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RESUMO:  
 
Este artigo pretende apresentar a trajetória da implementação de um projeto 
por parte de uma professora/coordenadora pedagógica da rede de educação 
pública municipal. Tod@s em Nome da Paz é o nome do projeto que 
está sendo desenvolvido desde 2007 e 2008 em duas escolas municipais da 
cidade do Salvador. Ambas as escolas atendem a clientela da Educação 
Infantil ao SEJA (Segmento de Educação de Jovens e Adultos). Essa ação tem 
como objetivo construir e/ou reconstruir um olhar de respeito aos indivíduos 
que não possuem comportamentos correspondentes a heteronormatividade 
instituída em nossa sociedade. A partir deste projeto os ambientes escolares 
selecionados puderam vivenciar não só argumentos e questionamentos destes 
temas referentes à relação diária, isto é, professor/a-aluno/a ou aluno/a-
professor/a, mas, também, e, principalmente, as idéias que pertencem aos pais 
ou responsáveis dos/as alunos/as. Idéias estas que são exatamente aquilo que 
constituiu o ambiente escolar e que juntamente com o ideário dos/as 
professores/as produzem diversos momentos de conflitos concernentes à 
questão de gênero e sexualidade.    
 
Palavras chaves: Gênero; sexualidade; educação básica. 

 

Os PCN´s – Parâmetros Curriculares Nacionais no seu volume 10 

sugerem que seja feito um trabalho ordenado e sistematizado de orientação 

sexual dentro do espaço escolar: promoção da saúde das crianças e 

adolescentes; ações preventivas às doenças sexualmente transmissíveis, a 

infecção pelo vírus da AIDS e uma reflexão acerca da temática da sexualidade.  

Nas práticas escolares, contudo, o tema sobre sexualidade começou a 

ser debatido de maneira muito incipiente, em situações pontuais, 

permanecendo cristalizados os preconceitos contra as diversidades, 
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principalmente a diversidade sexual.  Foi pensando nisso que, de forma 

individual, comecei, efetivamente em 1999, a levar essa discussão para as 

escolas por onde passava. 

Relembrando-me das palavras do sociólogo baiano Gey Espinheira, 

falecido em março de 2009, em conversas informais, nas quais ele sempre 

dizia que “a história de que temos que fazer nossa parte igualmente à parábola 

do beija-flor é uma farsa. Pois se o beija-flor tentasse apagar o fogo levando 

água no bico, obviamente ele teria que chegar muito perto do fogo, onde 

certamente morreria queimado em virtude das faíscas. O que apaga incêndio é 

pó químico, é tecnologia de ponta”, fiquei a pensar: qual seria a tecnologia de 

ponta necessária para instaurar uma educação que promova respeito ao ser 

humano no ambiente escolar?  

A partir deste questionamento e na busca de caminhos mais 

consistentes que pudessem garantir a participação ativa de mais autores, 

comecei a utilizar uma estratégia de trabalho integrada, que co-relacionava 

saberes populares, escolares e acadêmicos, referentes às questões de gênero 

no ambiente escolar. Isto é, ao participar da semana pedagógica de 2007, na 

Escola Municipal Comunitária de Canabrava, onde atuava na coordenação 

pedagógica, oficialmente no turno matutino, e contribuía para o turno noturno, 

decidi verificar juntamente com o corpo docente, direção e representantes de 

pais, quais as reais necessidades da comunidade escolar. Os diversos relatos 

de episódios conflitantes nas relações entre pais, alunos/as e professoras 

chamaram a atenção para a violência simbólica e física que ocorriam dentro e 

fora do ambiente escolar. Assim, partindo para o estudo destas violências, 

observei que as causas de algumas estavam associadas a fatores históricos 

que atravessam nossa sociedade em relação às representações sociais 

vinculadas a pessoas de grupos específicos como: mulheres e homossexuais. 

O conceito de representações sociais ao qual estou me referindo está 

relacionado aos significados que são produzidos e colocados em circulação 

através das relações de poder. É oportuno refletir que: “Dessa forma, 

representar implica em designar aquilo que conta como realidade numa 

determinada cultura e num determinado tempo histórico, produzindo assim 
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conhecimentos e verdades em torno daquilo que se quer representar” (SILVA, 

1999, p.32). 

