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RESISTIR ATÉ
QUE GÊNERO NÃO DEFINA PAPÉIS NA SOCIEDADE

Os livretos Resistir Até são uma iniciativa do
Movimento Entusiasmo para ocuparmos os
imaginários assim como ocupamos os espaços
públicos, com vozes que se indignam, resistem,
insistem, gritam, sussurram e brincam. As pessoas
que escrevem nestas páginas foram escolhidas
por se engajarem insistentemente na luta contra
a opressão de gênero. Nossa intenção aqui é
aprender com essas vozes.
Para além deste livreto sobre a resistência à
opressão de gênero, outros dois completam a
coleção para abrir diálogos e relembrar espantos:
resistência aos muros e resistência à discriminação
racial. Para baixá-los gratuitamente e acessar um
material complementar também impregnado da
força da resistência, que estará apenas online, basta
acessar a página www.viradaeducacao.me
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Resistir é dizer não para aquilo que nos diminui,
nos machuca, nos mata, retira nossos direitos, nos
sufoca, nos ignora. Resistir e educar são verbos
que se potencializam quando perto um do outro.
Convidemos um amigo para nossa conversa: o
educador Paulo Freire conhecia a íntima relação
entre educação e resistência, e isso se expressa, por
exemplo, quando Freire reforça que denunciemos
o modo como estamos vivendo e também
anunciemos como poderíamos viver.
Os textos ao longo deste livreto denunciam e
anunciam. São palavras de espanto diante da atual
realidade partida. E também palavras de encanto,
que respiram, fôlegos para nos nutrir.
São palavras sobre honrar as histórias das mulheres,
por Gina.
Sobre precisarmos discutir gênero nas escolas, por
Fernanda.
Sobre o papel de protagonismo das escolas na
construção de uma sociedade mais justa, por
Naime.
Sobre equidade de gênero no museu, por
Ademildes, Hérica, Laura e Maria.
Sobre literatura trans e representatividade, por
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Bruna, Emilly, Lucas e Vivian.
Sobre assédio sexual na escola e não silenciar diante
de nenhuma agressão, por Caróu.
Aqui há palavras que são corpos em movimento.
Agradecemos imensamente as colaboradoras e
colaboradores que compartilharam perspectivas,
tragédias e esperanças nestas páginas. Esta
publicação é de todas e todos que a compuseram
e que a espalharem e superarem, para que papel e
palavra se tornem corpos em ação.

Deixamos com você um desafio miúdo: mostre
para pelo menos mais uma pessoa as palavras
vivas desta série de livretos. E peça para esta
pessoa compartilhar a descoberta com pelo
menos mais alguém.
Assim sigamos nos aproximando mais,
André Gravatá, Aline Oliveira e Daniel Ianae
Movimento Entusiasmo
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Taguatinga, 12 de agosto de 2017

GRANDES
MULHERES
NA ESCOLA
- GINA VIEIRA 14

Querida Ana Maria, minha colega de profissão!
Recebi com muita alegria a sua mensagem que
traz a seguinte pergunta: Por que é importante
trabalhar a história de grandes mulheres na
escola? Essa pergunta é genial e nos faz pensar em
tantas coisas interessantes!
Quando levamos para a sala de aula biografias
de grandes mulheres, temos a oportunidade de
trabalhar os conteúdos que estão propostos no
currículo de uma maneira que faz mais sentido
aos estudantes.
Mas, além disso, quando optamos por essa
proposta didática, estamos também contribuindo
para a desconstrução de estereótipos de gênero.
15

Nossas meninas, crianças e adolescentes, crescem
dentro de uma cultura na qual a mulher sempre
é representada pelo quanto corresponde a um
determinado padrão de beleza e de quanto é
sexualmente desejável. Essas representações
limitam os espaços em que as meninas podem
atuar e reduzem os projetos de vida que elas
podem construir. Quando propusemos o
conhecimento da biografia de grandes mulheres,
como Nise da Silveira, Malala, Anne Frank, Cora
Coralina, Carolina Maria de Jesus, Rosa Parks,
estávamos lhes dizendo que elas podem ser tão
incríveis quanto todas essas mulheres, e que elas
podem chegar aonde sonharem.
Mas, pense, também, Ana Maria, no quanto falar
sobre as histórias de grandes mulheres pode ser
algo poderoso para a constituição das identidades
dos meninos. Eles também perdem por crescer
dentro de uma cultura que os faz acreditar que
ser homem é não chorar, é não aprender a cuidar
do outro, é afirmar-se pela violência e pela força.
Esses estereótipos têm contribuído muito para
que nossos meninos adoeçam psiquicamente,
aprendam pouco sobre empatia, compaixão e
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se apropriem de comportamentos associados às
masculinidades tóxicas, que tanto cooperam para
os altos índices de violência contra a mulher.
Em 2014 e 2015, quando desenvolvi o Projeto
Mulheres Inspiradoras com 12 turmas de 9º
ano, com meninos e meninas de uma escola
pública em Ceilândia, no Distrito Federal,
percebi o quanto a história das mulheres gerou
entusiasmo e inspiração neles e nelas. Escolhemos
mulheres inspiradoras do Brasil e do mundo,
incusive da nossa comunidade, para que os
jovens conhecessem grandes lideranças que
estão promovendo transformações sociais. Eles
puderam também escolher a mulher inspiradora
da vida deles para entrevistar e, a partir dessa
conversa, produzir um texto autoral, em primeira
pessoa, no qual narram a história dessa mulher
inspiradora e dizem o que a torna inspiradora.
Nessa etapa do projeto, fui percebendo que,
à medida que ouviam as histórias de suas
mães, avós e bisavós, esses estudantes também
estavam conhecendo mais profundamente as
próprias histórias e fortalecendo o sentimento
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de pertencimento àquela família e àquela
comunidade. Quando temos consciência do
legado que recebemos, temos mais clareza e força
para seguir honrando-o.
Acredito que a escola tem um poder extraordinário
para gerar transformações na nossa cultura.
Também acredito no protagonismo dos estudantes
e na força da juventude. Se queremos que nossos
jovens, meninos e meninas, sejam lideranças que
trabalhem em favor de um mundo mais justo,
livre de violência contra a mulher e pautado
pela igualdade, precisamos pensar em projetos
pedagógicos que provoquem neles a construção
do pensamento crítico e os estimule a adotar
outros comportamentos. Eu acredito que entrar em
contato com a história de grandes mulheres pode
ser uma ferramenta pedagógica poderosa nesse
sentido, porque eu acredito na força das mulheres
e tenho certeza que todos ganhamos quando
as honramos, valorizando as imprescindíveis
contribuições delas às nossas vidas.
Sigamos com nossas conversas, sempre prazerosas
para mim.
Grande abraço! Muito obrigada!
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SOBRE

