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INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta pesquisa, serão investigados os significados da escolarização para travestis 

na Cidade de Manaus, tendo como referencial teórico a Psicologia Histórico Cultural, 

desenvolvida por Vygotsky. Essa abordagem teórica encontra-se orientada a partir da 

epistemologia do materialismo histórico-dialético. Essa abordagem compreende que as 

relações humanas são construídas a partir do encontro do Ser em desenvolvimento com 

a sociedade e cultura na qual ele está inserido. (VYGOTSKY, 1991; REGO, 2003; 

BOCK, 2001) 

 Ao falarmos sobre a escola, entende-se que ela exerce um lugar de destaque no 

desenvolvimento de uma pessoa, principalmente dentro do modelo de sociedade 

ocidental, a qual exerce várias funções, como: função social por compartilhar valores, 

crenças, função política, ajudando na formação de cidadãos e também tem uma função 

pedagógica, pois transmite e dissemina conhecimentos pertinentes para que uma pessoa 

seja inserida eficientemente na sociedade (REGO, 2003). Constitui-se como uma 

dimensão importante no processo de constituição de um indivíduo, sendo parte 

integrante de todo o seu desenvolvimento em um dado contexto sócio-histórico, 

afetando as escolhas de vida, profissionais, afetivas, etc. 

Em outras palavras, as pessoas para se desenvolverem enquanto sujeitos plenos, 

em seus direitos, deveres e lugares, em nossa sociedade ocidental, inevitavelmente 

recebem instrução de outros sujeitos mais experientes culturalmente, sendo a escola um 

dos principais lugares onde isso ocorre. Por meio de práticas pedagógicas, são 

transmitidas informações que a sociedade considera pertinente. Quanto a isso, entende-

se que “as relações educativas constituem-se de ações de mediação. Os elementos da 

cultura advindos da criação artística, científica, do cotidiano são o material aos quais os 

encontros de ensino e aprendizagem dão conformação pessoal e irrepetível” 

(FERNANDES, 2012, p. 107). Aponta-se que essa escolarização corrobora com os 
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processos de formação das subjetividades, podendo suscitar repressões ou sanções 

quando um sujeito não atende as expectativas de seu grupo. 

Evidencia-se desse modo o atual sistema de educação, o qual de forma 

naturalizadora e ordenada impõem um modelo de escolarização para cada pessoa. Nesse 

sistema, meninos e meninas incorporam qual é o seu “devido lugar” através de discretos 

mecanismos inerentes ao processo de escolarização que influencia na diferenciação 

entre corpos e mentes (LOURO, 2012). Influenciado direta e indiretamente nas 

significações atribuídas àqueles que não se encaixam no universo macho=menino, 

fêmea=menina, sendo considerados anormais e recebendo sanções por isso. 

Em meio ao processo de escolarização, aponta-se para os processos de 

constituição identitária travesti, que vai para além do eixo binário homem/mulher 

enquanto construção de gênero, os quais deslocam, negociam, reconstroem outra forma 

de exercer sua sexualidade (AMARAL, 2013). Entretanto os sujeitos travestis entram 

em conflito com a norma operante, esta por sua vez encontra dificuldade em relação à 

orientação sexual e de gênero (PERES, 2005). Sendo verdadeiros incômodos para o 

âmbito educação formal por não se enquadrarem na relação sexo/gênero hegemônica. 

Questiona-se sobre o quanto esse processo de escolarização poderá ter 

consequências negativas no desenvolvimento de seu psiquismo, nas esferas cognitivas, 

afetivas e sociais na medida em que suas demandas e especificidades não são atendidas 

durante os anos do estudo formal. Nisto, Rego discute “qual é o papel (natureza, 

abrangência, dimensões) da escolarização na formação de singularidades […] ?” (2003, 

p. 17). Esse é um dos questionamentos subjacentes à construção desta pesquisa. 

A partir desse entendimento, optou-se por investigar os significados do processo 

de escolarização para travestis que moram na cidade de Manaus, tendo como 

pressuposto epistemológico, o materialismo histórico dialético e abordagem teórico-

metodológico a partir de um olhar histórico-cultural, o qual nos permite encontrar como 

o sujeito se constrói em uma relação dialética com a realidade, bem como valorizando-

se os contextos históricos e culturais que perpassam sua existência (KAHHALE; 

ROSA, 2009). 

Pesquisas envolvendo as travestilidades tem despertado interesse de 

pesquisadores de varias partes do Brasil, os quais tem trazido para o meio cientifico 

aspectos de suas vivências e suas peculiaridades, entre eles pode-se apontar os trabalhos 
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de (SILVA, 1993; DUQUE, 2011; BENEDETTI, 2005; CARDOZO, 2007; PELÚCIO, 

2006; PEREZ, 2005); especificamente focando em questões relativas ao âmbito escolar 

ou educacional e os travestis, pode-se citar os trabalhos de (BOHM, 2009); 

(MONTREOZOL, 2011; AMARAL, 2013; SILVA, 2009), cada estudo contribui a sua 

maneira com os conhecimentos a respeito desta população. 

 Essa pesquisa parte de questionamentos sobre a relação entre os processos de 

escolarização e a permanência de travestis na escola bem como a continuidade nos 

estudos e se existem e quais são os entraves e as possíveis estratégias de inclusão de 

travestis na escola. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 Teoria histórico- Cultural  

 

A Teoria Histórico-Cultural tem como precursor Lev Vigotsky (1896-1934). 

Esta abordagem compreende o desenvolvimento do ser humano, que é atravessado por 

contradições, ambiguidades, bem como o desenvolvimento cultural vivenciado através 

das relações sociais humanas que contribuem para a formação de suas estruturas 

psíquicas superiores, até então compreendidas como antagônicas.  

Aponta-se que outra influência em seus constructos se deu a partir da “crítica à 

separação entre objetividade e subjetividade” (BOCK, 2001, p. 49), uma percebendo o 

homem como um ser puramente concreto, olhado sob a ótica comportamental e a outra 

percebendo o homem pelo lado mais subjetivo, livre de qualquer influência, como se 

cada um se constituísse sozinho.  

E então Vygotsky começa a perceber que o homem não é somente um ou outro, 

ele pode ser a comunhão entre essas duas visões de homem, sem que fosse preciso negá-

lo. Esse homem não está solto no mundo. Está inserido em uma comunidade, em uma 

família, em uma sociedade e todos esses fatores contribuem para sua constituição 

enquanto Homem, que tem uma história, e que é produto e . produtor desta mesma 

história.  

Entra outra categoria importante na visão de Homem, a Historicidade - que está 

como uma categoria central deste referencial epistemológico. Pelo fato deste homem 

não estar fora de um contexto, é preciso que passe a perceber este ser dentro de sua 

totalidade. E a história faz parte disso, é verificar em que momento este sujeito vive, que 

situações que o faz perceber-se no mundo e como este mundo o percebe. (LANE, 1985; 

BOCK, 2001; REGO, 2003) 

Ao situar os processos de desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

de forma diferente, percebe-se o homem como um ser “social, ativo e histórico” e não 

mais como um sujeito neutro e naturalizado em seu desenvolvimento. Assim como não 

é negada a importância da história desse sujeito, enquanto produto e produtor da 
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realidade material, pois a partir de uma compreensão materialista histórico dialética, ele 

pode ser uma coisa e também ser outra (BOCK, et al. 2001). 