Diante de tais representações busquei analisar o currículo oficial e 

cotidiano da escola e percebi a ausência de indicadores que propusessem 

discussões sobre gênero e diversidade sexual. Surgiu, assim, a idéia de fazer 

algo que não tivesse o caráter de imposição para trabalhar as questões aqui 

apresentadas. A discussão inicial do que poderia ser realizado foi feita com o 

corpo docente, representantes de responsáveis dos/as alunos/as, direção e 

vice-direção. E após uma longa discussão, recolhi as idéias de todas/os e 

pensei em um plano de ação que não afugentasse ninguém que participou 

deste momento.  

No segundo encontro, especifiquei que faríamos um projeto que 

trabalhasse o tema da paz uma vez por mês com os/as responsáveis dos/as 

alunos/as, professores/as, funcionários/as, direção e outros integrantes da 

comunidade. A partir disso nasceu o projeto intitulado Tod@s em Nome da 

Paz, criado em 2007 que tem como objetivo minimizar a violência física e 

simbólica vivenciada por indivíduos que são discriminados por desviarem das 

regras hetoronormativas vigentes na sociedade brasileira. Outro foco do 

trabalho é o empoderamento das mulheres através da informação, para que 

construam instrumentos de defesa na garantia do direito de liberdade e acesso 

a espaços públicos.    

 E por que denominei a temática da paz? Na Escola Municipal 

Comunitária de Canabrava tem um grande número de responsáveis que 

congregam a fé em igrejas neo-petencostais, cuja filosofia religiosa não 

admitem os relacionamentos homoafetivos, a liberdade plena da mulher, por 

julgarem que Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. Assim, classifica o 

relacionamento homossexual fora do entendimento hegemônico de 

normalidade. Como também defendem que a mulher deva obedecer a seu 

companheiro sem contestação. A escolha do nome Tod@s em Nome da Paz 

para o projeto traduziu para os responsáveis uma idéia de passividade. A 

afirmação aqui descrita foi interpretada partindo das falas dos mesmos, como: 

“... paz é bom para que as pessoas não vivam brigando”; “aqui nesta escola 
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precisava ter um projeto que trabalhasse a cultura da paz”; “essas pessoas 

descriminadas precisam mesmo de paz”. 

As atividades do projeto foram iniciadas precisamente no mês de maio 

de 2007 com a oficina: A Figura da Mulher na Mídia. E a cada encontro mensal, 

fazíamos a discussão e a avaliação, selecionando quais demandas teríamos 

para implementar no próximo evento (encontro), objetivando proporcionar 

conhecimentos básicos sobre os temas sugeridos por todas/os participantes. 

Durante todo o ano de 2007 sistematicamente ocorreram oficinas sobre: 

Violência contra Mulheres, a Lei Maria da Penha, Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes, A Figura da Mulher na Mídia, O papel do/a Negro/a 

no Passado e no Presente, Auto-estima e Atuação Pró-ativa e Intolerância 

Religiosa. A discussão sobre a diversidade sexual não foi contemplada no 

projeto com atividades sistematizadas, em virtude do posicionamento de 

algumas professoras que achavam que a escola tinha outras coisas mais 

urgentes para tratar. 

Algumas situações que aparentemente para as professoras 

apresentavam uma performance de gênero que fugia dos padrões 

heteronormativos merecem ser relatadas, a fim de percebermos como as 

técnicas pedagógicas2 no que se refere à educação e instrução dos prazeres 

estão presentes em nossas práticas educacionais. 