GINA VIEIRA PONTE
Atua, há 26 anos, na escola pública, com educação básica.
Já trabalhou como articuladora de projetos em biblioteca,
coordenadora e supervisora pedagógica. Há 20 anos está em
regência de classe nos anos finais do Ensino Fundamental. Em 2014
criou e realizou o Projeto Mulheres Inspiradoras, que foi agraciado
com três prêmios nacionais e com o I Prêmio Ibero-Americano
de Educação em Direitos Humanos. O projeto transformou-se em
programa de governo e hoje chega a mais 15 escolas públicas do
Distrito Federal.
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“Acreditamos que a principal questão é que a
escola não se isole da comunidade. É preciso que
as escolas chamem os pais e a comunidade para
debater, pensar a escola, pensar a sociedade e
pensar a educação.”

NÃO EXISTE
“IDEOLOGIA
DE GÊNERO”
- FERNANDA MOURA E PROFESSORES
CONTRA O ESCOLA SEM PARTIDO 22

Assim afirma Fernanda Moura, uma das
participantes do movimento Professores Contra o
Escola Sem Partido.
O projeto de lei do Escola Sem Partido diz que
professoras(es) não deveriam se aproveitar
da “audiência cativa’’ das alunas e alunos para
promover ideologias e, a partir dessa afirmação,
esse projeto abre espaço para perigosos
desdobramentos – afinal, quem vai diferenciar o
que é doutrinação ideológica do que é estímulo à
autonomia, capacidade crítica, livre manifestação
23

assegurada pela Constituição?
A expressão “ideologia de gênero” aparece com
frequência quando se levanta a defesa desse projeto
de lei, porque a abordagem da temática de gênero
nas escolas geralmente é vista por defensores
do Escola Sem Partido como mais uma face da
doutrinação ideológica. Para aprofundarmos o
assunto, Fernanda compartilha uma perspectiva
crítica ao projeto, numa verdadeira aula sobre
educação e gênero, para que entendamos melhor
o contexto em que estamos vivendo agora.

O QUE SIGNIFICA “IDEOLOGIA DE GÊNERO”?
Primeiramente, precisamos deixar claro que não
existe “ideologia de gênero”. Existe um campo do
saber que começou a se constituir por volta da
década de 1980 e que hoje está completamente
consolidado, que é o dos estudos de gênero.
Extremamente profícuo, suas produções se dão
principalmente na área das ciências humanas, tais
como história, geografia, ciências sociais, letras,
relações internacionais, psicologia e políticas
públicas; porém, outras áreas do saber também
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produzem reflexões sobre gênero. Esse campo se
dedica a estudar como hierarquias e desigualdades
baseadas nas diferenças sexuais são construídas
socialmente. Para dar um exemplo: não é natural
que homens ganhem mais do que mulheres,
assim como não é natural que brancos ganhem
mais do que negros. Precisamos saber como essa
diferenciação se deu ao longo da história, como se
dá hoje em dia e como acabou por ser entendida
como algo normal e impossível de ser mudado.
Como vivemos em uma sociedade extremamente
violenta contra mulheres, crianças e LGBTTTs*,
precisamos discutir gênero na escola para tentar
mudar essa realidade.
*LGBTTTs: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros.

O QUE SE IGNORA QUANDO SE EXCLUI O DIÁLOGO
SOBRE GÊNERO NAS ESCOLAS?
Primeiramente, se ignora que o Brasil tem 5,5
milhões de crianças sem o nome do pai na certidão
de nascimento; se ignora que a configuração
25

familiar “tradicional” de pai, mãe e filhos deixou
de ser a configuração familiar majoritária. E
que hoje é cada vez mais comum que pessoas
morem sozinhas, que casais optem por não ter
filhos, que existam três gerações na mesma casa,
que existam casais gays, casais gays com filhos,
famílias monoparentais, onde a configuração mãe
com filhos é absoluta maioria. Há netos morando
com avós, famílias compostas apenas por irmãos
e famílias compostas por casais com seus filhos
de uniões ou relacionamentos anteriores. E nada
disso é errado. São pessoas que moram juntas e se
amam e se cuidam, e isso basta. Impor um único
modelo de família como sendo o certo significa
também impor sofrimento a pessoas que não se
encaixam no modelo.