Entende-se que o homem seja uma construção, e este se encontra inserido em 

uma sociedade que tem seus costumes, suas regras, valores, etc, e que interfere e é 

interferido por todas essas estruturas e dele próprio, que também contribui para a 

construção desta sociedade, visto que ele não é um ser passivo e ahistórico. “No 

materialismo histórico e dialético, o homem só é indivíduo, ou melhor, só se constitui 

indivíduo porque é social e histórico.” (BOCK, 2001. P. 44). 

Vigotsky explicita que o homem se expressa através de signos, sendo a 

linguagem, uma das formas de manifestação do signo de uma determinada cultura, e o 

que estabelece a relação do homem com estes signos são os significados das palavras  

Uma das contribuições da teoria Sócio- Histórica Vigotiskiana, para a Educação e a 

Psicologia da Educação, foi a concepção de que sem educação, o desenvolvimento dos 

indivíduos estaria comprometido, não sendo aproveitado em todos os seus aspectos. 

(MARTINS; GERTRUDES, 2011). 

 

1.2 A Escola: contribuições para compreender a sua função social e histórica 

 

Segundo Saviani (2005), as diferentes abordagens da educação nas concepções 

pedagógicas na história da educação brasileira podem ser agrupadas em duas grandes 

tendências: a primeira, com concepções pedagógicas com prioridade à teoria sobre a 

prática. E a segunda é o inverso, a prática sobreporia à teoria, dissolvendo a teoria na 

prática.  

A pedagogia tradicional estaria incluída no primeiro grupo, sendo esta tanto a 

vertente religiosa quanto a leiga. E o segundo grupo estariam as modalidades da 

pedagogia nova. Em outras palavras, ele diz que a primeira são “teorias do ensino” e a 

última, “teorias da aprendizagem”. 

A primeira tendência dominou até o final do século XIX. A escola era centrada 

no professor, em que sua função era a de transmitir o conhecimento acumulado pela 

humanidade para os alunos, a que competia o papel de absorver todos os conteúdos 

repassados. 
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Depois deste período, com as influências das ideias de pensadores como 

Rousseau, Pestalozzi e Froebel, depois Kieekegard, Stirner, Nietzche e Bergson 

(SUCHODOLSKI, 1978 apud SAVIANI), chegam ao movimento da Escola Nova, às 

pedagogias não diretivas (SNYDERS, 1978), à pedagogia institucional (LOBROT; 

OURY,) e ao construtivismo desembocam sempre na questão de como aprender, isto é, 

em teorias da aprendizagem (p. 02), centrada no aluno e não mais no professor. 

Concebendo a escola como “um espaço aberto à iniciativa dos alunos que, interagindo 

entre si e com o professor, realizam a própria aprendizagem, construindo seus 

conhecimentos”.  (SAVIANI, 2005, p. 02). 

Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 91% da população brasileira com dez anos ou mais de idade são 

alfabetizados (IBGE, 2010). Sendo assim, a maioria da população brasileira hoje, tem 

ou já teve algum contato com a escola, onde as pessoas têm acesso à educação formal, 

sistematizando o conhecimento geral e podendo estar sempre interagindo com outros 

sujeitos, com diferentes vivências o que contribui para que o aprendizado seja mais rico 

e contribua para o desenvolvimento psíquico, cognitivo e social. (REGO, 2003).  

Mas a função da escola vai além da organização e assimilação de novos 

conteúdos, e aqui, falamos de educação e que Álvaro Vieira Pinto comenta: “... a 

educação diz respeito à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus 

aspectos. [...]” (PINTO, 1991. p. 29) 

Entende-se que educação vai além da escola, porém, a escola tem um papel 

importante dentro da sociedade Brasileira, vista não só como um direito, mas um dever 

do Estado (BRASIL, 1996).  E segundo Pinto (1991), a educação é o meio “pelo qual a 

sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses. ” (p. 30) E 

desta maneira, o indivíduo é construído mas também constrói suas vivências e história, 

visto que nem a escola nem a sociedade são instituições rígidas, elas estão sempre se 

modificando. 

O acesso à educação também é um direito de todo o ser humano, assim como é 

descrita no Artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos de 1948:  

Artigo 26.  

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 

pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 

a instrução superior, esta baseada no mérito. 
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A escola é importante no desenvolvimento, por oferecer aos sujeitos, espaços 

onde ele possa interagir com pessoas além do seu círculo familiar ou comunitário, e ter 

acesso a cultura de um modo mais amplo, pois na escola, os conteúdos são pensados e 

desenvolvidos de maneira mais ampla, é onde o sujeito pode se confrontar com o ensino 

sistematizado. (REGO, 2003).  

A partir de estudos da teoria de Vygotsky, Rego questiona se o saber está sendo 

socialmente distribuído e completa:  

Se a escolarização desempenha um papel tão fundamental na constituição do 

indivíduo que vive numa sociedade letrada e complexa como a nossa, a 

exclusão, o fracasso e o abandono da escola por parte dos alunos são fatores 

de extrema gravidade. O fato de o indivíduo não ter acesso à escola significa 

um impedimento da apropriação do saber sistematizado, da construção de 

funções psicológicas mais sofisticadas, de instrumentos de atuação no meio 

social e de transformação dele e de condições para a construção de novos 

conhecimentos. (REGO, 2003 P. 35).  

 

Diante disto e de situações cotidianas, percebe-se que a escola também pode ser 

um local onde acontecem situações de violência, preconceitos, invisibilidades e 

conhecer os significados atribuídos ao processo de escolarização, ambiente escolar ou 

educacional para travestis são de suma importância, uma vez que no contexto escolar 

existem e disseminam-se “práticas discursivas e não discursivas, saberes e poderes que 

visam normatizar, controlar e estabelecer "verdades" a respeito do corpo e seus 

prazeres” (MADLENER; DINIS, 2007, p.50).  

E quando estes corpos/pessoas fogem à hegemonia de: homens tem pênis e 

mulheres tem vagina, com uma concepção apenas biológica/anatômica, estas pessoas 

acabam passando por situações de exclusões, violências físicas, verbais e psicológicas. 

Explicaremos melhor mais a frente, nas discussões dos resultados da pesquisa. 

 

1.3. Estudos de Gênero 

O estudo de gênero inicialmente estava ligado ao estudo das mulheres, tendo 

como precursoras as feministas que reivindicavam ter o espaço das mulheres 

reconhecido na história. (SCOTT, 1989)  

Para Scott, o sujeito está em constante construção e as relações de significação 

desse sujeito estão relacionadas com a linguagem. A definição de gênero é um 

“elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 
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sexos. – É uma forma primeira de significar as relações de poder.”. Das relações sociais 

a que ela se refere, existem quatro elementos que a constitui: 

1- Símbolos culturalmente disponíveis que evocam 

representações múltiplas; 

2- Conceitos normativos que colocam em evidência 

interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar e 

conter suas possibilidades metafóricas; 

3- Explodir a noção de fixidade, descobrir a natureza do debate 

ou da repressão que leva a aparência de uma permanência 

eterna na representação binária dos gêneros – é incluída a 

noção política, e a referência a instituições e organizações 

sociais.  

4- Identidade subjetiva em que o gênero torna-se implicado na 

concepção e na construção do poder em si. 

Piscitelli (2002), Grossi (1995; 2010), seguem na mesma linha de raciocínio que 

Scott, elas também consideram o gênero a partir de uma visão mais histórica e não fixo, 

sendo (re)inventadas as categorias homens e mulheres. Um outro ponto levantado por 

elas é a separação entre gênero e sexualidade. Segundo elas, estes dois conceitos não 

são sinônimos, porém, um está relacionado com o outro. 