Como exemplo dessas técnicas pedagógicas, cito o caso de uma 

professora que, nos momentos do recreio, autorizava que alunos brincassem 

fora da sala de aula e as alunas brincassem dentro da sala de aula.Quando 

questionei sobre tal procedimento, a sua justificativa foi de que estaria 

preservando a integridade física das meninas em relação aos comportamentos 

dos meninos, cujas brincadeiras estariam abaixo da capacidade física de se 

relacionarem com os meninos, pois estes estariam com bolas ou até mesmo 

                                                           
2 Na escola, as técnicas pedagógicas definiam tanto o ambiente escolar como as condutas dos 
alunos: “o espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição 
dos dormitórios, (com ou sem separação, com ou sem cortina) e os regulamentos elaborados 
para a vigilância do sono” (FOUCAULT, 2006a, p.34), todas foram técnicas pedagógicas com 
ideias de ensino para atuar eficientemente no que se refere à educação e instrução dos 
prazeres.  
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com brincadeiras de correr e também para as meninas não ficarem parecendo 

moleque-macho (palavra utilizada no senso comum para classificar meninas 

que brincam com menino ou adolescentes do sexo feminino que gostam de 

namorar  pessoas do mesmo sexo). 

O fato citado demonstra como no dia-a-dia escolar algumas práticas 

educativas conduzem de maneira determinante a criança a considerar que 

certos comportamentos são próprios do homem ou da mulher. Afirmando, 

através da linguagem, que há uma regulação da sexualidade, impedindo a 

criança a fazer, a experienciar, a viver. O corpo é convocado a abrigar uma 

técnica que a princípio não era sua, mas por agir de maneira repetitiva tornar-

se-á uma prática de si. 

Segundo Michel Foucault (2006b), a prática de si designa que as ações 

do sujeito são percebidas por ele mesmo como criação sua, quando 

efetivamente essas condutas são construídas por valores e regras 

estabelecidas num determinado contexto histórico pela sociedade. Em toda 

prática ou atitude, há um saber e o corpo é que servirá como base para os 

saberes sobrevir. É um saber que ao ser tomado como verdade torna-se parte 

do corpo, mas que só ganha vida no campo da experiência, quando é tomado 

como “verdade” e ao ser efetuado como prática própria, como uma prática de 

si. 

A conduta da professora diante a criança está constituída de valores e 

crenças a respeito da perpetuação da ordem de gênero, e essas práticas não 

são apenas reforçadas pela escola, como também, e, principalmente, pela 

família. A família, como ambiente primário de socialização da criança, possui 

também valores e crenças que se cruzam com o que escola dissemina. A 

contestação ao que a escola discursa e faz só aconteceria caso a escola se 

posicionasse contrária àquilo que a família acredita. E o que poderia acarretar 

para as alunas? Possivelmente as alunas incorporariam uma inferiorização do 

papel da mulher, como também absorção de rótulos sociais, que distinguem as 

atribuições dos homens e das mulheres. Assim, ficará para a mulher 

desenvolver todas as atividades realizadas no âmbito  privado. Cabe à escola 

problematizar a reprodução das diferenças, pois segundo Bourdieu (1999), a 

escola é uma instituição importante para gerar transformação, inclusive no que 
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se refere às diferenças de gênero, isto é, criar espaços de discussão que 

diretamente trate desses preconceitos, rótulos e atitudes discriminatórias.        

Ao analisar a produção e reprodução do discurso, Foucault ainda 

identifica que há duas grandes forças imbricadas em seu processo de 

institucionalização: “a vontade de verdade” e a “vontade de saber”. E que estas 

duas forças arbitrárias necessitam existir para, sobretudo, exercer o poder. O 

autor explica que com a divisão platônica de verdadeiro e falso, que se arrastou 

ao longo dos séculos, na qual o discurso verdadeiro era o do rei, da igreja e de 

quem pronunciava a justiça, a verdade passou a habitar não no que se faz, 

mas, no que se diz. Conseqüentemente, o discurso verdadeiro passa a garantir 

um maior domínio, um maior poder (FOUCAULT, 2006c).  

De tal modo, a própria escola, como espaço de circulação dos mais 

diversos discursos, se constitui na produção e reprodução de falas e 

informações que tentam controlar e conter os episódios que possivelmente 

exprimam a diversidade. Tal postura tende a tornar o espaço escolar como 

propriedade de quem fala, dando a este a possibilidade e capacidade de 

manter a hegemonia, a heteronormatividade, o sexismo, o racismo etc., 

disseminando valores cruciais para a crítica e recusa da igualdade, não só na 

escola como também na sociedade. Tais padrões fazem com que os indivíduos 

sejam “convidados” a estarem vigilantes de si; a isolar-se daqueles que se 

comportam de maneira “irregular”; a serem obedientes às determinações do 

discurso; a dizer e a fazer o que é “normal”.  

