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RESUMO: O Projeto Nagô 2018 o qual já está em execução desde o mês de janeiro, tem por 

objetivo a formação continuada de professores para trabalhar assuntos os quais estão à margem 

das discussões da sociedade. Para o projeto foram selecionados 40 estudantes dos cursos de 

Pedagogia, Psicologia e Direito, bem como professores atuantes da rede pública e privada de 

Mineiros – Goiás. A primeira edição do projeto (2017) dedicou-se às questões étnico raciais e 

obtiveram-se resultados consideráveis de aprendizagem e preparação dos membros. Já a edição 

de 2018 está em vigor com as temáticas gênero e sexualidade, temas esses que ainda são tabus, 

e se configuram como temas pouco discutidos no ambiente escolar que é um dos ambientes 

mais importantes para dialogar sobre esses assuntos. Neste primeiro período de 2018 já foram 

realizados oito encontros, sendo esses de extrema importância para que os alunos se 

familiarizassem com o tema e aprendessem algumas práticas pedagógicas. Foram encontro 

introdutórios e com início do segundo semestre de 2018 discutiu-se alguns práticos, entre eles 

os intitulados: os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual; identidade de gênero e 

sexualidade, o gênero na escola e o trabalho com vídeo em sala de aula, a sexualidade e a escola, 

a formação das identidades transgêneras e discriminação de gênero. O que já pode ser 

observado entre os participantes e tirar como resultado é que o conhecimento sobre o tema era 

mínimo e a vontade de aprender muito alta. Percebeu-se que em relação à temática havia muito 

senso comum, o que acabava por fazer com que as interpretações fossem errôneas e muitas 

vezes eram perpetuadas como verdades. Durante os encontros as principais indagações se 

consolidaram nos eixos: qual a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual? Qual a 

diferença entre transexual e travesti? Como falar desse assunto e sala de aula? Como lidar com 

os pais que não aceitam essas discussões? Os alunos podem ser influenciados por esses assuntos 

em sala de aula? Apesar de poucos encontros já foram esclarecidas inúmeras dúvidas entre eles, 

as quais começam a trazer para os encontros não apenas dúvidas, mas relatos de experiências 

que tiveram em casa ou até mesmo em sala de aula. Ressaltamos que os resultados são 

preliminares, mas muito importantes, para promover a reflexão sobre a temática, e sua 

importância no ambiente escolar. 

   

Palavras-chave: Formação continuada. Gênero. Sexualidade. 

 

 

                                                 
1 Acadêmica do 7º do Curso de Direito do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES. Membro do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Multidisciplinares – NEPEM. polyana_rinaldi@hotmail.com 
2 Professora Adjunta do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES. Mestra em educação pela Pontifícia 

Universidade Católica - GO. Bacharela em Psicologia pela mesma instituição. paulatrabuco@gmail.com . 

 

mailto:polyana_rinaldi@hotmail.com


 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BONFIM, C. Desnudando a educação sexual. Campinas: Papirus, 2012. 

 

FOUCAULT, M. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da 

Costa Albuquerque. São Paulo: Paz e Terra, 2014. 

 

LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade 

com as normas de gênero. Uma introdução aos estudos transgêneros. Curitiba: Transgente, 

2015. 446 p. 

 


