
No final do mês de julho o Setor de Psicologia foi informado de que estudantes estariam se 
sentindo incomodadas pela presença de uma menina trans nos banheiros femininos.A partir 
desta informação, a psicologia discutiu a questão com o Serviço Social e com a Coordenação 
de Assistência Estudantil. A partir dessa conversa ficou decidido que os fatos seriam 
verificados para, a partir deles, saber que encaminhamentos deveriam ser tomados.  

Após conversar com a estudante trans, verificar a estrutura de banheiros e vestiários, 
conversar com outras estudantes, consultar pessoas que estudam a temática e verificar 
resoluções e decretos; a assistente social e a psicóloga do campus não identificaram nenhum 
estudante com questionamentos relacionados ao tema. Ao contrário, as estudantes ouvidas 
destacaram o cuidado da estudante trans em não se envolver em nenhuma situação 
constrangedora, relato que ratifica a fala da própria estudante quando foi ouvida. Percebemos 
que os fatos propagados eram boato, relatando histórias ou atitudes que nunca aconteceram 
(estudante trans ter ficado nua no vestiário, por exemplo). Diante dessas constatações, 
construíram relatório com esclarecimentos e orientações sobre os direitos das pessoas trans 
no ambiente escolar, dentre eles o direito ao uso do banheiro de acordo com a identidade de 
gênero, e com o que estabelece a Resolução 17/CS, e também sugerimos nota oficial da 
direção reforçando a garantia desses direitos no Campus. Este documento foi encaminhado à 
Direção de Ensino e à chefia de Departamento do Ensino Médio. 

Informações referentes ao respeito à diversidade já vêm sendo discutidas no campus pelo 
NEABI e Assistência Estudantil há um tempo. E para fortalecer este debate, este ano foi criado 
o GEGDS - Grupo de Estudos em Gênero e Diversidade Sexual, composto por docentes, 
discentes e técnicas administrativas. 

Este grupo além de se reunir periodicamente para estudo da temática vem desde junho 
realizando ações de cunho informativo: em 17/junho – Dia de Combate à LGBTfobia, foi 
construído vídeo com depoimentos (de docentes, técnicos e discentes) de combate à 
LGBTfobia (que ficou sendo exibido na recepção do campus durante todo o dia, bem como nas 
mídias sociais do campus) e também material informativo divulgado nos painéis internos no 
campus (que permanecem fixados até hoje). No dia 28/junho – Dia do Orgulho LGBTQIA+ e 
coincidentemente dia em que foi realizado o Arraial Junino no campus, foi montada tenda com 
painel exibindofotos e apresentação de pessoas conhecidas de várias identidades de gênero; 
foi realizada pintura corporal (bandeiras LGBTQIA+) em quem demonstrou interesse e 
distribuídos panfletos com material informativo. Ambas ações foram muito bem acolhidas pela 
comunidade acadêmica, elogiadas nas redes sociais, inclusive a ação de 28 de junho sendo 
vista como inovadora por ter ocupado um espaço antes não explorado (festejo junino).  

Diante dessa situação, com interpretações equivocadas referentes ao uso do nome social e 
principalmente em relação ao uso dos banheiros, este grupo decidiu divulgar a existência da 
resolução 17, para que ficasse claroque esses acessos não estão sujeitos a opinião e sim que 
são direitos garantidos em legislações, inclusive uma interna da instituição. 

Assim decidido, como uma das medidas educativas, foram fixadas nas paredes internas dos 
banheiros, o trecho da resolução de 2017 que garante o acesso aos banheiros dos gêneros 
aosquais essas pessoas se identifiquem. Cientes de que não é ainda um tema fácil de ser lidado 



por algumas pessoas, era esperado que as reações viessem, fossem acolhidas e serviriam como 
base para outros processos educativos. 

Como esperado, após a divulgação surgiram conversas em pequenos grupos de estudantes, 
discutindo o tema, com posicionamentos distintos, mas nada do caos que os meios de 
comunicação estão divulgando. 

Essas informações distorcidas, responsabilizado o Campus Palmeira pela autoria da resolução, 
como se fosse um posicionamento local ou da direção do campus, foram propagadas em 
vários grupos de whatsapp do município e consequentemente de municípios circunvizinhos e, 
também foram enviadas a canais de imprensa regional. 

E diante do cenário de polaridades ideológicas, equivocadamente também relacionaram a 
ação com objetivos políticos, como se a defesa dos direitos da pessoa trans fosse pauta 
exclusiva de algum grupo. Acrescentamos a isso que a nota oficial postada pela direção do 
campus foi insípida e não se posicionou em defesa dos direitos das pessoas trans. 

Por fim, consideramos que foi a forma equivocada de divulgação, e não a ação, que gerou toda 
essa polêmica. Apesar desse tumulto externo gerado, estamos recebendo apoio de vários 
campis e também dos/as estudantes. Em contrapartida, não sentimos comprometimento da 
gestão com esse apoio.  Os cartazes foram todos retirados tanto dos banheiros quanto dos 
murais informativos, não sabemos quem retirou. 

Cabe destacar que o campus não está mergulhado no caos e no pânico, como dizem algumas 
reportagens. Estamos vendo discussões saudáveis entre estudantes, que fazem parte do 
processo educativo. O apoio que precisamos é para que não haja retrocessos, e que uma 
normativa de 2017 não seja silenciada para agradar a um grupo pequeno ou evitar discussões 
que precisam ser realizadas. 

 

Palmeira dos Índios, 20 de setembro de 2022. 
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