26

Se ignora também que uma em cada três
mulheres brasileiras sofreram algum tipo de
violência no último ano. E que, mesmo levando
em conta apenas a agressão física, os números
já são alarmantes com 503 mulheres vítimas a
cada hora. Se ignora que, em 61% dos casos, o
agressor era conhecido da vítima, em 19% das
vezes era o próprio companheiro e em 16% o excompanheiro. Se ignora que 43% das agressões
mais graves ocorreram dentro da casa das vítimas,
e que apenas 11% dos casos foram registrados em
delegacia.
Se ignora, ainda, que mais da metade dos casos de
estupro são cometidos contra crianças (menores
de 13 anos), e que se contabilizarmos o número de
casos contra crianças e adolescentes, chegaremos
ao assombroso número de 70% dos casos. Se
ignora também que a esmagadora maioria das
vítimas é composta por meninas, e a maioria
esmagadora dos agressores são homens. E que,
em 60% dos casos, o crime foi cometido por um
conhecido da criança, que pode ser desde um
vizinho ou amigo da família (32,2% dos casos),
até mesmo o próprio pai (11,8% dos casos) ou
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o padrasto (12,3% dos casos). E que, quando o
estupro é cometido por um conhecido da criança,
em 79% das vezes o crime ocorre dentro de casa.
Por fim, se ignora que o Brasil é o pais que mais
mata LGBTTTs no mundo: uma morte a cada 25
horas e que, mesmo que recortemos para apenas
travestis e transexuais, continuamos sendo o
país que mais mata, com um assassinato a cada
3 dias. E se ignora que o país consegue bater o
próprio recorde, tendo aumentado o número
de assassinatos em 18% nos primeiros 4 meses
de 2017, em relação ao mesmo período do ano
passado. Se ignora que a expectativa de vida de
travestis e transexuais em nosso país é de apenas
35 anos, quando a expectativa de vida em geral é
de 75 anos, ou seja, mais que o dobro.
Entretanto, não são dados facilmente ignoráveis.
Não apenas pela realidade extremamente cruel
que eles representam, mas também por estarem
sempre aparecendo na mídia. Ou seja, é difícil
acreditar que um legislador que proponha um
projeto como o Escola Sem Partido em sua casa
legislativa desconheça estes dados. Possivelmente,
esse parlamentar conhece os dados, mas apenas
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não se importa com eles. Devemos pensar como
podemos eleger parlamentares que se importem
com a clara violação aos direitos humanos
representadas acima. O papel dos legisladores
deveria ser o oposto, deveriam criar mecanismos
e cobrar a efetivação dos direitos já existentes para
combater a violência e a desigualdade.

O QUE PODEMOS APRENDER COLETIVAMENTE AO
REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DE DIALOGAR SOBRE
GÊNERO NA ESCOLA?
Primeiro devemos aprender a máxima do
movimento feminista da década de 1970, de que
o pessoal é político e que a violência contra uma
mulher não deve ser entendida isoladamente como
sendo apenas a violência contra uma mulher,
mas sim no coletivo, como uma violência contra
a mulher, uma violência de gênero. Precisamos
pensar da mesma maneira com relação às vítimas
crianças e adolescentes ou às vítimas LGBTTTs.
É preciso fazer o mesmo movimento com
relação aos agressores e pensar qual é o padrão
de masculinidade que vigora na nossa sociedade
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e como esse padrão gera agressores ao ligar
masculinidade à violência e a ausência de
sentimentos reais de amor, carinho, respeito, etc.

QUAIS AS PRÁTICAS MAIS INTERESSANTES EM
ESCOLAS NA ABORDAGEM DA QUESTÃO DE GÊNERO QUE
VOCÊ CONHECE, QUE JÁ ACONTECEM?

Devemos aprender que é papel do Estado e da
sociedade em geral cuidar dos mais fracos, e
que, se sabemos de uma violência e não agimos
contra ela, nos tornamos cúmplices. É preciso
entender estas estatísticas que apresentamos
como um problema que a sociedade brasileira
em seu conjunto precisa enfrentar. É preciso
compreender e valorizar o papel da escola,
tanto para a construção de sujeitos que não
liguem sua masculinidade à violência ou sua
feminilidade à fragilidade e à passividade, como
para a construção de cidadãos que não aceitem
estes números estarrecedores, que não aceitem
discursos de ódio, que não elejam legisladores que
desejam que a realidade permaneça tal como está.
Precisamos de sujeitos e cidadãos comprometidos
com a mudança da sociedade, com a construção
de uma sociedade mais justa e menos violenta.

Não saberia escolher apenas algumas, até porque
não seria justo com as educadoras e educadores.
Existe muita coisa boa sendo feita Brasil
afora e, com toda a perseguição destes grupos
conservadores, muitas educadoras e educadores
acham por bem nem divulgar suas práticas. Mas
pequenas mudanças já fazem muita diferença.
A não-separação entre meninos e meninas nas
filas e a não-separação entre brinquedos de
meninos (carrinhos, bolas, heróis e ferramentas)
e brinquedos de meninas (bonecas, acessórios,
panelinhas e vassouras) na educação infantil
já são um grande avanço. A não-organização
da educação física em jogos coletivos para os
meninos e ginástica para as meninas também é
importante. A não-repetição de estereótipos de
gênero nas falas, como “menino não chora”, “senta
como uma mocinha” e “menina não fala palavrão”,
é outro avanço.
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Quando professoras e professores das mais
diferentes áreas entendem a questão da diferença
social entre os gêneros construída historicamente,
e não atribuída a características físicas como
menstruação, geração de bebês e amamentação,
variações hormonais, força física e afins, estamos
avançando. Quando esses mesmos educadores
mostram a importância das mulheres na
construção das ciências de referência de suas
disciplinas escolares, avançamos. Quando
professores de língua portuguesa escolhem
músicas, poesias, textos e livros de autoria de
mulheres ou LGBTTTs, avançamos também.
Quando professores de história trabalham a
história das mulheres e das relações de gênero,
ou personagens femininas em suas aulas, também
avançamos. E tudo pode começar com pequenas
inserções, como debater a diferença entre
mulheres brancas e negras na sociedade colonial,
ou debater a declaração dos direitos da mulher e
da cidadã na Revolução Francesa, ou o papel das
mulheres na Revolução Russa e as conquistas no
que diz respeito à igualdade de gênero. Ou a luta
das mulheres brasileiras pelo voto nas décadas de
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1920 e 1930, e pela incorporação das demandas
femininas na constituição de 1988, com o
chamado lobby do batom. Não é preciso nenhum
projeto grandioso.

É PRECISO APENAS ESTAR VERDADEIRAMENTE
COMPROMETIDO COM UMA EDUCAÇÃO NÃO-MACHISTA
E NÃO-SEXISTA, E COM A CRIAÇÃO DE UMA SOCIEDADE
MENOS VIOLENTA, MENOS DESIGUAL E QUE ACOLHA
TODOS E TODAS.