Sendo assim, o Gênero não pode ser simplificado apenas à relação binária 

homem/mulher, a construção dele é muito mais complexa, envolve contextos históricos, 

políticos, econômicos e também o subjetivo. 

Segundo Miriam Grossi, dois movimentos foram muito importantes para a as 

questões identitárias: o movimento feminista e o movimento gay por questionarem a 

vigência do controle sobre a sexualidade.  

Ela defende também a ideia de que se os papeis de gêneros não são fixos, a 

identidade por também ser socialmente construída, não pode ser fixa, cristalizada.  

Assim como a sexualidade, há vários tipos de identidade sexual: homem, mulher, 

andrógino, Transexual, Travesti, Trans, etc. 
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1.4 Estudos sobre as travestilidades e o contexto escolar 

 

As travestis são pessoas nascidas com sexo biológico masculino e que possuem 

identidade de gênero feminina. (SILVA, 2008). Entende-se aqui identidade de gênero 

como sendo a forma com que a pessoa se identifica em relação ao seu gênero - feminino 

ou masculino. As travestis de acordo com Pelúcio (2006), “procuram inserir em seus 

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

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

conflitos.” (p. 524) . 

 Em meio ao processo de escolarização, aponta-se para os processos de 

constituição identitária travesti, que vai para além do eixo binário homem/mulher 

enquanto construção de gênero, os quais deslocam, negociam, reconstroem outra forma 

de exercer sua sexualidade (AMARAL, 2013). Estão entre o masculino e o feminino. E 

a partir dessa essa ambiguidade, percebe-se uma dificuldade da escola em lidar com 

essas transições de gênero, reforçando papéis, e ainda estigmatizando quem difere dessa 

heteronormatividade. 

Estudos sobre a temática evasão escolar, consideram que o gênero e a 

sexualidade são alguns dos fatores que ocasionam o abandono por parte dos alunos. 

Diante dessa constatação, percebe-se que no contexto brasileiro existem inúmeros 

estudos que tem enfocado as vivências das travestis e o contexto escolar. (LOURO, 

2012; SILVA, 2008; SILVA, 2013; BENEDETTI, 2005.). 

A partir desses estudos, é possível perceber o quanto a escola descumpre o seu 

papel social, pois ao invés de auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, acaba sendo um lugar de exclusão e violências, assim como (SILVA,2008.) 
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2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Com o objetivo maior de esclarecer os procedimentos metodológicos do 

presente estudo será descrito a seguir: 1) tipo de pesquisa, 2) descrição do local da 

pesquisa, 3) sujeitos da pesquisa, 4) procedimentos para coleta de dados, 5) 

procedimentos para análise de dados, 6) cuidados éticos. 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

 É o objeto a ser analisado que define o melhor método a ser empregado. Minayo 

e Sanches (1993, p. 239) trazem que: 

 

 

Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma construção correta dos dados, 

ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriado ao objeto da 

investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem que ser 

operacionalmente exeqüível. 
 

Nessa pesquisa tem-se a consciência de que há diferentes formas de apreender os 

fenômenos humanos, de maneira que refletiu-se sobre a diversidade de focos na 

psicologia, optando-se em seguir uma visão epistemológica materialista histórico 

dialético e abordagem teórico-metodológico a partir de um olhar sócio-histórico, a qual 

nos permite encontrar como o sujeito se constrói em uma relação dialética com a 

realidade, bem como valorizando-se os contextos históricos e culturais que perpassam 

sua existência (KAHHALE; ROSA, 2009).  

Diante do fenômeno a ser estudado, aloca-se uma abordagem qualitativa de 

caráter exploratório. O método qualitativo com instrumento de entrevista semi-

estruturada visa investigar quais os significados do processo de escolarização para 

travestis que moram na Cidade de Manaus.  

 Foi feita revisão bibliográfica juntamente com pesquisa de campo. Para efetuar 

esta revisão, foram tomados como base para a leitura e fichamento: livros, artigos, 

capítulos de livro, relatórios de pesquisas e resumos de artigos.. 
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 Foram utilizados como ferramenta de busca pela internet para pesquisa de 

autores e de artigos, o SciELO e o Portal Periódicos da CAPES, para pesquisa mais 

específica da produção na área de ciências da saúde e ciências sociais e humanas. 

Buscamos ainda identificar bases de dados temáticas sobre: travestilidade, travestis, 

escolarização e diversidade sexual. 

Quanto à pesquisa de campo, ela se deu por meio de entrevistas semi-

estruturadas, as quais serão gravadas e depois transcritas e analisadas a partir dos 

núcleos de significação. 

 

2.2 Descrição do local da pesquisa 

 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, a cidade de Manaus possuía uma 

população de 1.802.014 habitantes, que ocupavam uma área de aproximadamente 

11.401,092 km2, sua população em 2013 encontrava-se estimada em 1.982.177 

habitantes (IBGE, 2010).  

A mesma tem sua divisão geográfica instituída pelo decreto de nº 2924, de 07 de   

agosto de 1995, especificamente no Art. 2º - A divisão geográfica de que trata o artigo 

divide a cidade de Manaus nas seguintes zonas: 

ZONA SUL - Bairros do Centro, Educandos, Aparecida, Colônia Oliveira 

Machado, Santa Luzia, Morro da Liberdade, Presidente Vargas, Cachoeirinha, Praça 14 

de Janeiro, São Lázaro, Crespo, Betânia, Raiz, Vila Buriti, Petrópolis, São Francisco, 

Japiim e Distrito Industrial até a Av. Grande Circular. 

ZONA CENTRO-SUL - Bairros de São Geraldo, Chapada, Adrianópolis, 

Nossa Senhora das Graças, Aleixo, Parque 10 de novembro e Flores. 

ZONA LESTE - Bairros do Mauazinho, Distrito Industrial da Av. Grande 

Circular até o seu limite, Coroado, Armando Mendes, Zumbi dos Palmares, São José, 

Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e Jorge Teixeira. 

ZONA OESTE - Bairros de São Raimundo, Glória, Santo Antônio, São Jorge, 

Vila da Prata, Compensa, Santo Agostinho, Nova Esperança, Lírio do Vale, Ponta 

Negra e Tarumã. 

ZONA CENTRO-OESTE - Bairros de Dom Pedro, Alvorada, Planalto, 

Redenção e Bairro da Paz. 
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ZONA NORTE - Bairros da Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Cidade Nova, 

Colônia Terra Nova, Monte das Oliveiras e Santa Etelvina. (FONTE: disponível no site 

http://www.ipaam.br). 

No presente estudo, foram respeitados os limites geográficos estabelecidos como 

sendo parte da zona urbana da cidade de Manaus delimitadas no decreto acima. 

 

2.3 Sujeitos da pesquisa 

  

Participaram desta pesquisa, cinco (5) pessoas que entendem sua identidade 

de gênero como transexuais e travesti, sendo quatro (4) transexuais femininas e uma 

(1) uma travesti feminina. As participantes têm idades de: vinte e dois (22), vinte e 

cinco (25), vinte e seis (26), vinte e nove (29) e trinta e cinco anos (35). A 

escolaridade varia desde o ensino fundamental incompleto (1), ensino médio 

completo (1), superior incompleto (3) e ensino médio técnico (1), Ver tabela 01. 

