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1. INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________ 

 

  

Há pouco mais de um ano o Instituto Federal da Bahia, campus Feira de Santana, se 

consolidou no cenário nacional como o pioneiro na Rede Federal de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico a promover discussões inerentes às questões de gênero, sexualidade e homofobia em 

formato de simpósio. Nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, o auditório do IFBA comportou 

centenas de estudantes ansiosos por debater temáticas que por vezes estão entregues à invisibilidade 

no espaço escolar. 

Os professores e professoras que compõem O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFBA, Campus Feira de Santana, entendem que por ser o Instituto também um espaço 

de formação social e política, torna-se inadiável e necessário trazer para o seu cotidiano momentos 

de reflexão sobre a produção e reprodução de comportamentos e atitudes preconceituosas diante da 

diversidade de gênero e sexualidade. Não obstante, infelizmente, o espaço educacional tem sido por 

vezes um espaço em que esses comportamentos encontram ressonância, principalmente com 

atitudes frequentes de homofobia. 

Por acreditarmos que a aprendizagem integral e humana precisa ir além dos conteúdos 

curriculares encontramos suporte nas diretrizes do Ministério da Educação (MEC) quando este 

define as limitações das disciplinas propedêuticas (Matemática, Informática, Ciências, Física, etc.) 

no processo de aprendizado de temas urgentes em nosso meio social, tais como ética, meio 

ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. Denominados como temas transversais, 

estes são tidos pelo MEC como “questões urgentes que devem necessariamente ser tratadas, como 

a violência, a saúde, o uso de recursos naturais, os preconceitos, que não têm sido diretamente 

contemplados por essas áreas. Esses temas devem ser tratados pela escola, ocupando o mesmo 

lugar de importância” 1 

As desigualdades de gênero na sociedade resultam de uma tendência historicamente 

específica a “naturalizar” desigualdades prevalecentes.2 A naturalização das desigualdades de 

gênero desempenha uma função fundamental na reprodução das desigualdades sociais quer sejam 

elas de classe, raciais, de geração ou sexuais e ajudam a difundir a ideia de igualdade de 

                                                 
1 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : apresentação dos temas 
transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. Grifos nossos. 
2 STOLCKE, Verenas. “Sexo esta para gênero assim como raça para etnicidade?”. In Estudos Afro-Asiáticos, no. 20, 
1991, p. 103. 
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oportunidade para todos ainda que em presença de uma forte hierarquização e profundas 

desigualdades sociais. Isto se torna possível, pois as desigualdades de gênero aludem sempre às 

relações de poder. A forma como se vivenciam a opressão e a discriminação está diretamente 

relacionada a esta articulação. Os papeis sociais instituídos para homens e mulheres são 

estabelecidos no conjunto da sociedade, como normas ou como costumes, sendo possível percebê-

los nas histórias de vida, nos documentos oficiais ou nas leis. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

______________________________________________________________________ 

 

A responsabilidade pela superação da homofobia e pelo estabelecimento da igualdade entre 

gêneros se estende a toda sociedade. Nesse sentido, por ser a escola um espaço de construção de 

valores e da promoção da cidadania, formada principalmente por um público jovem que necessita 

de esclarecimentos, o presente projeto justifica-se pela necessidade de continuar debatendo e 

repensando questões relacionadas à histórica desigualdade de gênero e à homofobia, visando 

promover uma educação sobre a sexualidade voltada para o respeito às diferenças. 

É válido destacar que o campus do IFBA – Feira de Santana, além de contemplar educandos 

e educandas do próprio município, abarca também estudantes de outras cidades como Santo 

Estevão, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, Irará, Ipirá, Conceição do Jacuípe, Santo Amaro, 

Serrinha, Terra Nova, entre outras. Dessa forma, acredita-se que o debate promovido através da 

realização do II Simpósio, tal qual o anterior, não se restringirá apenas ao âmbito da escola, 

podendo ser irradiado de outras formas através dos espaços sociais de convivência dos estudantes 

em seus respectivos municípios, bem como através da participação da comunidade externa do 

IFBA, como pais e mães, professores de outras instituições e outros que acreditem na relevância da 

proposta. 

Neste sentido, é justo destacar que os impactos do I Simpósio de Gênero, Sexualidade e 

Homofobia do IFBA, campus Feira de Santana, extrapolaram os limites do estado da Bahia, tendo 

alcançado a capital federal no mês de maio do ano passado durante a realização do II Colóquio de 

Estudos Feministas e de Gênero, evento nacional realizado nas dependências da Universidade de 

Brasília (UnB), uma das instituições de Educação Superior mais renomadas da América Latina. 

