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apresentação

A escola, como parte integrante da sociedade, é um espaço onde as
diversidades experimentam o exercício da sociabilização. É na escola
que @s alun@s convivem, se não pela primeira vez, com os mais variados
tipos de diferenças existentes em nossa sociedade, entre elas aquelas
relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero em suas mais
diferentes facetas.
Considerando que o direito à educação é uma prerrogativa legal
extensiva a tod@s, é legítimo que a escola seja um ambiente propício
para que o respeito a essas diferenças seja promovido em seu cotidiano,
por alun@s, pais, professor@s e funcionári@s, sobretudo na Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
Entendendo que @s professor@s são protagonistas das ações educativas
nos ambientes escolares da EJA, torna-se necessário dialogar sobre
as questões relacionadas ao gênero e à sexualidade, uma vez que
nessa modalidade de ensino as diferenças entre gênero e sexualidade
tornam-se mais explícitas devido ao perfil d@s estudantes que dela se
vale enquanto possibilidade de prosseguimento aos estudos.
Essas diferenças na EJA podem, por vezes, promover relações de
desigualdades entre homens e mulheres, heterossexuais e população
LGBT, incluindo pessoas cis/ transgênero e travestis, o que pode culminar
9

na deslegitimação do direito ao acesso e à permanência aos estudos
devido as diferenças relacionadas ao gênero e à sexualidade.
Nem sempre há materiais didático-pedagógicos disponíveis para a
consulta e a formação inicial e continuada docente na EJA e, por isso,
propomos esse guia didático-pedagógico, produto de uma investigação
acadêmica em nível de mestrado, para que @s professor@s que atuam
diretamente com a Educação de Jovens e Adultos possam não apenas
ter acesso às informações sobre gênero e sexualidade, como ter acesso
à sugestões de possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento de
ações educativas no contexto da aprendizagem escolar.
Além de possuir uma linguagem de fácil entendimento e uma
diagramação bem atraente, o professor poderá acessar a outras mídias
por meio do sistema QR Code, o qual o direcionará para inúmeras
outras fontes de informações audiovisuais e textuais, por exemplo.
Esperamos que esse material didático-pedagógico possa enriquecer
ainda mais o repertório de conhecimentos docentes, assim como possa
contribuir para a promoção de situações de inclusão, igualdade, respeito
às diferenças por questões relativas a gênero e sexualidade na escola, em
suas mais variadas expressões.

BOA LEI T URA!
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INTRODUÇÃO

Enquanto ambiente onde transitam os mais variados tipos de sujeitos e
onde suas vivências se desvelam nas mais complexas situações, a escola
se configura como cenário aberto à multiplicidade e transitoriedade
de relações. Estamos considerando que as relações de aprendizagem
são influenciadas pelas relações interpessoais que se estabelecem
concomitantemente ao processo ensino-aprendizagem, quer seja nas
interações didáticas entre alunos e objeto de aprendizagem, quer seja
entre os próprios alunos entre si ou mesmo na relação dialógica alunoprofessor. Tais relações fortalecem os vínculos afetivos necessários
para que a cumplicidade educativa aconteça, rompendo as barreiras da
idade e do tempo, colocando em nível de igualdade todos aqueles que se
colocam na condição de sujeitos aprendentes, que ao mesmo tempo em
que aprendem e ensinam com suas experiências.
Num mesmo espaço, várias histórias de vida compõem a tessitura da
pluralidade, reconhecendo que a diferença é um agente motriz para
a formação de um cidadão capaz de interagir com o mundo nas mais
diversas situações exigidas pelas suas vivências individuais e coletivas.
É na diversidade que a vida se revela e se completa.
Embora um espaço de pluralidade, o ambiente escolar reproduz padrões
socialmente desejados, incluindo a negação ao que for dissonante às
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convenções formais estabelecidas por seus agentes. Neste contexto,
a polissemia que compõe o espaço escolar pode revelar a intolerância,
o preconceito e a exclusão de uma parcela marginalizada socialmente
por não se inserir no modelo proposto pela maioria, sobretudo quando
se trata das relações de gênero e de sexualidade. Para além disso, em
uma sociedade que privilegia o padrão heteronormativo enquanto
entidade de manifestação de sua sexualidade, ter uma orientação sexual
divergente a este perfil implica em enfrentar as asperezas de uma
condição transgressora, já que poucas são as ocasiões onde a diversidade
sexual encontra espaço para o diálogo, a reflexão e o debate nos
ambientes formais de aprendizagem.
Diante disso, a escola tem se caracterizado como um ambiente antagônico:
se ela é tida como local da inclusão, da convivência das diferenças e do
acesso democrático ao conhecimento, por outro lado, para aqueles que
fogem a padronização por orientação sexual ou identidade de gênero
não hegemônico, ela se configura com um local de sofrimento, de
violência e ataque cotidiano à autoestima dessas pessoas, abortando
suas possibilidades de conquistas materiais e sociais futuras (SILVA, 2008).
Isso nos direciona para o entendimento de que as relações sociais
correntes nos ambientes escolares são cunhados na “hierarquização
de corpos” (FOUCAULT, 2011), no sentido de delimitação de condutas
12