Beatriz*, que tem o ensino fundamental incompleto, retomou seus estudos a partir 

do programa de Educação de jovens e adultos - EJA. Duas que tem o ensino 

superior incompleto ainda estão cursando o ensino superior e uma desistiu na 

metade do curso por falta de recursos financeiros.  

 

 

Nome* Idade Naturalidade Identidade 

de gênero 

Escolaridade Profissão 

Beatriz 29 Manaus-AM Transexual 

feminina 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Manicure 

Sofia 25 Fonte Boa - 

AM 

Transexual 

feminina 

Superior 

incompleto 

Atentende de 

pizzaria 

Ana 22 Manaus- AM Transexual 

feminina 

Superior 

Incompleto 

Modelo/estudante 

Izabela 26 Manaus- AM Travesti Ensino médio  Profissional do 

sexo 

Laura 35 Marília- SP Transexual 

feminina 

Médio 

Técnico/ 

Superior 

Incompleto 

Programadora de 

sistemas 

Tabela 01 –  * Todos os nomes são fictícios para preservação da identidade das participantes. 

 

http://www.ipaam.br/
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Os critérios de inclusão na pesquisa: 

 - Ter idade igual ou maior de dezoito anos (18); 

 - Se auto identificarem como sendo travestis; 

 - ser moradores da região metropolitana da cidade de Manaus; 

 - ter vivenciado o processo de escolarização ou estar em processo de 

escolarização; 

 - sendo apenas estes os critérios de inclusão das participantes da pesquisa. 

 

Os critérios de exclusão são os seguintes: 

 - ser menor de dezoito anos (<18); 

 - não ser morador da região especificada nos objetivos; 

 - mesmo atendendo a todos os requisitos, não expressar interesse em 

participar da pesquisa. 

 

2. 4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Foi solicitado junto à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas –SEDUC-

AM dados sobre a inserção de travestis nas escolas de Manaus, para verificação dos 

registros sobre a participação de travestis, transexuais na escola.   

Ao longo da pesquisa, foram feitas observações também dos locais de 

sociabilização frequentado pelo público LGBT. A primeira foi em uma manifestação 

sobre o dia da Visibilidade Lésbica, promovida pela Associação Garotos e Garotas da 

Noite. Foi feito contato com algumas travestis que estavam presentes no local. A 

segunda observação foi em uma Festa de Halloween, realizada por uma das lideranças 

do Movimento LGBT em Manaus, lá também foram feitos alguns contatos. . 

 Após a localização das sujeitas da pesquisa, as travestis e transexuais 

envolvidas receberam uma explanação a respeito do projeto e de seus objetivos. 

Com a pesquisa já apresentada, as pessoas que se dispuseram a participar receberam 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinaram, aceitando 

participar da pesquisa. 
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2.4.1  Instrumento 

 

Foi realizada entrevista individual semi-estruturada com as participantes através 

de amostragem por saturação. Seguindo um olhar sócio-histórico que norteou a 

construção desse instrumento. 

 A entrevista semi-estruturada engloba um roteiro previamente elaborado, 

sem precisar possuir de antemão todas as perguntas já formuladas, e sim apenas as 

questões norteadoras que darão margem às perguntas que emergirão no decorrer da 

conversação. Segundo Pondé (2009), esse tipo de técnica de coleta de dados traz 

resultados que evidenciam a realidade do sujeito entrevistado. Entende-se que “na 

entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, 

refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social 

(FREITAS, 2002, p. 29). 

 Durante as entrevistas foi utilizado como instrumento de auxílio a pesquisa o 

gravador, observando os critérios da Resolução CNS 466/12 sobre pesquisa com 

seres humanos.  

2.5 Procedimentos para análise de dados 

 

 As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise dos núcleos de 

significação propostas por Aguiar e Ozella (2013). A análise dos núcleos de 

significação é construtiva e interpretativa e tem a finalidade de ultrapassar a mera 

aparência de um determinado fenômeno. 

 De acordo com essa proposta, a análise é realizada em algumas fases: A primeira 

fase se dá após a transcrição, sendo realizada uma leitura flutuante das entrevistas 

visando levantar os temas/conteúdos que se destacaram, sendo que tais temas se 

revelam em palavras; dessas palavras, que são sempre significadas em seu contexto, 

emergem os pré-indicadores que constituem a realidade sócio-histórica da pessoa. 

 Na segunda fase foi feita a aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, nos 

quais seguiam os critérios de semelhança, complementaridade e contraposição que 

possibilitou uma análise mais consistente que possibilita ir além do aparente e 

considerar tanto as condições subjetivas quanto as do contexto sócio-histórico. 
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 A terceira fase consistiu na inferência e sistematização dos núcleos de 

significação, tendo como critério central para a organização dos núcleos, que os 

indicadores expunham aspectos que tinham caráter importante e reveladores do sujeito, 

bem como possam contribuir para que se alcance o objetivo da pesquisa (AGUIAR; 

OZELLA, 2013). 

 

2.6 Cuidados éticos 

 

Ao apresentar a pesquisa para as participantes, foram entregues os Termos de 

Consentimento livre e Esclarecido – TCLE, em que estava disposto o comprometimento 

ético de que as participantes não teriam seus nomes divulgados e que elas poderiam sair 

da pesquisa se assim elas quisessem. Assim, como determina a Resolução 466/12 CNS-

MS. 
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3. Resultados e Discussões 

 

3.1  Dados nos registros da Secretaria de Educação do Amazonas 

 

Em um primeiro momento, tivemos a oportunidade de nos encontrar com a 

representante do núcleo das travestis da Associação Garotos e Garotas da Noite, 

possibilitando que tivéssemos algumas trocas e aproximação da população deste estudo. 

Foi solicitado à Secretaria de Estado de Educação do Amazonas – SEDUC-AM 

por meio de ofício, dados específicos sobre a inserção e/ou evasão escolar sobres 

pessoas travestis nas séries que fazem parte de sua competência, sendo protocolado no 

dia 01/12/14. A resposta que obtivemos foi de que na Secretaria de Estado de Educação 

NÃO HÁ dados específicos sobre a população Travesti e/ou Transexual. A resposta foi 

dada em uma reunião com a psicóloga responsável pelo setor de Gerência de Pesquisa e 

Estatística da secretaria. Desta forma, ainda que haja a evasão, a Secretaria ainda não 

possui mecanismos que possam contribuir para a permanência dessas/desses alunos na 

escola e não se preocupa em conhecer os motivos que contribuem para que haja a 

evasão. 

É preocupante saber que a SEDUC-AM não tem nenhum programa ou 

levantamento de dados para este público específico, pois como foi dito anteriormente, 

Travestis e Transexuais desistem da escola por diversos motivos, dentre eles: a 

violência e exclusão no espaço escolar, sendo caracterizados pelo cerceamento ao 

acesso de lugares de sociabilidade como escola.  Segundo Santos e Santos (2011) “ A 

escola na vida das travestis é mais um lugar de exclusão já que não tem possibilidade de 

afirmação da sua identidade.  

Quanto a este aspecto podemos verificar na fala de de Sofia: 

“Se é difícil pra uma pessoa mulher ou homem supostamente normal, 

imagina pra um transexual ou uma travesti, entendeu?[...]Ninguém 

sabe como tratar, muitas vezes não só os alunos como os professores. 

Então não é um caminho fácil a ser percorrido.” 