Durante essa jornada, foi apresentado um minicurso intitulado “Costurando caminhos da 

diversidade”: gênero e sexualidade no currículo escolar – um estudo de caso”, cujo público alvo 

foi composto por professores e professoras do Ensino Fundamental e Médio. Nesse espaço de 
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ensino e aprendizado pudemos discutir o êxito do I simpósio e encorajar outros profissionais da 

educação a trilhar pela mesma seara em seus espaços de trabalho.  

Haja vista tantos impactos positivos decorrentes da realização do I Simpósio em 2013, o 

Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia do IFBA – campus Feira de Santana tornou-se um 

evento institucional do calendário anual deste Instituto. Este ano, o Simpósio ocorrerá nos dias 22 e 

23 de agosto, ainda no calendário do ano letivo de 2016.  

 

 

3. OBJETIVOS 

______________________________________________________________________ 

 

Geral: 

 

Promover a conscientização da comunidade do IFBA – Feira de Santana (pais, professores (as), 

educandos (as), funcionários (as)) sobre as questões de Gênero, Sexualidade e Homofobia. 

 

Específicos: 

 Desenvolver atividades (palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas) que possibilitem 

aos participantes um novo olhar sobre os comportamentos e definições dos papeis masculino 

e feminino que foram normatizados pela História, ideologia, cultura, religião, política e 

economia ao longo do desenvolvimento da sociedade ocidental. 

 Reconhecer que todos os seres humanos são iguais independentemente do seu gênero e 

sexualidade 

 Analisar os aspectos geradores da homofobia no ambiente escolar, na família e na sociedade. 

 Resgatar valores como o respeito em relações de igualdade, solidariedade e de justiça social. 

 Conhecer os impactos da homofobia na vida das pessoas, através dos índices de violência 

cometida contra os homossexuais. 

 

 

4. LINHAS TEMÁTICAS 

______________________________________________________________________ 

 Ciências Humanas, Linguagens, Artes e Filosofia. 

 Identidade de Gênero, sexualidade e homofobia. 

 Violência contra a mulher. 

 Violência LGBTTIQ 
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5. – PÚBLICO ALVO 

 Estudantes, servidores técnicos, professores, terceirizados e comunidade de Feira de 

Santana.  

 Evento para uma média de 600 pessoas. 

 

6. METODOLOGIA  

______________________________________________________________________ 

 

 Para o desenvolvimento da proposta apresentada, utilizaremos como metodologia momentos 

de discussão em grupos e em plenária sobre a temática, com a realização de palestras, mesas 

redondas, documentários, minicursos, arte e intercâmbio cultural. 

 

6.1 – Proposta de avaliação Institucional 

Este projeto encaminha como proposta que uma das notas que compõem a unidade ,na qual 

o Simpósio será realizado, seja uma construção de uma atividade interdisciplinar a partir deste 

evento. Sugerimos que esta atividade seja realizada em cada turma e que os professores que 

possuem leituras, discussões e/ou formação na área se disponham ao suporte necessário para 

elaboração e realização desta, ao tempo que, os professores que, porventura, não possuam contato 

com o tema ou discussões, tenham disponibilidade de juntar-se aos colegas nesta tarefa. 

Entendemos que tal avaliação pode construir um processo de organização e solidificação na 

continuidade do aprendizado que perpassa estas vivências educacionais, inclusive permitindo que 

experiências dos sentidos possam ser elevadas ao pensamento dando continuidade ao processo de 

uma educação humana integral.  

 

 

 

7. PROGRAMAÇÃO  

______________________________________________________________________ 

 
Comissão do IV Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia 

TEMA: Masculinidades: Ninguém nasce... Torna-se! 
22 e 23 de agosto 

22. 08   Terça – Feira – Manhã 22. 08   Terça – Feira - Manhã 

7:00 Café da manhã 
7:30 Inscrições 
8:30 Abertura 

DG/Diren 

14:00  Produção artística 
Munahis 

14:15 Documentário 
14:55 Discussão 
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Comissão do Simpósio 

9:00 Produção artística 
Ex alunos do IFBA  - Feira de Santana 

9:30 Palestra de Abertura 
Masculinidades: Ninguém Nasce... Torna-se! 