Outro caso que explica isto e retirado da vivência escolar, demonstra 

como os indivíduos vigiam as pessoas que não correspondem aos padrões 

heteronormativos. No ano 2007, na Escola Municipal Comunitária de 

Canabrava, numa sala que estavam alunos e alunas de seis anos de idade e 

mais duas professoras para auxiliarem na organização dos adereços para 

participarem de um desfile da primavera, um aluno escolheu um enfeite feito de 

papel na cor rosa com desenhos de flores. Imediatamente, um dos seus 

colegas com extrema surpresa chamou a professora e falou: - “Pró... Fulano 

pegou o enfeite de menina. Isso pode?”. A professora respondeu para o aluno 

que fez a escolha, dizendo: “- Menino você não ta vendo que isto é coisa de 

mulher? Tem coisa para homem, por que você não escolhe o que é para 
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você?”. O aluno em questão perguntou a professora: “- E qual é o meu?”. E ela 

perguntou: “-Você não sabe? É o que tem carrinhos, animais e o papel é azul”. 

É possível, com este exemplo, verificar que o aluno, quando pergunta “- 

E qual é o meu?”, não dispõe de um ideário que o classifica ou o coloca 

especificamente em um lugar de menino ou menina, mas ele apenas faz a sua 

escolha dentro daquilo que melhor lhe dá prazer ou lhe interessa, 

demonstrando que não tem a preocupação com os padrões que o limita dentro 

do modelo de menino que a sociedade prega. Considerando o discurso do 

outro aluno (“Pró... Fulano pegou o enfeite de meninas. Isso pode?”), é nítido 

que já está internalizando comportamentos específicos para meninas e 

meninos, questionando inclusive o comportamento ou escolhas diferentes. 

Assim, se entendermos que gênero e sexualidade são construções sociais, 

elas são, portanto, passíveis de mudanças. E nesta situação, dialoguei com as 

crianças, questionando os padrões pré-estabelecidos de feminilidade e de 

masculinidade, para que nas primeiras etapas da construção das identidades 

não fossem incorporadas as atitudes de reprodução das diferenças com 

assimetria de gênero. 

No final de 2007, em uma reunião nesta mesma escola, para avaliarmos 

os resultados dos projetos realizados e decidirmos sobre quais projetos iríamos 

implementar na escola no ano de 2008, o projeto Tod@s em Nome da Paz foi 

avaliado como positivo e que deveríamos continuá-lo. Uma mãe, contudo, 

sugeriu que tivesse mais atividades sobre a questão da homossexualidade, 

justificando: “- um aluno aqui, só por que tem um jeitinho de mulher, os colegas 

e o pessoal da rua, discrimina. E eu vi na televisão que isto agora vai ser 

crime”. Entretanto, uma professora opinou que o mais importante seria 

trabalhar sobre a gravidez na adolescência. E na perspectiva de outra 

professora, enfatizou que: “- é muito complicado trabalhar sobre a diversidade 

sexual, porque todo mundo sabe que isto não é normal”. 

A fala desta professora nos faz remeter aos princípios de exclusão do 

discurso, analisado por Foucault (2006c) em que esclarece que há 

procedimentos de interdição, rejeição e separação no discurso e que se 

efetuam de maneira diferenciada. O autor explica que o procedimento de 

interdição do discurso se traduz como um sistema de dominação, de modo que 
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“não se tem o direito de dizer tudo, não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” 

(FOUCAULT, 2006c, p. 09). Já o procedimento de separação do discurso está 

impresso num sentido sempre de oposição, de criação do oposto, como a 

separação daquilo que é objeto de desejo daquilo que não é, “é aquele cujo 

discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra 

seja considerada nula e não seja acolhida” (FOUCAULT, 2006, p.10). E o 

procedimento de rejeição, conseqüente ao da separação, logo trata de recusar 

o que não é razoável o que é visto como o que não tem sentido, o que é 

estranho, é aquela palavra que é “rejeitada tão logo proferida (...), de qualquer 

modo, excluída” (FOUCAULT, 2006, p.11), e sendo rejeitado é levado a deixar 

de existir.  