 

Diante destas dificuldades, é possível perceber a importância de conhecer como 

se dá a relação com o processo educacional na cidade de Manaus, para averiguar se há 
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ou não evasão por conta de preconceitos relativos à sua sexualidade e gênero, assim 

como foi citado por Dinis (2011, p. 43): 

 

Uma das principais vítimas no processo de evasão escolar também são as 

adolescentes travestis e as (os) adolescentes transexuais que dificilmente conseguem 

terminar seus estudos, sendo forçadas (os) a abandonar a escola, já que 

diferentemente de adolescentes gays e lésbicas, têm mais dificuldade em esconder 

sua diferença, tornando-se as vítimas mais visíveis dessa violência escolar. 

 

A importância de verificar a inserção de travestis na escola a fim de produzirmos 

conhecimentos que subsidiem discussões no âmbito acadêmico sobre a necessidade de 

construção de um novo olhar para escola, onde exista respeito sobre a forma de ser de 

cada um.  

3.2 Etapas para as análises dos dados 

A partir das entrevistas realizadas, para análise, foi utilizada a metodologia de 

Núcleos de Significação como foi explicado anteriormente. A análise foi dividida em 3 

etapas:  

1- Seleção dos pré- indicadores no total foram 121 trechos de falas selecionadas 

de acordo com os objetivos do projeto.  

2-  Síntese dos pré- indicadores em indicadores que totalizaram 17 indicadores. 

3- Formação dos Núcleos de Significação que totalizaram 6 núcleos. 

Através das falas das participantes foi possível elenca-las dentro de seis (6) 

núcleos :  

1. A Escola Como possibilidade de obter reconhecimento e vida digna 

que foi formado a partir dos indicadores: 1. Vida digna; 2. Ter um 

trabalho; 3. Ser aceita ; 

2. Ambiguidades no processo de escolarização de travestis e 

transexuais, formado a partir dos indicadores: 4. Lugar Prazeroso, 5. 

Lutas diárias, 6. Emancipação dos preconceitos e 7. Pouco 

significado; 

3. Formas de violências vivenciadas na escola, formado a partir dos 

indicadores 8. Violência Verbal e 9. Violência Física;  

4. A escola não está preparada: o uso banheiro e outras formas de 

discriminação formado pelos indicadores 10. Uso do banheiro e 11. 

A escola não está preparada;  
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5. Fatores que dificultaram a permanência na escola: a possibilidade de 

desistência relacionados a fatores socioculturais e econômicos 

formados a partir dos indicadores 12. (Des)motivações para 

desistência escolar e 13. Fatores sócio econômicos 

6. Formas de conviver na escola: estratégias para permanência. 

Formado pelos indicadores 14. Ignorar o preconceito, 15. 

Reafirmação do espaço na escola através da violência, 16. Apoio 

dos professores e 17. Foi bem tranquilo. 

Os núcleos 1 e 2 contemplam o objetivo Lugar/significado da escolarização. Os 

núcleos 3, 4 e 5 contemplam o objetivo Entraves para permanência na escola. O 

núcleo 6, contempla o objetivo de Estratégias para permanência na escola. 

Podemos observar todas as etapas da análise através da tabela 02 a seguir: 

 

Objetivos   Pré-indicadores Indicadores 

Núcleos de 

Significação 

L
u

g
ar

-s
ig

n
if

ic
ad

o
 

1 Ter um trabalho digno 

1. Vida digna 

1 . A escola como 

possibilidade de 

obter 

reconhecimento e 

vida digna 

2 ter uma vida digna 

3 ser mais digna 

4 vencer o mundo 

5 formação  

2. Ter um 

trabalho 

6 formação de trabalho 

7 Ter um trabalho digno 

8 ter um diploma 

9 tirar minha graduação 

10 ver (estar) num bom trabalho 

11 ser bem representada 

3. Ser aceita 

12 a humanidade aceitar  

13 não é um bicho de sete cabeças 

14 ter um reconhecimento 

15 

eu tinha que estudar pra poder ter 

lugar na sociedade 

16 me deixava muito feliz 

4. Lugar 

prazeroso 2. Ambiguidades 

no processo de 

escolarização das 

travestis 

17 um caminho muito prazeroso 

18 foi maravilhosa 

19 eu era babado 

20 eu era um bom aluno 

21 mal 

5. Lutas diárias 22 sempre mal 

23 não é um caminho fácil 
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24 não tem um acolhimento ideal 

25 luta 

26 experiência muito terrível 

27 uma luta diária 

28 não foi um mar de rosas 

29 São vistas com outros olhos 

30 uma necessidade  

6. Emancipação 

dos preconceitos 

31 necessidade do homem de aprender 

32 

o conhecimento é o que vai te 

libertar da cadeia de preconceito 

33 

educação é que vai libertar ela da 

marginalização 

34 bem pouco 

7. Pouco 

significado 

35 pelo fato de eu ser uma travesti 

36 não significa muito 

37 

num teve nenhuma coisa 

significativa 

E
n

tr
av

es
/ 

d
if

ic
u
ld

ad
es

 

38 palavrões 

8. Violência 

Verbal 

3. Formas de 

violÊncia 

vivenciados na 

escola 

39 palavrões é nnormal 

40 gay 

41 viado 

42 filho da puta 

43 tu pode ter doença 

44 tu é de rua 

45 eu virava piadinha 

46 violência verbal 

47 travesti como xingamento 

48 mariquinha 

49 me reprimiam 

50 acabei sendo reprimido 

51 preconceito 

52 ficou me perseguindo 

53 era muito xaveco 

54 eram muitos insultos 

55 agressão 

9. Violência 

física 

56 violência física 

57 assédio  

58 violência 

59 

queriam passar a mão do bumbum 

da gente 

60 Não me recordo de ir ao banheiro 
10. Uso do 

banheiro 

4. A Escola não 

está preparada: o 

uso do banheiro  e 
61 eu tinha que ir ao banheiro reservado 

62 não podia usar o banheiro feminino 
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63 não ia aceitar outras formas de 

discriminação 
64 o banheiro 

65 tenho incontinência urinária 

66 

não deixavam mais eu entrar em 

banheiro masculino 

67 queria ir no banheiro feminino 

68 

queriam que a gente fosse no 

banheiro masculino 

69 eles viam e não faziam nada 

11. A escola não 

está preparada 

70 eles continuavam a brincadeira 

71 cooperavam com essa violência 

72 os professores  

73 os alunos 

74 ninguém sabe como tratar 

75 não tem acolhimento ideal 

76 não tava muito preocupado 

77 

não se preocupam com a questão da 

transexualidade 

78 eles não tem um preparo para isso 

79 preguiçosa 

12. 