SOBRE

FERNANDA MOURA
Escrevi minha dissertação de mestrado sobre o Escola Sem
Partido e participo do coletivo Professores Contra o Escola Sem
Partido. Sou professora da rede municipal de educação do Rio de
Janeiro, graduada em História pela Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), especialista em Gênero e Sexualidade também
pela UERJ e mestra em Ensino de História pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sou mãe da Sofia, de 5 anos, a
quem dou muito amor e uma educação não-sexista.
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NO CHÃO
DAS NOSSAS
ESCOLAS
- NAIME SILVA 36

A educadora Naime Silva, da Escola Municipal
de Ensino Infantil (EMEI) Gabriel Prestes, em
São Paulo, dedica seu presente no cuidado com
as infâncias e convida as escolas a assumirem um
papel de protagonismo na construção de uma
sociedade mais justa.
Veja nossa conversa com Naime:

PRECISAMOS FALAR DE GÊNERO NAS ESCOLAS INFANTIS?
Nós não precisamos apenas falar, mas, antes de
tudo, escutar e observar. É no chão das nossas
escolas, não apenas da infância, mas também com
jovens e adultos, que nos deparamos com relações
desiguais entre homens e mulheres. Nossa
sociedade ainda vive sob o paradigma de que as
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mulheres são propriedades dos homens, como se
fossem inferiores. Esse paradigma justifica todas
as mazelas e violências que levam a crimes de ódio
e misoginia no Brasil a cada 11 minutos de cada
dia! [no nosso país, há registros de um estupro a
cada 11 minutos]
Considero esse um câncer social que precisa de
estratégias de cura. Se acreditamos no princípio
do bairro educador de Heliópolis: “tudo passa pela
educação” e “a escola como centro de liderança de
sua comunidade”, essa questão social passa a ser
ouvida, observada e dialogada em prol dos bebês,
crianças, famílias, educadores e comunidade do
território da escola.

O QUE É RESISTIR ÀS OPRESSÕES DE GÊNERO NUMA
ESCOLA INFANTIL?
É, por exemplo, que o educador entenda o
contexto social patriarcal e de opressão que as
mulheres vivem ainda na contemporaneidade e
em praticamente todas as sociedades do mundo,
que as leva à morte pela misoginia e desigualdade
38

de gênero. Que procure problematizar essas
relações desiguais com as crianças por meio do
brincar, cantar, teatralizar e em rodas de conversa.
E também com as famílias, por meio do cinema,
oficinas, rodas de diálogo, literatura, etc. E no
território, estabelecendo diálogos entre escolas.
Também não podemos esquecer da importância
de documentar essas histórias para servir de
memória e reflexão da caminhada. Esse processo
fortalece a ideia de comunidades que aprendem
umas com as outras.

COMO EDUCADORA, COM QUE SITUAÇÕES VOCÊ SE DEPARA
LIGADAS A QUESTÕES DE GÊNERO NA INFÂNCIA?
Com a erotização precoce de crianças; com a
ditadura das cores rosa e azul; com o aliciamento
do consumismo infantil para determinar o que
é de menino e menina; com as brincadeiras de
casinha, onde as meninas reproduzem os papéis
que a sociedade espera delas; com as brincadeiras
onde meninos reproduzem o machismo, racismo,
homofobia e sexismo que absorvem ao seu redor.
Também me deparo com algumas famílias que,
de forma extremista e até fundamentalista, não
39

admitem que promovamos brincadeiras de
criança em nossa prática político/pedagógica, mas
defendem brincadeiras de meninos e de meninas
em separado.

que as crianças possam criar situações lúdicas e
dramatúrgicas que tragam suas falas sociais e
expressões que viram diálogos e projetos nessa
questão de gênero;

QUE AÇÕES A EMEI GABRIEL PESTES REALIZA PARA
LIDAR MAIS ATENTAMENTE COM A TEMÁTICA DE
GÊNERO?

• Em 2017, a escola participa do Prêmio Paulo
Freire, pois, em 2016, todas as crianças – meninos
e meninas – levaram para brincar em casa uma
boneca negra com seus pertences, para ser cuidada
por seu “papai/criança e mamãe/criança”;

Defendemos alguns princípios importantes nesse
sentido:
• Contra o consumismo infantil, quando
disponibilizamos brinquedos para todas
as crianças e respeitamos suas escolhas,
problematizando preconceitos de toda ordem,
observados em suas falas sociais e jogos de papéis
em brincadeiras espontâneas e inventadas. Esses
brinquedos muitas vezes também são materiais de
nosso cotidiano, levando as crianças a processos
criativos e protegendo-as da violência a que
ficam expostas pelo mercado infantil que alicia
as crianças a consumir brinquedos e brincadeiras
divididas por gênero;
• Disponibilizamos várias fantasias e tecidos para
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• Rodas de conversa também são uma estratégia
para o princípio da pedagogia-em-participação
que a escola defende, uma educação dialética.

QUAIS OUTRAS MUDANÇAS AS ESCOLAS INFANTIS
PODERIAM FAZER PARA RESPEITAR A DIVERSIDADE DE
PERFIS DE ALUNAS E ALUNOS E TAMBÉM PROMOVER
UMA SOCIALIZAÇÃO IGUALITÁRIA?
• Ter princípios bem definidos, dialogados e
conscientes por todos e todas que transitam na
escola pública;
• Não ter medo do enfrentamento nem nas
relações do chão da escola, nem no território, e
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nem na política pública, pois esse debate é urgente
e emergente!
• Fortalecer as instâncias de participação e
controle social da educação pública, como, por
exemplo, Conselhos de Escola; Conselho de
Representantes de Conselhos de Escolas (CRECE);
família presente na construção de decisões e
ações do currículo da escola; Indicadores de
Qualidade ou Autoavaliação Institucional;
encontros entre escolas do território e com outros
parceiros de outras políticas públicas, atuando
na intersetorialidade para a construção de um
projeto comum que atenda a mesma comunidade

SOBRE

NAIME SILVA
Psicóloga, educadora das infâncias e formadora de políticas em
prol das infâncias em São Paulo. Atualmente é professora na EMEI
Gabriel Prestes, consultora educacional em Franco da Rocha e
ativista. Desde 2013, envolvida na luta por uma educação integral
rumo à cidade educadora, pelo olhar das infâncias como politica
pública no município de São Paulo.