Diante disso percebe-se como é difícil a introdução de um discurso 

diferente sobre a sexualidade, abrangendo inclusive a diversidade sexual. Ao 

analisar este caso podemos observar que a escola é um lugar que favorece a 

reprodução de estereótipos comportamentais, considerando que muitos dos 

discursos dos/as professores/as e diretores/as alinham-se a uma cultura que 

tende se não necessariamente a apoiar, muitas vezes a silenciar 

discriminações. Abstendo-se, assim, a escola em assumir um papel mais ativo 

em termos da formação de uma cidadania, pautada no reconhecimento da 

diversidade, da denúncia, do combate e da desconstrução de discriminações e 

relações de gêneros que sustentam assimetrias e preconceitos. 

Retomando a fala da mãe anteriormente apresentada sua idéia 

fortaleceu meu posicionamento, para implementar de forma mais incisiva ações 

voltadas à promoção do reconhecimento da diversidade sexual e ao 

enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência em virtude de 

orientação sexual e identidade de gênero, não deixando espaço para os 

discursos resistentes de algumas professoras. Quando a representante dos 

responsáveis pressionou a escola e seus colaboradores a reconhecerem a 

diversidade sexual existente no tecido social, pôs em evidência qual deveria 

ser o papel desta instituição no combate às desigualdades.  

No ambiente escolar, o discurso da sexualidade ainda se encontra 

interditado, rejeitado e excluído da proposta de reformulação das práticas 
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pedagógicas, resultando na permanência de um discurso científico baseado 

nos saberes médicos e psiquiátricos, de identificação das enfermidades e 

alterações; psicológicos de correção dos desvios, como também, pelo discurso 

da pastoral cristã, que também elaborou técnicas através do relato dos 

indivíduos para se obter os aspectos singulares do sexo a partir das coisas que 

se falava, que se fazia ou não, que se sentia ou não, produzindo, então 

discursos que se encarregam de ajustar ou mudar os comportamentos do 

sujeito.  

Bastante reflexiva é a transcrição a seguir: 

Quando se transmite uma educação sem perspectiva crítica 
reduz-se o indivíduo à arte de agradar, infunde-lhe a hipocrisia 
criando uma espécie de conformismo-‘[...] uma uniformidade 
desprezível e enganosa’- que abafa a sinceridade dos 
indivíduos. ‘[...] incessantemente seguem-se os usos e não o 
próprio gênio. Não se ousa a aparecer o que se é [...]. É 
preciso ser plenamente inteiro dono de si’ (FAGUNDES, 2005, 
p. 128). 
 

No ano 2008, ao desenvolver algumas atividades significativas sobre 

diversidade sexual na Escola Comunitária..., foi possível observar a 

multiplicidade de atitudes diferentes no tratamento da informação das diversas 

gerações. No público adulto, por exemplo, era muito mais complexo discutir as 

questões relacionadas à homossexualidade e sobre adoção do que com o 

público infanto-juvenil. No grupo de professores/as avaliou-se que o fato de ter 

estudado sobre  a sexualidade engloba um conjunto que vai além do corpo, 

abarcando a história, os costumes, as relações afetivas e a cultura, ficou mais 

fácil discutir sobre a homossexualidade na sala de aula e conseqüentemente 

com menos “pavor” em elaborar atividades que discutissem o preconceito à 

diversidade sexual. 

A visibilidade sobre a existência da homofobia não mais assustava as 

professoras na hora de “apagar incêndio” 3. Também começaram a introduzir 

atividades anteriormente impensadas, como trabalhar com Medo de quê? 

(Brasil, 2005) – Desenho animado, sem palavras, que focaliza o processo de 

descoberta por um garoto de sua atração afetivo-sexual por rapazes, e o 

                                                           
3“apagar incêndio” é uma expressão utilizada comumente pelas docentes na Escola Municipal 
Comunitária de Canabrava como um problema difícil de se resolver. 
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impacto que isso traz às relações a sua volta; O vídeo é uma produção em 

parceria de Ecos/Promundo/Papai/Salud y Gênero.  