10:10 Discussão 
  
10:40 Comendo arte 

Lanche e atividade artística no pátio 
 

11:00 Minicursos 
1 -  Eu sou mina, saio sozinha, uso a roupa que quero... E 

daí? 
Masculinidades e a cultura do estupro;  

Walace Silva dos Santos (APS) 
 

2 – Eu sou negão... E tamanho é “documento”? 
Masculinidades, negritude e (hiper)sexualização 

Gabriel Machado (Coletivo Luiza Barros) 
 

3 – Não sou hétero...E como sou construído por aí? 
 A construção da masculinidade no campo audiovisual: 

Cinema, tv, propagandas etc.  
Igor Mota – Cineplastia (IFBA – Feira de Santana) 

 
4 – Sou LGBTTIQ...  Quais conquistas eu desfruto? 

Masculinidades, Políticas, lutas e Conquistas em Feira de 
Santana – Fábio Ribeiro (SEDESO – Feira de Santana) 

  
5 – Sou religiosx e vivo minha sexualidade 

alternativamente... E daí? 
 Masculinidades e Religião  

Jorge Luiz Nery de Santana (UNEB) 
 

6 – Sou trabalhadxr e enfrento um mercado de trabalho 
heteronormativo... E aí? 

Masculinidades e trabalho: Problemas e perspectivas 
Marlon Vinícius Gama (UNIVASF) 

 
12:30 Almoço 
 

Jorge Nery (UNEB) 

15:45  Comendo arte: 
Lanche, produção artística e conversa 

Gupos de Danças de Homens 
Conversa 

22.08   Terça-Feira - Noite 

19:00 Abertura 
DG e comissão 

19:15 Produção artística 
Ex alunos do IFBA  - Feira de Santana 

19:35 Produção artística 
Munahis 

19:45 Documentário 
21:15 Discussão 

Jorge Nery (UNEB) 
21:20 Encerramento 

23.08  Quarta-feira  Manhã 

7:30 Produção artística 
8:00 Mesa sobre Masculinidades e educação 

Masculinidades, família e Escola sem partido 
Kleber  Simões (UNEB/Gênero – Anpuh 

BA/DIADORIM); 
Fábio de Sousa Fernandes (UFOB/ Corpos 

Possíveis/CUS) 
 Ricardo Argolo  (Famílias pela diversidade) 

9:20 Discussão 
10:20 Comendo arte 
Lanche e atividade artística no pátio 

10:40-Vivências: Ouvindo e dialogando 
Ouvindo: Masculinidades: “As dores e delícias de ser 
quem somos”. 

Vivências de um homem trans 
Bruno Santana 
Arthur Oliveira 

Vivências de uma mulher trans 
De Lima Flor 

11:40 Dialogando 
12:30 Encerramento  

DG/Diren 
Comissão 

13:00 Encerramento - Apresentação artística:  
13:30 Almoço 
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8. RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

______________________________________________________________________  

 

 Canetas - 600  

 Blocos de anotações - 600 

 Classificadores plásticos - 600  

 Cartazes - 10 

 Folder - 700 

 Copos descartáveis 1 pacote de 100 Unidades. 

 Caixa de som 

 Microfone  

 Auditório do IFBA – Feira de Santana 

 Diárias e passagens para os convidados palestrantes 4 

 Carro institucional disponível para translados 

 Ornamentação do espaço – 150,00 

 Coffe-breack – 665,00 

 Certificados 

 Lanche para 100 pessoas – servidores e palestrantes  - evento 

 Café da manhã 600 pessoas. 

 

Previsão orçamentária para realização do IV Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia do 

IFBA, campus Feira de Santana: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROJETO 

______________________________________________________________________ 

 

 Aletuza Gomes Leite  - Presidente 

 Aroldo Moura (Administrativo) 

 Bethsaide Souza (Edificações) 

 Chintamani Alves (Área II) 

 Danilo Carneiro (Área II) 

 Jamile Xavier (Informática) 

 Leroy Umasi (Eletrotécnica) 

 Ludmilla Passos (Cotep) 

 Maria Vitória (Munahis) 

 Martinho Souza (Edificações) 

 Marta França (Área II) 

 Patrícia Medeiros (Área II) 

 Ricardo Martinho (Área I) 

 Munahis 

 

 

_______________________________________________ 

Aletuza Gomes Leite  SIAPE 2093484 

Presidente da comissão organizadora  

do IV Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia 

IFBA – Feira de Santana 

 