(Des)motivações 

para desistência 

escolar 5. Fatores que 

dificultaram a 

permanência na 

escola: a 

possibilidade da 

desistência 

relacionados a 

fatores 

socioculturais e 

econômicos 

80 eu tava querendo desistir  

81 "a vida" 

82 usar drogas 

83 beber 

84 passar dias acordada 

85 eu não era tão boa assim no colégio 

86 não era bom aluno 

87 não dava conta de fazer trabalho 

88 eu era péssima 

89 eu era reprovada toda vez 

90 

fui expulsa da faculdade por falta de 

pagamento 

13. fatores socio 

econômicos 

91 a questão financeira 

92 não conseguia trabalho 

93 eu morava muito distante 

94 morava distante da escola 

95 não tinha como pagar condução 

96 a gente tinha que ir andando mesmo 

97 não tinha almoço pra gente 

98 não tinha almoço em casa 

99 não ligava 

14. Ignorar o 

preconceito  

6. Formas de 

(con)viver na 

escola: estratégias 

para permanência 

E
st

ra
té

g
ia

s 

100 não falava nada 

101 não saía 

102 me retirava 
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103 ficava calado 

104 me retirava do lugar 

105 não vou brigar 

106 eu preferia ficar calada e ir embora 

107 eu dei um tapa na cara dela 15. reafirmação 

do espaço na 

escola através da 

violência 

108 eu brigava com eles 

109 eu chegava na maior 

110 Sempre os professores te apoiam  

16. Apoio dos 

professores 

111 

tinha um bom vínculo com os 

professores 

112 os professores me chamavam 

113 eles tinham um afeto 

114 

professores iam lá no ponto falar pra 

mim voltar a estudar 

115 os professores iam me dar força 

116 

minha relação com os professores 

sempre foi boa 

117 foi bem tranquilo 

17. foi bem 

tranquilo 

118 sempre tirei boas notas 

119 sou boa em matemática 

120 nunca tive dificuldade 

121 nunca me senti mal 
Tabela 02. Etapas para a formação dos Núcleos de Significação 

 

3.2.1 A escola como possibilidade de obter reconhecimento e vida digna 

  

 Entre as participantes da pesquisa, foi possível perceber o quanto a escola está, 

para elas, relacionada a dignidade humana. Esta dignidade a que elas se referem é o 

reconhecimento por parte das pessoas de que elas são e devem ser vistas como parte da 

sociedade que muitas vezes as exclui pelo fato de saírem da “norma”, por possuírem 

características diferentes da hegemonia dos corpos.  

 Ao serem perguntadas sobre a significação da escola, todas elas associaram a 

trabalho. Então, se a pessoa possui um nível de escolaridade melhor, ela poderá ter a 

possibilidade de encontrar um trabalho melhor. Podemos verificar isto na fala de 

Beatriz: 

[...] pra gente travesti, é ter um trabalho digno, né? E a formação, ver que as pessoas vê 

a gente não como garotas de programa e sim como pessoas normais. Eu posso trabalhar, 

eu posso estudar, eu terminei meus estudos, posso ter uma vida digna normal de estudo 

e vê que a gente pode estar aí igual a vocês e ter um trabalho fixo normal. 
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Para Laura, o significado da escolarização está em “vencer o mundo” pois: 

“[...] o conhecimento é o que vai te libertar dessa cadeia de preconceito, de perseguição 

que tem contra as travestis. Porque a sociedade inteira marginaliza a travesti de toda 

maneira possível, né? Ela exclui da escola, exclui do trabalho. [...]” 

 

 A fala de Laura e Beatriz corroboram com o que Peres (2009) diz, que pelo fato 

de travestis e transexuais estarem expostas a discriminações e violências, muitas acabam 

desistindo da escola ou até mesmo sendo expulsas, e completa:  “... o que 

consequentemente contribui para a marginalização, pois bem sabemos da importância 

dada aos estudos e à profissão em nossa sociedade”. Sendo assim, o trabalho aparece 

como um dos meios para que se possa ter uma vida digna.  

 

3.2.2 Ambiguidades no processo de escolarização das travestis 

 

 Partindo do pressuposto de que a contradição está presente em nossas formações 

como seres humanos, a escola não estaria livre destas contradições. Em que ao mesmo 

tempo que pode ser um espaço de acolhimento ou pelo menos deveria ser, acaba por 

muitas vezes sendo espaço que “permite” ou pelo fato de se abster de tomar alguma 

providência para que práticas de violência e preconceito fossem diminuídas, acabam 

(re)produzindo através de piadas homofóbicas, misóginas, etc., contadas por professores 

e alunos, em que acabam aceitando através das risadas estes tipos de práticas dentro das 

salas de aulas, silenciando cada vez mais as/os alunas (os). 

 Na maioria dos casos tudo que foge do “padrão de normalidade” em que estão 

aí incluídas discriminações contra portadores de deficiências físicas, contra 

homossexuais, contra travestis, transexuais, etc., como pode ser observado na fala de 

Isabela: “por mais que seja uma lésbica, uma travesti, um gay ou até mesmo uma pessoa 

de cadeira de roda, assim, também são vistas com outros olhos, né”.  

Esses “outros olhos” se refere aos olhares direcionados a essas pessoas “fora da 

norma”, olhares que muitas vezes são percebidos como excludentes, como de acordo 

com Beatriz “Você consegue perceber que não é legal [...] que eles não estão gostando 

da tua presença ali”. Esses olhares são excludentes porque, se uma pessoa não se sente 

acolhida dentro de um espaço, a reação muitas vezes pode ser a de se retirar deste lugar. 
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Beatriz em sua entrevista nos relatou de que desistiu de continuar em um curso de 

Língua inglesa porque as pessoas da turma dela não a aceitavam.  

 Apesar destas dificuldades as participantes, ao também percebem que a escola é 

um “caminho prazeroso”, “é um espaço que me deixava muito feliz” como disse Sofia e 

como ela também diz que nesta mesma escola “ninguém sabe como tratar” uma 

transexual ou travesti. Diante destas dificuldades, a escola é tida como um lugar de 

lutas. Lutas pelo seu espaço, lutas para garantia de respeito por sua identidade, por ser 

quem verdadeiramente são elas.  

 A forma que encontram para lutar por estes espaços, segundo elas é por meio da 

educação, através dela é que “vai libertar te libertar da cadeia de preconceitos”, “é que 

vai libertar ela (travestis) da marginalização” de acordo com Laura.  

 Em alguns momentos, na fala das participantes, o sucesso escolar está muito 

relacionado com “ser um bom aluno”, “tirar boas notas”. Segundo Laura, para conseguir 

se destacar “você precisa ter uma escolaridade acima do que uma pessoa comum teria 

que ter”, ou seja, não basta você ter escolarização e especializações, a pessoa precisa 

estar “acima” da normalidade, é como se tivesse que provar de que ela é “estritamente 

necessária”. Tirar boas notas, ser boa em matemática, nestes casos é ter o 

reconhecimento de que uma travesti é sim capaz de se manter na escola. 

3.2.3 Formas de violência vivenciadas na escola 

 

Neste núcleo, foram observadas duas formas de violências vivenciadas pelas participantes, a 

violência verbal, muitas vezes apresentada através de xingamentos, apelidos, através de piadas, 

como foi citado no núcleo anterior. Alguns xingamentos chegavam a ser tão carregados de 

importância para as entrevistadas que preferiam nem falar de que as chamavam. 

 Um que me chamou atenção é de que para muitas pessoas “travesti como xingamento” 

ou seja, elas próprias, com suas identidades são o xingamento. Enquanto travestis e transexuais 

não forem aceitas da forma como são, dificilmente encontrarão lugares que estejam dispostos a 

recebe-las como Pessoas Humanas, ou como disse Beatriz “ ser mais digna, ter um trabalho, ser 

bem representada com as pessoas, com a humanidade aceitar e vê que não é um bicho de seta 

cabeças.”  

A outra forma de violência é a física. Que muitas vezes vem depois ou junto de muitos 

xingamentos, desrespeitando a pessoa em todas as suas formas. A maioria delas relatou o 

assédio com uma das violências sofridas. Assédio sexual, quando iam ao banheiro masculino e 
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os garotos passavam a mão em suas nádegas e também mostravam suas partes íntimas. Em um 

relato de Sofia ela diz que no Ensino médio tentaram cortar seus cabelos, e que só não 

conseguiram pois uma colega a ajudou. 