O tema que também demandou muita discussão foi o aborto, em virtude 

da concepção religiosa dos/as alunos/as do SEJA – Segmento de Educação de 

Jovens e Adultos e dos responsáveis, que em sua maioria era protestante. Nos 

grupos de trabalho de acordo com cada segmento foi observada uma 

multiplicidade de experiências em relação aos conceitos abordados durante as 

oficinas, variando de acordo a classe social, formação institucional, geração e 

concepção religiosa. 

Uma atividade que vale relatar é o jogo dos sete erros (numa folha de 

papel ofício contendo três casais: um casal hetero, um casal homossexual 

masculino e um casal homossexual feminino). Os/as alunos/as tinham que 

completar os desenhos. Depois abríamos para a discussão sobre o desenho. 

Nos grupos de educação infantil, a maioria dos/as alunos/as não externavam 

preconceitos, só percebiam os erros gráficos da proposta do jogo. Já no 

ensino fundamental I, principalmente com os/as alunos/as do 4o e 5o ano de 

escolarização, na hora de discutir sobre o desenho era externado todo o 

preconceito construído numa sociedade sexista e heteronormativa. 

O resultado mais significativo, a meu ver, foi a conscientização da 

comunidade sobre a necessidade de reformular o projeto político pedagógico 

da escola, incluindo as questões relacionadas a gênero, raça/etnia/etnicidade 

e sexualidade, pois, assim, independentemente deste projeto, estaria a 

mesma comprometida com a diversidade. 

Ainda falando das oficinas, além de mediar, eu também era 

responsável por convidar as pessoas dos movimentos sociais e estudiosos 

para atuarem como mediadores. Numa dessas ocasiões, uma pessoa do 

movimento negro e também diretora da Escola Municipal Parque São 

Cristóvão Professor João Fernandes da Cunha me convidou para esta mesma 

tarefa na outra unidade escolar. 

O primeiro encontro aconteceu logo na semana seguinte com a 

participação de todos/as que atuam na escola. A minha proposta inicial foi de 

sensibilizar a comunidade para a temática, visto que eu não pertencia àquele 

ambiente. Surpreendentemente, extrapolamos o horário da palestra e 
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todos/as permaneceram concentrados/as ao que estava sendo proposto. 

Vários docentes com vontade de saber mais, outros em silêncio, talvez se 

questionando intimamente e alguns questionaram verbalmente sobre se a 

questão da homossexualidade era genético ou era uma questão de escolha 

do indivíduo. Então respondi que o “X” da questão não estaria em ser genético 

ou não. O problema está em quando ignoramos a diversidade sexual e 

culpabilizamos o sujeito, não permitindo que ele viva  sua sexualidade seja ela 

qual for e de maneira livre. E fizemos uma pergunta de volta: “- e se fosse 

uma escolha? Será que ele não tem o direito a sua subjetividade?”. 

Durante o ano de 2008, na Escola Municipal Parque São Cristóvão 

Professor João Fernandes da Cunha poucas atividades foram implementadas, 

visto que os projetos já tinham sido estabelecidos no início do ano. 

Na mesma semana de início do projeto nessa escola, apresentei à 

diretora o projeto contendo todas as ações que estaria desenvolvendo durante 

o período de dois anos. Uma curiosidade vale ser revelada, ou seja, o nome do 

projeto ficou o mesmo, porém no cotidiano da escola este nome não pegou. 

Fiquei a pensar que isto tenha ocorrido em virtude de ter sido um nome com 

identidade de outra escola. Na Escola Municipal do Parque... não aconteceu o 

processo de construção que na Escola Municipal Comunitária de Canabrava. 

O avanço mais significativo nesta Escola do Parque..., aconteceu, 

durante o mês de fevereiro na Jornada Pedagógica de 2009, quando 

organizamos uma oficina para todos/as que trabalhavam na escola, onde levei 

Keila Simpson, uma pessoa que se identifica com a identidade de gênero 

travesti, para mediar todo o trabalho proposto naquele encontro que era: 

Reflexões sobre Homofobia e Educação. 

