escolarizados e 

delimitados.  

As escolas por muitos anos e até então, para alguns, foram e ainda são 

compreendidas no modelo das instituições disciplinares, estruturadas como um tipo de 

fábrica, já observado por Foucault em 2010: 

A disciplina “fabrica” indivíduos: ela é a técnica específica de um poder que 

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetivos e como instrumentos de 

seu exercício. Não é um poder triunfante [...]; é um poder modesto, 

desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas 

permanente. Humildes modalidades, procedimentos menores, se os 

compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos de 

Estado. (FOUCAULT, 2010, p. 164) 

Louro (1997) dialoga com Foucault (2010), ao se remeter a este processo realizado 

pelas instituições de ensino em que os sujeitos são enquadrados segundo terceiras 

determinações. No processo pedagógico as relações de poder influenciam diretamente 

tanto o processo de aprendizagem dos alunos quanto a prática pedagógica, alguns poderes 

por muitas vezes regulam o processo educativo e ocasionam os mais variados prejuízos. 

Legislações, autoridades, regimento político, grupos influentes e religiosos, são algumas 

das influências que historicamente regularam práticas educativas, atualmente encontra-se 

com facilidade instituições que possuem influências terceiras, para além das que 

realmente possuem valor somatório ao processo de construção do saber. Portanto, tendo 

em vista a participação de interesses pessoais e terceiros na história das instituições de 

Ensino, pode-se concluir que temáticas humanistas como “gênero e sexualidade” sofrem 

constantemente intervenções e manipulações por parte dos que gerem a educação, 

conforme o respectivo momento histórico.  

Vale ressaltar que a interferência à implementação/mediação deste debate, jamais 

anulou a sua existência, pelo contrário, sua necessidade e urgência tendem a aumentar 

quando silenciado, considerando também a existência deste debate em tantos outros 

âmbitos para além do Escolar. A temática, apesar de ser historicamente controlada quando 

a abordagem acontece no meio pedagógico, se faz presente em tantos outros âmbitos de 



35 
 

maneira clara e explícita, podemos citar o meio familiar, religioso e social, estes são 

alguns dos espaços de partilhas pessoais a respeito de amplos temas pertencentes a 

“Gênero e Sexualidade”. Freire (1987) Nos chama atenção quando reforça a 

responsabilidade do educador no processo de formação dos indivíduos, temáticas aqui 

citadas, precisam, necessariamente, estar presentes no currículo escolar, para que quando 

tais temas surgirem, o conhecimento construído/compartilhado se faça presente, 

transformando a sociedade gradativamente.  

Para além das garantias e conquistas aqui citadas, as quais se direcionam ao 

combate de práticas discriminatórias, se faz necessário o destaque a garantias 

constitucionais e pertencentes à sociedade brasileira. Projetos políticos complementares 

se tornam necessários com o decorrer dos anos e o avanço da sociedade, logo, tão 

importante quanto os documentos, movimentos e avanços anteriormente citados, são as 

diretrizes primárias e supremas da nossa sociedade. Como por exemplo, a Constituição 

Federal.  

3.1 - Leis  

Medidas legislativas e governamentais, fundamentais para a implantação deste 

debate no campo educacional, surgem na sociedade brasileira após período de 

redemocratização. Desde os anos 60 e 70 alguns importantes resultados de movimentos 

sociais começam a ser garantidos e constitucionalizados no Brasil, faço destaque a 

importantes medidas legais que viabilizam a introdução de debates inclusivos no contexto 

escolar.  

A priori, a Constituição Federal, em seu Art. 3º define, entre os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, a promoção “do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação". (BRASIL, 1988) 

Já o Art. 5º traz a conhecida afirmação de que "todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza" e afirma expressamente a igualdade entre homens e 

mulheres como preceito constitucional. (BRASIL, 1988) 

Educação, a partir do conjunto de leis supremas do Brasil, garante, conforme o 

Art. 205 da Constituição afirma que a “educação é direito de todos e dever do Estado e 

da família” e que será “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988) 
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E conclui em seu Art. 206, a Carta dispõe que o ensino será ministrado, dentre 

outros, com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar e do pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas. (BRASIL, 1988) 

Estas disposições se caracterizam como o conjunto de leis fundamentais da nossa 

federação, consolidadas em 1988. Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

lei 9.394, publicada em 1996, norteia alguns dos princípios básicos às práticas educativas. 

