
SER LÉSBICA É ERRADO? 

POR QUE O CABELO TIDO COMO BONITO É O CABELO LISO? 

PORQUE A MULHER FAZ OS SERVIÇOS DOMÉSTICOS E O HOMEM “AJUDA”? 

BISSEXUALIDADE É INDECISÃO? 

COTAS RACIAIS SÃO PRIVILÉGIOS? 

POR QUE A MAIORIA DAS BONECAS SÃO BRANCAS? 

POR QUE SE ESPERA QUE OS HOMENS REPRIMAM SEUS SENTIMENTOS? 

SER GAY FAZ ALGUÉM MENOS HOMEM? 

O HUMOR É INOFENSIVO? 

POR QUE NA TV PESSOAS GORDAS ESTÃO SEMPRE ASSOCIADAS AO HUMOR? 

POR QUE NAS NOVELAS PESSOAS NEGRAS SÃO QUASE SEMPRE EMPREGADAS OU ESCRAVAS? 

PORQUE O LÁPIS ROSA É CONSIDERADO COR DE PELE? 

SE O ABUSADOR É O HOMEM PORQUE A CULPA É DA ROUPA? 

 

Questões que norteiam as relações, ainda que de forma não consciente e intencional, 
desde a infância até a velhice. Contudo, ainda que sejam tão relevantes elas são 
majoritariamente negligenciadas, ignoradas e mesmo combatidas, fazendo que os 
questionamentos sobre tais temas tornem-se tabus, algo que não deve nem ser dito.  

Partimos do entendimento que a ausência e o impedimento de tais questionamentos e 
assuntos não leva a outra consequência que não a violência, desigualdade e opressão. 
Considerando isto, nós estagiarias de Psicologia em conjunto com o Setor de Psicologia 
convidamos estudantes para participarem do projeto CORPOS SEXUADOS, TRAMADOS E 
CALADOS: GÊNERO, SEXUALIDADE E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA.   

Na execução do projeto serão priorizadas conversas com estudantes afim de contribuir 
para a identificação e relevância destas temáticas em seus cotidianos com ênfase na própria 
escola. Além disto, serão estabelecidas estratégias e ações cotidianas de combate a tais 
opressões a serem protagonizadas pelas(os) próprias(os) estudantes.  

As atividades serão realizadas na quarta-feira às 15:45 na sala do 3 A. As atividades 
serão iniciadas no dia 14 de setembro e os objetivos se dividirão por mês. Em setembro será 
aprofundado em alguns conceitos e a manifestações destas questões no cotidiano e nas 
relações entre as pessoas. Em outubro será abordado experiências de combate a opressões e 
possíveis formas de enfrentamento a estas. Já em novembro, embora algumas ações terão 
acontecido antes, será materializado algumas ações na escola.  

Aguardamos vocês! 

 