 

3.2.4 A escola não está preparada: o uso do banheiro e outras 
formas de discriminação 

 

 Segundo Sofia, a escola não tem um acolhimento ideal para pessoas travestis e 

transexuais, por ninguém saber como lidar elas. Ao relatar uma situação em que se 

envolveu em uma briga em frente à escola, disse que o diretor não se preocupou muito 

com a situação e de acordo com ela “ Eles não se preocupam muito com a questão da 

transexualidade no primário não. Eles não tem um preparo pra isso.”  

 Anteriormente ao tratar das violências, foi citado que professores faziam piadas 

em sala de aula. De acordo com os relatos, professores e gestores eram omissos em 

relação a estes tipos de “brincadeiras”. A partir daí é possível entender o contexto da 

fala de Sofia quando diz que professores não tem preparo para lidar com questões 

relacionadas às identidades de gêneros.  

 Dentre o despreparo por parte da escola, está o uso do banheiro, que muitas 

vezes gera discussões em relação a quem pode entrar onde. Pessoas Trans (estão 

incluídas aqui travestis e transexuais), podem utilizar o banheiro em que se sentirem 

mais confortável, porém, esta escolha de acordo com as entrevistadas no período em 

que elas estudavam nunca foram bem aceitas no banheiro feminino, apesar de 

apresentarem desejo por fazerem uso dele e muitas vezes violentadas por assédios no 

banheiro masculino. 

 Para fazer uso do banheiro, era preciso criar algumas estratégias. Como não ir ao 

banheiro e de acordo com Ana, acabou desenvolvendo uma incontinência urinária por 

passar longos períodos sem poder fazer uso do banheiro. Ou como Beatriz que preferia 

ir em um horário em que todos estavam em aulas para poder fazer suas necessidades, já 

que se fosse no banheiro feminino na hora do intervalo as meninas não gostavam e a 

escola não permitia e se fosse no masculino, corria o risco de ser abusada sexualmente. 
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3.2.5 Fatores que dificultaram a permanência na escola: a 
possibilidade da desistência relacionados a fatores socioculturais e 
econômicos 

 

 Um fator bastante presente nas falas das participantes foi a questão econômica. 

Laura estava cursando Administração à época em uma universidade privada e foi 

expulsa por falta de pagamento. Segundo ela, não conseguia emprego mesmo sendo 

técnica em eletrônica e tendo cursos específicos da área. Em determinado momento, ela 

disse ter sido dispensada de uma seleção sem nenhuma justificativa, sendo contratada 

depois por seu gerente que teria passado por cima da decisão de uma psicóloga que teria 

feito a seleção.  

 Para Sofia, uma dos motivos que dificultavam sua ida a escola, era a distância de 

sua casa entre a escola. Ela morava em Fonte Boa, interior do Amazonas, e sua mãe não 

tinha dinheiro para pagar o transporte até a escola, então tinha que ir andando.  

 Um outro ponto que se destaca neste núcleo são as desmotivações para a 

continuação dos estudos. Isabela relata que ao iniciar sua vida como profissional do 

sexo e pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas, às vezes passava dias acordada e não 

tinha vontade de ir para escola e pensou em desistir. Na época cursava o terceiro ano do 

Ensino médio. Ao falar de sua história escolar no ensino fundamental, à época a quinta 

(5ª) série, não era boa aluna e sempre era reprovada.  

 Todos esses fatores acabam por dificultar a permanência de pessoas na escola. 

Sofia parou seus estudos na oitava (8ª) série do Ensino Fundamental pois precisou 

trabalhar para ajudar no pagamento das despesas da casa. Ou Seja, é possível perceber 

que a permanência ou não na escola ou no processo de escolarização está relacionada 

com questões de classes. Se uma pessoa precisa parar de estudar para poder trabalhar ou 

se, até mesmo nem consegue emprego, como poderá seguir seus estudos sem às vezes 

nem ter o que comer como foi a experiência de Sofia? 

 

3.2.6 Formas de (con)viver na escola: estratégias para permanência 

 

O apoio de professores foi apontado como uma das formas de motivação para 

continuarem suas escolarizações.  
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Isabela relata que alguns professores iam até seu “ponto” – lugar em que se 

prostituía – para a incentivá-la a retornar às aulas, pois segundo eles ela teria muito 

potencial para continuar. O que acabou acontecendo, ela voltou para a escola e concluiu 

o ensino médio.  

Outro ponto importante em relação aos professores foi o afeto com que alguns 

tinham por elas. Sofia conta que muitas vezes ia para a escola pois seus professores e 

alguns colegas que moravam próximo, iam até sua casa e a acompanhavam até a escola.  

Já a maneira encontrada por Beatriz era a de ignorar as situações em que seus 

colegas a xingavam e saía de onde ela estava para evitar conflitos. 
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Conclusões 

  

 

Diante dos relatos das cinco participantes é possível verificar que apesar da 

escola ter sido um local onde elas passaram por discriminações e  dificuldades, é 

reconhecido a importância de ter uma escolaridade e que quanto melhor ela for, para 

elas, significa possibilidade de terem bons empregos, e serem reconhecidas e 

respeitadas como pessoas, independentemente de suas identidades de gênero e até 

mesmo suas orientações sexuais.  

A escola, ainda tem muita coisa a ser melhorada. Seus currículos, o corpo 

docente, seus funcionários e a própria relação com a comunidade. Acredito que uma das 

maiores dificuldades do Sistema Educacional é de que professores, gestores e demais 

corpo escolar ainda não sabem lidar com as questões que envolvam Identidade de 

Gênero e Sexualidade.  

Podemos nos indagar também sobre como acontecem as formações dos 

professores nos cursos de licenciatura, pois, se os professores que antes foram 

estudantes não tiveram acesso a nenhuma discussão sobre questões relativas a Gêneros, 

Sexualidades, e as diversas formas que um ser humano possa ser, realmente fica mais 

difícil falar, tratar, acolher pessoas que fujam do “padrão” hétero-cis-normativo.  
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ANEXO 

Cronograma de Atividades 

 

Nº DESCRIÇÃO 
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/1

5
 

A
B

R
/1

5
 

M
A

IO
/1

5
 

J
U

N
/1

5
 

J
U

L
/1

5
 

1 
Levantamento Bibliográfico 

C C C C C C C C C C C C 

2 
Coleta de dados 

          C C 

3 
Análise de dados 1 

           C 

4 
Relatório Parcial 

           C 

5 
Análise dos dados 2 

           C 

6 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 
           C 

7 Preparação para a 

apresentação final para o 

Congresso 

           C 

 

 Legenda: P: Previsto – R: Realizando  C: Concluído 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Convidamos o (a) Sr(a). a participar do Projeto de Pesquisa “Os significados da 

escolarização para Travestis que moram na cidade de Manaus”, que tem como 

objetivo compreender o significado desta escolarização para travestis que moram na 

cidade de Manaus. O benefício da pesquisa está em se criar um espaço de reflexão 

crítica a cerca dos espaços de escolarização como ambientes para além de processos que 

envolvem ensino e aprendizagem, se promova a cidadania e aceitação das diferenças. 