Em seu Art.3, o documento garante ao educando, dentre outras, as seguintes condições:  

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; Liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; Respeito à liberdade e 

apreço à tolerância; Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais; Valorização do profissional da educação escolar; Garantia de padrão 

de qualidade; Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL, 1996) 

Após um marco temporal, recentemente, em junho de 2014 foi publicado e 

sancionado pela então Presidenta Dilma Rousseff, o PNE – Plano Nacional de Educação. 

Dentre algumas problemáticas, o documento define entre suas diretrizes importantes 

metas, as quais colaboram para a inserção do Debate inclusivo no cotidiano escolar. 

Destrinchando o Plano de Metas, algumas destas, são:  

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação [...] promoção 

dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. [...] fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar em 

situações de discriminação, preconceitos e violências na escola e o 

desenvolvimento de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 

ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão. (BRASIL 2014) 

Como evidenciado anteriormente, o debate sempre esteve presente no cotidiano 

social e escolar, teóricos aqui citados evidenciam o descaso, a discriminação e a exclusão 

oriundas de práticas violentas e criminosas, inconsistentes com o as legislações 

direcionadas a Educação, citadas.  

A Constituição Federal, em diálogo com a LDB, sozinhas asseguram práticas 

pedagógicas responsáveis, inclusivas e transformadoras, por parte dos educadores e 

gestores. O viés aqui abordado busca qualificar e compartilhar conquistas legislativas em 

vigor, para além, podemos citar o Plano Nacional de Educação, as Diretrizes para a 

Educação Básica, e tantas outras resoluções aprovadas pelo Legislativo, fruto de 

importantes movimentos sociais. 
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 O que cabe, portanto, é direcionar o debate de encontro a práxis, Sepulveda 

(2012) reafirma a importância de políticas educacionais como fundamentais para a 

implementação da Democracia na Escola, entendendo que a democracia envolve o 

combate a descriminação, desinformação e exclusão, porém, salienta a necessidade 

urgente das professoras e professores se comprometerem com a implementação da práxis, 

para que possam lidar com as manifestações da diferença. Portanto se faz necessário, 

enquanto discentes e docentes, perpetuarmos o debate teórico a fim da ampliação de 

garantias e incentivos ao debate inclusivo, porém, paralelamente, atuarmos como 

mediadores em conflitos existentes em sala de aula, respaldando-nos em direitos 

garantidos aqui levantados.  

4 - ANÁLISE DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

[...] com 18 anos, ia começar um curso em uma escola estadual que aceitava 

pessoas da comunidade. Fiz minha inscrição e comecei o curso de italiano. 

Estava muito feliz porque sou descendente de italianos e tinha a chance de ter 

cidadania italiana. E já pensou eu poder ir morar na Itália? Seria um luxo! Na 

segunda semana, uma funcionária [...] disse que eu deveria esperar na entrada, 

que a diretora queria falar comigo. Fiquei ali por uma meia hora e só depois 

[ela] me levou até a diretora, que estava no computador e nem me olhou na 

cara, dizendo: ‘Então você resolveu se sentir gente? Com a vida que leva, você 

acha que pode frequentar lugares de gente de bem? Mas é muito atrevido 

mesmo! Você quer desmoralizar a minha escola? Quer sujar o nome da escola? 

Saia imediatamente daqui ou terei que chamar a polícia!’. Lara, travesti. 

(JUNQUEIRA, 2013 apud. PERES, 2009, p. 248). 