A escola não é a única responsável por esse
processo de mudança, longe disso, mas é uma
forte liderança na construção de uma sociedade
mais justa e humana para meninas e mulheres que
sofrem cotidianamente as dores de um mundo
patriarcal.
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UMA
EXPERIÊNCIA
SOBRE O
PAPEL SOCIAL
DO MUSEU
EM PROL DA
EQUIDADE
DE GÊNERO
- ADEMILDES FREITAS, HÉRICA LIMA,
LAURA LIMA E MARIA CLARA MARTINS 46

“A gente vive em uma sociedade muito machista.
Por isso, machismo eu não quero ver no futuro.
Aqui a gente aprendeu sobre sororidade, que, na
verdade, quer dizer a união das mulheres.”

LETÍCIA, 10 ANOS,
MORADORA DO MORRO DA PROVIDÊNCIA, RJ
O Seminário 10 – Meninas na Construção dos
Amanhãs, realizado no Museu do Amanhã,
no Rio de Janeiro, em parceria com o Fundo
de Populações das Nações Unidas (UNFPA),
convidou 10 meninas de lugares distintos da
cidade, a fim de debatermos temas relativos às
questões de gênero. Letícia foi uma delas. Durante
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três encontros, foram propostas ações que
pretendiam discutir os estereótipos relacionados
à imagem da mulher, as diferenças salariais entre
os gêneros, apresentar a trajetória de mulheres
importantes na história e afins, além de construir
com estas meninas perspectivas de seus desejos
para quando forem adultas. As ações envolveram
propostas como o Jogo das Profissões, em que
as participantes precisam encontrar uma carta
que contenha uma pessoa do gênero feminino
e uma pessoa do gênero masculino. As cartas
possuem áreas profissionais e a média salarial de
cada gênero com base em uma pesquisa sobre
diferenças salariais entre os gêneros. Neste jogo,
comparamos as áreas profissionais e discutimos
a formatação dos papéis sociais de homens e
mulheres.
Outra ferramenta utilizada foi um quebracabeças que, de um lado, trazia imagens de
mulheres reconhecidas por sua importância
histórica na política, na literatura, na ciência e
na sociedade em geral. E no outro lado, palavras
como sororidade, confiança e união. As palavras
serviram como disparadoras para uma conversa
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sobre relações entre as mulheres e as imagens,
para criarmos referenciais através da trajetória
dessas personalidades. No Jogo das Frases,
apresentamos trechos de músicas e discursos
que refletem opiniões diversas sobre o papel
que as mulheres ocupam no mundo. Nessa
atividade, as participantes expressaram suas
reações como no Facebook (curtir / amar / não
curtir). “O que falam de mim?” e “Quem eu sou?”
são perguntas disparadoras para essa ação. As
frases que foram analisadas e consideradas ruins
puderam ser reescritas e sofreram intervenções
em seu sentido. Uma das últimas atividades
propostas foi a construção de linhas do tempo
que dimensionaram individualmente os desejos
dessas meninas para sua formação nos próximos
anos (até 2030):
“Com 25 anos, eu quero estar formada em
cinema, ter a minha casa e morar em outro país.
Eu acho que o que pode melhorar é a educação;
e os salários dos homens e das mulheres, que são
diferentes, poderiam ser iguais, se eles fazem o
mesmo trabalho.”

MARIA CLARA, 10 ANOS, MORADORA DO COMPLEXO DA MARÉ
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As ações propostas se estabeleceram como a busca
pela elucidação de um cenário, ao mesmo tempo
em que procurávamos estimular o debate no
sentido das possíveis ações de transformação. As
10 meninas possuíam uma faixa etária específica:
10 anos. Concordamos com o relatório “10 Como nosso futuro depende de meninas nessa
idade decisiva”*, da UNFPA, e procuramos, sem a
pretensão de apontar caminhos ideais para a vida
dessas meninas, produzir processos de construção
de autonomia dentro de suas redes individuais,
discutindo com elas categorias feministas como
sororidade e apresentando a história de mulheres
importantes para a construção de referenciais
positivos e empoderadores.
No decorrer do processo, foram profundas as
relações que essas meninas estabeleceram entre
si e o fortalecimento mútuo que esse contato
provocou. O delas e o nosso. Ao nos dispormos a
ouvi-las, percebemos que a sociedade comumente
negligencia as falas das crianças sobre assuntos que
atingem diretamente suas vidas. Esse processo de
* Acesse o relatório aqui: www.unfpa.org.br/swop2016
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escuta ativa gerou um sentimento de autonomia
assegurado por uma zona de identificação mútua
que valorizamos, por priorizar o afeto. Ao final
dos encontros, tínhamos música, poesia e outras
formas de expressão das suas inquietações e
desejos enquanto mulheres. Todo o tempo,
essas meninas chamaram a nossa atenção para
a responsabilidade de homens e mulheres de
todas as idades na construção de um cenário
favorável a seu envolvimento e desenvolvimento
na sociedade.
Esse projeto foi tão potente que apontou para a
necessidade de discutirmos nosso papel como
educadores em museu, e o papel de educadores
em geral na construção de um amanhã com
equidade. Se o Museu se apresenta como corpo
político em prol da equidade, as ações realizadas
aqui buscaram deslocar zonas de conforto e
apontar para a urgente necessidade de se falar
sobre o assunto. Nesse sentido, constituíram-se
como ações que pretendem avançar na direção
de uma sociedade mais justa, por acreditar na
equidade de gênero e na inclusão social como
premissas e constructo ideológico.
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SOBRE