Os pesquisadores Profª Drª Iolete Ribeiro da Silva, a acadêmica de Psicologia Ane 

Nunes e o Psicólogo Andrews do Nascimento Duque, responsáveis pelo projeto, pedem 

autorização para realizar uma entrevista semi-estruturada com o (a) Sr(a). O (a) Sr(a). 

foi escolhido por se auto-identificar como travesti e é morador(a) da cidade de Manaus. 

Se o(a) Sr(a) autorizar a realização desta entrevista semi-estruturada, a mesma será 

audiogravada e depois transcrita pelos acadêmicos pesquisadores.  

Se depois de autorizar a realização da entrevista, o (a) Sr(a) não quiser mais 

continuar, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, independente do motivo. O (a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e sua 

participação será importante para contribuir com a compreensão da escolarização para 

travestis, assim como beneficiará a escola no tangente a reflexão crítica sobre seu papel, 

social, politico e pedagógico na sociedade.   

As informações registradas serão usadas somente para a pesquisa, não haverá 

identificação das pessoas que participarem. Estarão disponíveis aos participantes os 

telefones de contato dos pesquisadores, caso seja necessário: Acadêmica Ane Nunes: 

(92) 9152 6577 e e-mail aneccnunes@gmail.com,  Psicólogo Andrews do Nascimento 

Duque, telefone (92) 8175 4479 e e-mail andrews.duque@gmail.com. Pesquisadora Profª 

Drª Iolete Ribeiro da Silva: Rua General Rodrigo Otávio, UFAM, Japiim, Manaus – 

AM, telefone (92) 3305-4550 e e-mail: ioletesilva@hotmail.com. 

Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Estou recebendo uma 

cópia deste documento, assinada, que vou guardar. 

 

________________________________   ou                

Assinatura do participante  Data____/____/____ 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Data ___/___/___                                                     

 

Impressão dactiloscópica no                                                                                         

caso de não saber escrever. 

 

mailto:aneccnunes@gmail.com
mailto:andrews.duque@gmail.com
mailto:ioletesilva@hotmail.com
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APÊNDICE B 

Instrumento de pesquisa: entrevista semi-estruturada 

 

Nome completo: 

_____________________________________________________ 

 

Idade: __________             

Identidade de Gênero:  ___________________________ 

Escolaridade: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Questões norteadoras: Quais os significados da escolarização para você? 

Como foi esse processo em sua trajetória? Como isso ocorreu? Você pode me 

falar se houve algum entrave para sua permanência nos contextos de 

escolarização? Se sim, qual entrave? Qual ou quais as possíveis estratégias 

que você utilizou para dar continuidade ao processo de escolarização? Você 

tem vontade de continuar sua escolarização? 

 

TÓPICOS A SEREM ABORDADOS: 

- significados da escolarização 

- entraves para permanência nos âmbitos de ensino-aprendizagem 

- Estratégias para continuidade da escolarização 

 



 
 

 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS - FUA (UFAM)

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Os siginficados do processo de escolarização para travestis que moram na cidade de
Manaus

Iolete Ribeiro da Silva

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

30931514.6.0000.5020

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

649.418

14/05/2014

DADOS DO PARECER

Nesta pesquisa investigar-se-á os significados do processo de escolarização para travestis que moram na

cidade de Manaus. Adota-se a perspectiva sócio-histórica, a qual tem como pressuposto epistemológico, o

materialismo histórico dialético, que nos permite encontrar o sujeito construído em uma relação dialética

com a realidade, bem como valorizar os contextos históricos e culturais que atravessam sua subjetividade.

Resgatar-se-á, a construção histórica da escola e o seus papel social, politico e pedagógico nos processos

de formação das subjetividades e as consequências no desenvolvimento psíquico, cognitivo, afetivo e social

de um sujeito, na medida em que suas demandas e especificidades não são atendidas durante os anos do

estudo formal. Mediante o apresentado acima, temos como objetivo geral Investigar quais os significados do

processo

de escolarização para travestis que moram na cidade de Manaus. e como objetivos específicos, Identificar

qual o lugar atribuído ao processo de escolarização em suas trajetórias de vida, conhecer se existem

entraves para sua permanência nos contextos de escolarização e quais são eles; Indicar quais as possíveis
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cita a Resolução 466/12 CNS-MS. Estando os pesquisadores cientes disso, comprometem-se em agir

segundo as exigências éticas concernentes a

coleta, análise e publicação dos dados alcançados.Caso a pesquisa resulte em algum dano ao pesquisado

envolvido, o pesquisador garantirá ao

mesmo a assistência necessária, segundo o Art. 4° da Resolução n°016/2000 CFP.Não haverá coerção

quanto à participação nesta pesquisa.

Todos os envolvidos participarão por optarem livremente em participar. Haverá a necessidade do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE).

Benefícios:

Apesar de a pesquisa não possuir caráter lucrativo e não apresentar benefícios diretos aos pesquisados, os

resultados finais podem contribuir para a reflexão da ação social e cidadania construídas dentro do espaço

da escola.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

METODOLOGIA:

Os dados coletados através das entrevistas semi-estruturadas serão transcritos e a partir daí serão

submetidos à análise dos núcleos de significação

propostas por Aguiar & Ozella (2013). A análise dos núcleos de significação é construtiva e

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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interpretativa e tem a finalidade de ultrapassar a mera

aparência de um determinado fenômeno. De acordo com essa proposta, a análise será realizada em

algumas fases: A primeira fase se dará após a

transcrição, onde será realizada uma leitura flutuante das entrevistas visando levantar os temas/conteúdos

que se destacaram, sendo que tais

temais se revelam em palavras; dessas palavras, que são sempre significadas em seu contexto, emergem

os pré-indicadores que constituem a

realidade sócio-histórica da pessoa. A segunda fase constitui-se da aglutinação dos pré-indicadores em

indicadores, nos quais deverão seguir os

critérios de semelhança, complementaridade e contraposição que possibilitará uma analise mais consistente

que possibilite ir além do aparente e

considerar tanto as condições subjetivas quanto as do contexto sócio-histórico. A terceira fase consiste na

inferência e sistematização dos núcleos

de significação, tendo como critério central para a organização dos núcleos, que os indicadores devem

expor aspectos que tenham caráter

importante e reveladores do sujeito, bem como possam contribuir para que se alcance o objetivo da

pesquisa.

CRONOGRAMA:15/10/14 A 09/01/15

ORÇAMENTO:R$ 362,00

INSTRUMENTO DE COLETA:apresentadas as questões norteadoras.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO:

Critério de Inclusão:

Ter idade igual ou maior de dezoito anos (18).Se auto identificarem como sendo travestis, ser moradores da

região urbana da cidade de Manaus.Ter

vivenciado o processo de escolarização ou estar em processo de escolarização.

Critério de Exclusão:

ser menor de dezoito anos (18)não se auto-identificar como travestinão ter passado por processos de

escolarizaçãoNão ser morar na região especificada nos objetivosMesmo atendendo a todos os requisitos,

não expressar interesse em participar da pesquisa.

69.057-070

(92)3305-5130 E-mail: cep@ufam.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Teresina, 4950
Adrianópolis

UF: Município:AM MANAUS
Fax: (92)3305-5130

Página 03 de  04



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS - FUA (UFAM)

Continuação do Parecer: 649.418

FOLHA DE ROSTO:assinado pelo coordenador acadêmico, prof. Sérgio Oliveira.

TCLE:adequado

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendações:

O projeto de pibic atende a Resolução 466/12.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:

MANAUS, 15 de Maio de 2014

Eliana Maria Pereira da Fonseca
(Coordenador)

Assinado por:
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