Quando compartilho escrevivências relacionadas ao debate gênero e sexualidade, 

construo e atribuo inconscientemente um significado a estas terminologias. É permissível 

e compreensível que a Lara, travesti, compreenda as relações de gênero e sexualidade, 

diferentemente de qualquer outro indivíduo, tendo em vista suas vivências únicas e 

singulares. A exclusão vivenciada em contextos sociais, como o relato citado acima, 

resulta em processos desconhecidos e duradouros, processos estes específicos e 

particulares 

De acordo com Bakhtin (2003), existem na humanidade, variadas formas de 

comunicação e expressão, tendo em vista a necessidade humana de se comunicar, cabe se 

considerar que, o enunciado possui enunciadores no processo de construção de seu 

sentido. Logo, a variedade dos gêneros discursivos são infinitas, devido a infinidade de 

indivíduos, sujeitos estes, formados por subjetividades, interpretações, repertórios e 

vivências distintas.  
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A partir disto, a multiplicidade de expressões também se torna variada, as 

escrevivências aqui relatadas, são legítimas e reconhecidas, devido vivências 

independentes, experimentadas diferentes momentos e contextos.  

Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é 

possível apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco... Escrever pode ser uma 

espécie de vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, 

talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda, executar um 

gesto de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o 

movimento de dança-canto que o meu corpo não executa, é a senha pela qual 

eu acesso o mundo (EVARISTO, 2005, p. 202). 

A autora compartilha conosco os meios pelos quais se identifica nas suas 

expressões, além de justificar a intencionalidade por trás desta escolha. 

Consequentemente, as interpretações atribuídas às vivências são particulares, subjetivas 

e pessoais, da mesma forma que a expressão pela qual cada indivíduo optara se 

manifestar/enunciar. Distintos teóricos comentam sobre este processo de significação das 

experiências. 

Um dos resultados característicos desta tecnológica de gênero é a produção de 

um saber interior sobre si mesmo, de um sentido do eu sexual que aparece 

como uma realidade emocional para a consciência. “Sou homem”, “Sou 

mulher”, “Sou heterossexual”, “Sou homossexual”, “Sou transexual”: estas 

são algumas das formulações que condensam saberes específicos sobre si 

mesmo, agindo como núcleos biopolíticos e simbólicos rígidos em torno dos 

quais é possível aglutinar todo um conjunto de discursos e práticas 

performáticas. Podemos chamar de “programação de gênero” um modelo 

neoliberal psicopolítico da subjetividade que potencializa a produção de 

sujeitos que pensam a si mesmos e agem como corpos individuais, que se 

autocompreendem como espaços e propriedades biológicas privadas com uma 

identidade de gênero e uma sexualidade fixas. (PRECIADO, 2018, p.127) 

Preciado 2018) traz em suas obras, sua inquietação frente ao sistema 

heteronormativo como classifica Junqueira (2015), chamando de “programação de 

gênero” as intenções sistemáticas políticas que acabam por potencializar as múltiplas 

identidades de gênero e orientações sexuais. Temáticas não naturais como “gênero e 

sexualidade”, ou seja, debates que foram socialmente construídos, legitimam as múltiplas 

interpretações acerca dos seus respectivos significados. Práticas discriminatórias, como 

por exemplo, a homofobia, ocasionam significativas mudanças no cotidiano dos 

indivíduos que a sofrem, para além das marcas psicológicas e tantas outras. Vale ressaltar 

que, as práticas discriminatórias se baseiam em diversos fatores e determinantes, 

relacionados a classificações, privilégios, hierarquizações, marginalizações e 

desigualdades. Tendo isso em vista, as interpretações atribuídas a debates 

discriminatórios, são pessoais, autorais e subjetivas, estando estas, atreladas diretamente 
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a perspectiva de vivência de cada indivíduo. Portanto, Lara, Preciado e Junqueira, 

possuem significados particulares a questões relacionadas a gêneros e sexualidades.  