HÉRICA, MARIA, ADEMILDES E LAURA
São uma fatia da equipe de educação do Museu do Amanhã.
Durante o projeto, inventaram de investigar as formas sociais de
existência e relação no espaço da cidade. A questão de gênero os
atravessou. Decidiram atravessar com ela.
Habilidosa e perspicaz com as palavras, a historiadora e futura
advogada, Hérica se dedica a contar as histórias dos seus, das
suas origens e principalmente do caminho traçado para chegar
no tempo presente, sem saudosismo pedante, mas, com orgulho
vibrante de quem sabe o valor de olhar o outro e encher a si mesmo.
Maria, do verbo contagiar, traz consigo seu ímpeto juvenil de agir,
fazer e concretizar. Não passa despercebida, parece ter o dom de
subverter a ordem das estruturas. Corre com lobos por entre as
mais diferentes rodas da cidade, com samba das pontas dos pés e
rimas na ponta da língua.
Ademildes produz, realiza, faz acontecer. Determinado, articula as
ideias com leveza. Transforma, dá forma e reforma o modo de ver
e fazer o mundo.
Laura tem os olhos pequenos e aguçados para registrar o que há no
mundo. Interessa a ela os rastros, as cores, as formas. Se apaixona
pelas maneiras com que as pessoas existem no mundo. Doutora
em História da Arte do Afeto. Belo título para se possuir.
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SOBREVIVER,
RESISTIR,
PERMANECER.
NEM ORGANIZADOR, NEM ORGANIZADORA ORGANIZADORX. NEM MENOS O, NEM MAIS A,
MAS COMO UM LUGAR CONCRETO, UM LUGAR
X, UMA TENTATIVA DE FUGIR DO BINÁRIO, DE
INSTAURAR UM NOVO LUGAR.
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- LUCAS DANTAS (ORGANIZADORX),
BRUNA PIRES, EMILLY RODRIGUES
E VIVIAN RODRIGUES -

Segundo a pesquisa nacional de 2016 sobre o
ambiente escolar no Brasil, feita pela Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (ABGLT), 38,4 % dxs jovens LGBTs[1]
evitam os banheiros no ambiente escolar por se
sentirem insegurxs ou constrangidxs. Em seguida,
aparecem espaços como quadra e vestuário.
Em 2016, Ágatha Mont, aluna trans do curso
de Artes Visuais das Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), denunciou num portal de notícias
que sofria transfobia toda vez que utilizava o
banheiro feminino, deparando-se com frases
como “macho de saia não, respeite o espaço das
mulheres”. Em fevereiro deste ano, Ágatha foi
brutalmente assassinada por transfobia.
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Entrar numa escola não quer dizer que vamos
permanecer, nem tampouco que saindo dela com
vida quer dizer que um dia permanecemos.
O nosso despejo começa pelos banheiros
se escorre pela quadra, vestiário
se potencializa nos olhares e xingamentos
nas agressões, na violação do direito ao nome social
na invisibilidade, na falta de agrupamento
de barricada e representação.

QUAL É A NOSSA URGÊNCIA COM A EDUCAÇÃO?
[ A VOZ COLOCADA NA LITERATURA ]
No primeiro semestre de 2017 ministrei a Oficina
“Literatura LGBTQIA+[1]: representatividade,
lugar de fala e produção de registro” no
Centro de Cidadania LGBT+[1], do projeto
Transcidadania – programa que tem como
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proposta fortalecer as atividades de colocação
profissional, reintegração social e resgate da
cidadania para a população LGBT+ em situação
de vulnerabilidade. Nos reuníamos toda quartafeira com um objetivo: investigar e produzir
literatura trans. Procurávamos incessantemente
pelas histórias, pelas vozes que contassem aquilo
que vivemos, por um profundo respiro de ver um
registro digno daquilo que vem sendo exotificado,
desumanizado, matado a sangue frio: nossas
vidas.
Ler é querer se ver timbrado nas palavras
Por isso procurava pelas palavras trans
pela literatura LGBT+
pelos registros que diriam sobre mim
Comecei a perceber que teria que escrever
eu relatar, eu confessar, eu criar minha cultura
Mas não só eu, todxs nós
ausentes de representação e lugar de fala
sobre nossas vidas.
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Vivian Soares foi uma das alunas que integraram
a oficina:
“Meu nome não é retificado e, na lista de
chamada, tem o nome social e o nome de registro.
No começo do ano, tinha o nome civil menor e
o social maior, mas depois das férias, na lista de
chamada tá bem grande o nome civil e o social
praticamente escondido. Eu acho que, como eles
sabem que a gente é trans, e tem conhecimento
do decreto que torna obrigatório o nome social,
deveriam deixar o nome civil entre parênteses
e depois o nome social. O nome social tem que
aparecer primeiro e bem grande, porque os
professores acabam esquecendo e chamando
a gente pelo nome civil. A gente acaba ficando
constrangida diante da sala. O ideal seria que o
nome civil estivesse arquivado na secretaria e só
o nome social aparecesse na chamada. Querem
mostrar que estão fazendo bonito, mas na verdade
não respeitam nem o nosso nome social.”
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Vista pela sociedade!
{Trans}
Puta, prostituta, depravada, vulgar,
quando se trata de trabalho acha de
limpeza,
Visão do Demônio
{Realidade}
Inteligente, prestativa, companheira,
amiga, quando se trata de trabalho somos
excluídas, pois capazes nós somos, o que
nos falta é oportunidade.