Surpreendentemente, uma pessoa que atua na escola como servente foi 

quem mais demonstrou interesse sobre a temática em virtude de possuir um 

filho homossexual. A recepção da direção, dos/as professores/as, 

coordenadoras pedagógicas, dos porteiros e outros presentes, foi de respeito à 

figura do ser humano que estava naquele momento desempenhando um papel 

de formador sobre uma questão em que eles/as não tinham conhecimento. 

Outro fato a analisar ocorreu na festa de São João neste mesmo ano, 

na quadrilha junina foram formados pares para a dança e um aluno do SEJA, 
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assumidamente homossexual, dançou no lado das alunas e com roupas 

“femininas”.  Ao analisar o fato, pode-se pensar em avanços já que antes isto 

talvez não fosse possível neste espaço escolar, mas, também, outra reflexão 

a se fazer é que nas festas, em que a figura do homossexual fica caricaturada 

isto é possível, porém será que em outros momentos não festivos isto será 

possível? Será que ele (o aluno) poderá usar o banheiro feminino sem os 

questionamentos de alguns? Será que ele poderá requerer ser chamado pelo 

seu nome social sem o desconforto das piadinhas? 

Durante o ano de 2009, em Salvador, houve o 1º Seminário 

Internacional Enlaçando Sexualidades, promovido pelo Núcleo Estudos de 

Gênero e Sexualidade (NUGSEX Diadorim), grupo de pesquisa vinculado à 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Sugeri que alguns docentes 

fizessem os relatos de casos vivenciados no ambiente escolar ligados às 

questões de gênero e sexualidades. Para minha surpresa a proposta foi aceita.  

Após o término desse seminário, fui à escola fazer a entrega dos 

certificados dos relatos de experiência e o grupo me cobrou uma atuação mais 

sistematizada na formação continuada da equipe. Isto demonstra que nós, 

professores/as, estamos sim em busca da transformação da educação, mas 

precisamos de parcerias que nos proporcionem novos saberes que nos 

conduzam a um novo olhar sobre antigas questões da sexualidade humana. 

As falas de algumas professoras nos mostram isto: “... eu acho que 

minha dificuldade em falar sobre sexualidade é porque não temos informação, 

sobre um monte de coisa deste assunto...”; “se for preciso vou ter que estudar 

bastante, pois me sinto mal, falando dessas coisas, sabendo que não tenho 

certeza...”. 

Aos poucos, a escola modifica seu discurso heteronormativo e a equipe 

de professores/as está mais ávida a estudar as questões aqui apresentadas, 

assim como a de se instrumentalizar para mudar suas práticas pedagógicas, 

vislumbrando a mudança efetiva do currículo cotidiano e oficial na perspectiva 

do respeito à dignidade humana. 

Voltando à Escola Municipal Comunitária de Canabrava, estou atuando 

oficialmente no turno noturno, mas continuo fomentando o trabalho, porém por 

impossibilidades pessoais, tenho contribuindo muito pouco com o diurno. 
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Contudo, estou sempre sendo requisitada para fornecer materiais, conseguir 

mediadores/as para a formação continuada e principalmente em relação à 

continuidade do trabalho com os/as alunos/as por parte de algumas 

professoras. As oficinas com o público de pais, mães e responsáveis 

continuam acontecendo sempre à noite ou aos sábados uma vez por mês. De 

tal modo, percebo o protagonismo de algumas colegas em manter viva a 

discussão de gênero, sexualidades e respeito à diversidade sexual, não sendo 

mais um projeto sobre a responsabilidade de uma só pessoa.  

A necessidade de desconstruir estereótipos está presente nas duas 

escolas, pois docentes, responsáveis dos/as alunos/as, comunidade 

circunvizinha, direção, vice-direção requisitaram mais atividades para 

aprofundar as discussões e como também estão todos/as comprometidos/as 

em reformular o projeto político pedagógico. Assim, percebo que ousar 

implementar questões relacionadas a gênero e sexualidade na educação 

básica, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental I, não é uma questão de coragem, mas sim, de quem está do seu 

lado. 
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