Compreender-me como travesti chega um pouco mais adiante, por volta dos 

12 anos de idade, ao perceber que muito dos efeitos da minha existência, eram 

percebidos como não adequados à sociedade. Querer sentar de pernas 

cruzadas, andar e falar (como mulher). Era interessante atender ao telefone, 

naquela época fixo, e as pessoas me perguntarem, “gostaria de falar com 

fulano, você é filha dele?”. Naquele momento a cisgeneridade, enquanto força 

governamental ainda não sendo nomeada, a heterossexualidade normativa 

compulsória, e sobretudo presumida, eram pautas de pouquíssimos estudos no 

Brasil, mas o corpo trans já era latente. [...]Tenho a vida marcada por vários 

momentos de dor, mas três deles são cruciais: a expulsão de casa em razão da 

travestilidade; a retirada do meu filho do meu convívio em razão da 

travestilidade; e a perda de formação universitária, espaços de convivência e 

possibilidades trabalhistas em razão da travestilidade. [...] Nos processos 

educacionais, portanto, em alguns momentos, eu passo por violações absurdas 

e indescritíveis na escola, não podendo reportá-las em casa onde as práticas 

discriminatórias reiteravam a violência. Os níveis de exaustão diante das 

agressões em ambos espaços hoje são evidenciados nos níveis de ansiedade, 

marcas pelo corpo e lembranças que provocam extremo mal-estar. Mesmo as 

autoridades no campo escolar, no sistema jurídico ou corpo policial ainda 

negam ajuda em vários Brasis, quando falamos de infâncias e adolescências 

dissidentes e/ou trans. (YORK; SEPULVEDA, 2021, p. 1318) 

Conforme os relatos apresentados percebemos a existência de diferentes agentes 

sociais em cada respectiva enunciação, são comuns dentre estes, o ambiente escolar, 

religioso e familiar. Todos, importantes agentes sociais, percebe-se a partir dos relatos 

que as práticas e reproduções heteronormativas se institucionalizaram como expressões 

normalizadas. A heterossexualidade tende a ser a base ideológica das instituições trazidas 

como discriminatórias, preconceituosas e/ou excludentes, nas citações e experiências 

relatadas. Logo, conforme Junqueira, podemos afirmar que “o heterossexismo e a 

homofobia são manifestações sexistas, associadas a diversos tipos de regimes e arsenais 

normativos, normalizadores e estruturantes de corpos, sujeitos, identidades, hierarquias e 

instituições” JUNQUEIRA (2009).  

Considerando este sistema social normativo, o movimento LGBTQIA+, desde seu 

surgimento reivindica e enfrenta altos poderes da sociedade em geral, esse processo tende 

a proporcionar importantes conquistas como já citado anteriormente, porém, 

paralelamente, corpos e mentes, gêneros, sexualidades e incontáveis identidades se 

sujeitam a cicatrizes que em muitos casos marcam uma vida inteira. Imensurável é a 

quantidade de relatos existentes a respeito de casos e experiências discriminatórias, em 

ambiente escolar e fora dele. As medidas que precisam ser tomadas são muitas e as lutas 

históricas que as antecedem são fundamentais, legítimas e cruciais a qualquer tipo de 

novo(a) projeto/política que visa combater tais práticas. Contudo, para além da 

importância de medidas e projetos emergenciais, a inclusão cabe como medida 
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primordial, principalmente ao debate educacional. Enquanto discentes, docentes e até 

mesmo indivíduos inseridos no meio social, vivenciamos e presenciamos prática(s) 

excludentes, como as relatadas acima, logo, a discussão para além do campo político ou 

jurídico necessita obrigatoriamente estar incluída no pedagógico.  

De maneira eficaz e emergente, a escola precisa se tornar um local acolhedor e 

pertencente aos indivíduos que ocupam este espaço. O debate sobre a inclusão não 

pertence meramente à currículos, protocolos ou projetos políticos pedagógicos, pelo 

contrário, práticas inclusivas são requerimentos básicos à profissão docente. Crochík 

2011 traz um longo debate sobre inclusão, entretanto, o autor adentra nas pesquisas que 

estudam a exclusão e tantas práticas discriminatórias, investigando e dialogando com as 

subjetividades dos sujeitos autores destas práticas. Conclui então que, a ênfase não deve 

ser direcionada a definição ou diagnóstico do sujeito, mas para além, a subjetivação 

pertencente a este, está diretamente ligada aos seus comportamentos e expressões, 

portanto, o combate a qualquer tipo de exclusão/discriminação necessita ser significativo. 