VIVIAN SOARES

A oficina resultou numa antologia com 54 poemas
autorais e nos mostrou que produzir é se autogerar,
é se reexistir, é se timbrar no rascunho seletivo e
por vezes sangrento do mundo. Nos tiraram a voz
ou não quiseram nos ouvir. Estamos colocando as
nossas vozes de novo! E que dessa vez elas sejam
ouvidas!
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QUANTAS PESSOAS RESISTEM SENDO O ÚNICO
CORPO TRANS DE UMA ESCOLA INTEIRA ?
[ PROJETOS COMO O TRANSCIDADANIA2 POSSIBILITAM A
REINSERÇÃO DE PESSOAS TRANS NA ESCOLA, ANTES AFASTADAS
PELA TRANSFOBIA. ABAIXO, HISTÓRIAS DE ALUNXS QUE
DESCOBRIMOS EM BUSCA DE MAIS VOZES ]
“A minha história é mais ou menos parecida
com a da maioria das meninas. Minha mãe não
me aceitou e eu saí de casa. Foi turbulenta a
minha infância e a minha vida, demorei muito
procurando meu caminho para me aceitar, para
entender tudo que acontecia na minha cabeça.
Cinco anos atrás, tudo que a gente tinha de
informação partia das ruas, do boca a boca.
Antigamente era bem pior, a ida à escola foi
muito terrível para mim. Minha experiência não
foi tão legal; por isso eu abandonei os estudos no
regular. Na verdade, eu estou encantada em voltar
pra escola e com essa novidade de retomar minha
vida, de me estruturar na área da educação e poder
me especializar. O que eu tenho frisado sempre,
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para todos, é que somos todos seres humanos,
independentemente do que você faça da sua vida,
da sua cor, do seu cabelo, a cor da sua pele, sei lá o
que mais. Para além de tudo que possa diferenciar
um do outro, acima de tudo e de todas as nossas
diferenças, de todas as nossas individualidades,
ainda somos todos iguais, entendeu?”

BRUNA PIRES

“Desde nova eu já era bem decidida e sabia o que
eu seria. Com uns 10 ou 12 anos. Eu gostava muito
de estudar, mas quando vi que comecei a me
transformar como trans, notei que meus amigos,
homens e héteros, se afastaram todos de mim, e
alguns professores também. Foi bem estranho,
você se sente uma pessoa estranha, que está num
local que não é para você. Eu sempre pensava que
era por eu ser travesti que sofria discriminação.
Então, eu sempre estudei bastante, sempre era
uma das primeiras alunas da sala, bem aplicada,
não faltava e não brigava com ninguém, prestava
atenção nas aulas e tirava boas notas, nunca repeti
de ano. Mas com 14 anos comecei a sofrer um
preconceito muito grande dos adolescentes.
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Eu não queria mais estudar porque não aguentava
mais piadinha; no banheiro masculino não dava
pra eu entrar e no feminino não podia; era uma
coisa muito triste. Fiquei 22 anos fora da escola,
saí aos 14 e voltei agora, com 36 anos de idade.
Hoje em dia, super amo a escola. Sou respeitada
pelo meu nome social, frequento o banheiro
feminino, não tenho problema nenhum com os
colegas da classe. Pelo contrário, eles me ajudam a
entender melhor o porquê do preconceito, a gente
faz as tarefas juntos. Daquela época para cá, não é
que não exista mais o preconceito, mas acho que
tá melhorando. E que as próximas trans que estão
vindo aí, com certeza estão vindo várias, e mais
e mais, que possam chegar e ter uma educação
melhor. Escola, banheiro público, nome social,
respeito. Na educação todos temos direitos, somos
todos cidadãos.” EMILLY RODRIGUES
Agradecemos a Vivian, Bruna, Emily e todxs que
contribuíram revelando suas resistências!
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(1) LGBTQIA+: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais,
Travestis e Transgêneros, Queers, Intersexuais, Assexuais
e “+” para todas as formas de gênero e sexualidade que
possam adentrar nessa comunidade. LGBT+: Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros
e “+” para todas as formas de gênero e sexualidade que
possam adentrar nessa comunidade.
(2) O programa Transcidadania, implantado em 2015, é
uma ação da prefeitura da cidade de São Paulo que nasceu
com o objetivo de promover os direitos humanos e oferecer
oportunidades a travestis e transexuais em situação de
vulnerabilidade social.
SOBRE

LUCAS DANTAS
Sou de Inconfidentes, interior de Minas Gerais, onde a taxa
de suicídio LGBT+ é uma das maiores do Brasil. Moro em São
Paulo, desde 2013, e não migrei para me assumir ou buscar minha
identidade, embora isso tenha acontecido, e eu reconheça as
ferramentas que me proporcionaram isso. É com essas ferramentas
que quero lidar, é pra isso que escrevo, atuo, educo, me formo e me
movimento no mundo. Me reconhecendo como bixa, como pessoa
trans não binária, e todas as outras formas de se posicionar no
mundo que potencializem aquilo que sou, me representando para
que eu possa sobreviver, resistir e permanecer nele. Hoje em dia
também estudo licenciatura em letras, no Instituto Singularidades.
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NENHUMA
AGRESSÃO
FICARÁ
SEM RESPOSTA
- CARÓU OLIVEIRA 68

A escola é um lugar doido: ao mesmo tempo em
que todas nossas amigas e amigos estão lá, onde,
pode confessar, a gente passa muito tempo na
zoeira, é o lugar onde várias fitas fazem a gente se
sentir mal: os foras, as notas e aulas de determinada
matéria ou a própria zoeira sem limites. Quando é
com a gente, nem sempre é tão engraçado.
Na escola também fica difícil, muitas vezes,
diferenciar o que é brincadeira e liberdades que a
gente dá pras pessoas, do que é assédio.
Mas péra, o que é assédio mesmo?
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“Um professor com fama de praticar assédios
ficava olhando muito pras meninas, fazendo
piadinha machista, (...) piadinhas que deixavam
as meninas totalmente constrangidas.”
Assédio é toda forma de constrangimento
praticada por uma pessoa – que geralmente
tem algum tipo de vantagem – sobre outra.
Esse constrangimento não é só envergonhar
uma pessoa na frente de outra(s): constranger é
desestabilizar alguém, fazê-la não se sentir bem e
com isso, muitas vezes, exercer poder sobre ela.
“Na nossa escola, a diretora proibiu o uso de
chinelos, regatas, usar blusas sem sutiã e calças
rasgadas, porque, segundo ela, mostra o corpo da
mulher.”
Na escola, normalmente, quem “manda” são
professoras e professores, a direção e coordenação
pedagógica, etc. É importante que alunas e alunos
saibam respeitar as pessoas que trabalham na
escola (a gente sabe que não ganham bem, não
têm reconhecimento, várias fitas). Mas, nessa
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estrutura, é muito comum que essas pessoas
usem sua posição privilegiada para assediar
alunas e alunos. Quem trabalha na escola tem que
lembrar que aquele é um espaço importante para
a educação e formação, que deve ter uma postura
de respeito com todas alunas e alunos, e que o
exemplo é importante.
Então, por mais que a gente duvide de nossa
própria impressão, às vezes fica fácil confundir
com assédio uma brincadeira de amigo, ou o
comentário de um professor ou da diretora.
Pra começar, vamos lembrar: assédio é quando
alguém diz ou faz alguma coisa sobre você pra te
“desestabilizar”.
“Uma coisa é você elogiar tipo ‘nossa, como seu
cabelo tá bonito’, outra é você elogiar de um jeito
nojento, de um jeito que nenhuma mulher vai se
sentir tipo ‘nossa, tô sendo elogiada.”
Bullying, por exemplo, é uma forma de assédio.
Bullying é uma ação grave que pode ter
consequências muito sérias. Mas existe um tipo
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específico de assédio que também é bastante
grave, e a gente fala ainda menos sobre ele.
“(...) um funcionário da escola compartilhou
minha foto, me chamando de periguete. Dias
depois, eu estava andando no corredor com uma
blusa regata, e ele disse: ‘assim também, depois
não quer que fiquem falando’. Ele tava olhando
para os meus peitos, que nojo.”
“Até que eu comecei a me incomodar e não aceitar
mais isso, estava crescendo e percebendo que nem
todos ali eram meus amigos, principalmente os
meninos. Amigos dos meus amigos e pessoas que
eu não conhecia direito já achavam que tinham o
direito de passar por mim e relar na minha bunda,
e depois sair como se nada tivesse acontecido.”
Um professor, por exemplo, não pode fazer piadas
ou comentários sobre seu corpo ou sexualidade.
Não pode fazer isso na escola, nem na rua,
muito menos em redes sociais como Facebook
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ou Instagram. Um colega de classe não pode te
tocar sem que você tenha dado permissão de
forma direta. Ninguém, nunca, pode te exigir
comportamento sexual ou desmoralizar você de
alguma forma por sua conduta particular.
“Era um dia de calor, as meninas de shorts/
bermudas, os meninos de regatas e shorts também,
passando no corredor direto. O funcionário era
flagrado olhando para as meninas de maneira
nojenta e bem vulgar mesmo.”
Infelizmente, assédio em ambiente escolar é
muito comum. Mas o assédio sexual na escola, a
exemplo de outros lugares no mundo, acontece
na maioria absoluta dos casos com mulheres. O
motivo a gente já sabe: machismo. Também é
por causa do machismo que, quando as meninas
denunciam para a coordenação, são tidas como
loucas ou exageradas – isso quando não dizem
que a culpa é delas mesmas.
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“(...) foi muito constrangedor, foi muito ruim,
porque nessas horas a gente não sabe o que fazer,
a gente não pensa em uma reação, a gente não
entende muito bem o que se passa.”

“Eu até pensei em levar pra coordenação, mas todo
mundo que estuda no (...) sabe que a coordenação
de lá não faz praticamente nada para resolver esse
tipo de caso, né?”

Quando acontecer algum tipo de assédio com
você, a primeira coisa a saber é: não é culpa sua,
não é você quem deve se envergonhar. Na verdade,
se o objetivo do assédio é constranger, a pessoa que
te atacar vai estar cumprindo o objetivo. Então, a
primeira coisa é frustrar esse plano! A segunda é
mostrar que o ataque não funcionou, impedir que
a pessoa possa continuar fazendo isso com você
ou com outras pessoas.

Você, como vítima, é quem deve escolher
como lidar com o que houve, e ninguém deve
te pressionar à nada. Se você quiser procurar a
polícia, pode - e se não quiser também. Se quiser
tentar conversar com quem te assediou, pode - e
se não quiser também.

“Aí um dia tava a muvuca pra sair da sala, era a
última aula do dia e ele aproveitou pra passar a
mão na bunda de uma mina. Infelizmente ela não
falou nada na coordenação, porque o professor
em questão já trabalhava lá há uns 30 anos e não
acreditariam nela.”
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Não tenha medo de fazer um escândalo, conversar
com o pessoal da classe e da escola, procurar o
grêmio, professoras ou professores e a direção.
Não pressuponha que não vai funcionar antes de
tentar e, se a direção não fizer nada, você pode
buscar apoio na diretoria de ensino, grupos de
pais e mães, alunas e alunos organizados, enfim,
nenhuma agressão sem resposta!
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“É péssimo tu não se sentir
segura dentro da escola em
que tu passa cerca de oito
horas por dia!”

“Como eu me porto e como me
visto é uma escolha minha, só
minha! E eu não mereço ser
chamada de puta, independente
de qualquer coisa.”

[Esse texto foi escrito com a (dolorosa)
contribuição de alunas e ex-alunas de uma escola
pública em São Paulo. A elas, meu muito obrigada
pela coragem e inspiração em continuar a luta.
Somos muitas e estamos juntas.]
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SOBRE

CARÓU OLIVEIRA
Nasci, cresci e fui (mal)criada em São Paulo, no Butantã. Sempre
fui muito cercada de amor, apesar da pobreza e dificuldades que
minha mãe enfrentou pra garantir nossas subsistência. Ela é
minha referência de mulher forte, mas que endureceu sem perder
a ternura. Cheguei aqui com ela, por ela.
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