Cartilhas, métodos e/ou punições são medidas complementares a uma ação qualitativa 

que transforme este indivíduo em seu interior.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir desta pesquisa pude me aprofundar nos estudos e pesquisas sobre gêneros 

e sexualidades, compartilhando experiências próprias, conhecendo novos autores, 

dialogando com professores e estudantes da FEUFF sobre o meu tema de estudo, 

buscando conhecer experiências terceiras e criar um diálogo significativo destas com as 

minhas escrevivências compartilhadas neste trabalho. O desafio de produzir um trabalho 

acadêmico de forma autoral, com base nas minhas próprias vivências, foi uma proposta 

da qual me orgulho e me identifico enquanto discente.  

A forma a qual construo este trabalho, compartilhando escrevivências, 

contextualizando o debate, referenciando-o e após, dialogando vivências com autores 

conhecidos neste campo, reforçou o meu lugar enquanto docente e principalmente 

educador. Dialogar com o conceito de escrevivências pensado primeiramente por 

Conceição Evaristo, se tornou um processo prazeroso e quase intimista entre as minhas 

escritas pessoais e as escritas da autora, o significado que ela atribui a esta terminologia, 

acolhe tantas escritas minhas, as quais nunca encontrei definições, até então. Para além, 

conversar minhas pessoalidades com as de pessoas que tanto admiro, como Sara Wagner 
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York, Paul Preciado e Rogério Junqueira, foi de encontro a todas as minhas 

intencionalidades com este trabalho. Me concedendo tamanha satisfação.  

 A inquietação causada durante cada capítulo vinha acompanhada de orgulho, 

pertencimento, identificação e força para lidar com tantos fragmentos presentes em nossa 

sociedade, mesmo vivenciando momentos catastróficos nesta mesma. Para além do 

desejo em me aproximar de movimentos os quais me trouxeram tantos direitos e 

garantias.  

A partir do exposto na pesquisa, fica para a reflexão, as relevâncias dos assuntos 

levantados, a importância do reconhecimento das identidades e individualidades, a partir 

de subjetividades e características que legitimam a singularidade dos indivíduos. Como 

também, a relevância de suas subjetivas potências, a escrita autoral trazida instiga a 

reflexão e incentiva a escrita sobre si, precisamos escrever sobre nossas opiniões, gostos, 

críticas e campos de interesses para pesquisas, porém, tão importante quanto estas áreas, 

é a escrita sobre si mesmo, quem melhor para falar de nós, do que nós mesmos.  

Tendo em vista o meu lugar enquanto educador, prezo por todos os assuntos aqui 

levantados, estimo a permanência e relevância destes em ambiente escolar, ao mesmo 

tempo em que compartilho das dificuldades apresentadas e/ou impostas pelo 

sistema/instituições de ensino. Porém, entendo que enquanto educadores, nossos afazeres 

se estendem a tornar a sala de aula, local de debates pertinentes a realidade social.  

Ademais, problemáticas se fizeram presentes ao longo dos capítulos, a respeito do 

debate gênero e sexualidade, o compartilhamento de experiências entra, paralelamente, 

como uma proposta de auxílio e intervenção a minha própria comunidade LGTBQIA+. 

A urgência de políticas públicas que garantam nossos direitos enquanto cidadãos continua 

a principal bandeira da nossa causa, atrasos precisam ser enfrentados diariamente por nós 

professores, em nossas práticas, levando em consideração a importância e relevância do 

nosso fazer. 

Por fim, tantas considerações trazidas sobre a escrevivência me permitem flutuar 

em distintos significados a este gênero textual, a escrita de si, intencionalmente não é 

traduzida, mas intencionada a se interpretar, afinal a sua maior e/ou melhor característica 

é ser subjetiva e pessoal. Entendo que quando escrevemos sobre nós mesmos, 

construímos e descontruímos significados, situações e processos. Ora, esta não seria uma 

atribuição da educação e, por vez, do processo educativo. Portanto, concluo a escrita de 

sí, como uma poderosa ferramenta pedagógica.  
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