desejáveis para homens e mulheres, com primazia no sexo
biológico, em detrimento as variadas facetas explicitadas pela
identidade de gênero e das práticas sexuais (e de sexualidade)
que se manifestam concomitantemente ao processo ensinoaprendizagem.
Por isso é que se torna necessário problematizar as questões de
gênero e de sexualidade junto aos alunos, pais, professores e
funcionários da EJA, para que as oportunidades de escolarização
por pessoas do público LGBT não sejam ceifadas ou veladamente,
reduzidas por preconceito, discriminação ou violência.
Nas palavras de Silva (2010, p. 15), é preciso pensar sobre a
diversidade que compõe o público, dando voz aos sujeitos aos
quais se destinam o fazer pedagógico da Educação de Jovens e
Adultos. Entendemos que prática docente tem uma grande força na
construção de um ambiente escolar mais igualitário com relações
sociais mais dignas e respeitosas. E nesse movimento, justifica-se a
necessidade da formação do/as educador/as a partir das temáticas
de gênero e sexualidade que eles e elas tenham condições de
mediar as relações sociais e enfrentar as práticas discriminatórias e
excludentes que permeiam o cotidiano da EJA.
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PARA
COMERÇARMOS
A FALAR SOBRE
GÊNERO E
SEXUALIDADE...

Vivemos em uma sociedade em que os comportamentos sociais
representados por homens e mulheres são diferenciados. Esses
modelos de conduta são socialmente construídos e historicamente
repassados de geração em geração mediados pela cultura.
Dessa forma, a sociedade selecionou, através dos tempos, um
conjunto de comportamentos sociais considerados masculinos e
femininos, formando um sistema binário homem x mulher.
Esses papeis binários possibilitam a formação de diferenças entre
homens e mulheres que vão muito além de suas características
anatômicas e fisiológicas: eles atuam por provocar desigualdades
entre homens e mulheres. Um exemplo clássico é o fato de atribuir
à mulher o cuidado com o lar e aos filhos, e ao homem, a força e o
vigor físico para o trabalho e o provento da sobrevivência da família.

14

meninos

meninas

15

Esses papeis binários possibilitam a formação de diferenças entre homens e
mulheres que vão muito além de suas características anatômicas e fisiológicas:
eles atuam por provocar desigualdades entre homens e mulheres.
É necessário problematizarmos essas diferenças construídas histórica, social e
culturalmente, de modo a partirmos o livre exercício da cidadania por todos os
sujeitos, independentemente da condição em que existem enquanto cidadão
de uma sociedade.

16

Um exemplo clássico é o fato de atribuir à mulher
o cuidado com o lar e com os filhos, e ao homem,
a força e o vigor físico para o trabalho e o provento
da família.
Outro exemplo está na diferença de ganhos
salariais entre homens e mulheres. Em geral,
os homens são melhor remunerados do que as
mulheres mesmo quando desenvolvem as mesmas
atividades laborais.
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ou seja,

O BRASIL teve
420 MORT ES
Além disso, é importante destacar
que a existência do binarismo sexual
homem x mulher, enquanto produto
das determinações biológicas, refuta
as diferenças existentes entre a
população LGBT, pois não reconhece
as diversidades sexuais apresentadas
pelos participantes destes grupos, fato
que pode culminar em desigualdades
em variados campos da sociedade e da
economia, além de poder se transformar
em violência física e verbal.

UMA
MORT E

relacionadas à
LGBTfobia em 2015
•

a cada
20 horas

A maioria das vítimas
era de São Paulo,
onde aconteceram

58 HOMICÍDIOS
E SUICÍDIOS
•

•

As vítimas têm entre

12 E 73 ANOS

Proposcionalmente.

T RAV ES T IS E
T RANSEXUAIS
SÃO OS MAIS
VI T IMIZADOS

•

Na comparação
com os Estados
Unidos, o risco é

SEIS V EZES
MAIOR

T RANS ASSASSINADAS EM 2015
BRASIL 164 X E UA 28
Fonte: Grupo Gay da Bahia
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Vamos falar
sobre
Gênero e
Sexualidade?
SEXUALIDADE...
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PARA início
de conversa

A sala de aula é um espaço plural, pois nela estão presentes
diferentes indivíduos que possuem uma trajetória de vida ímpar
e diferentes perspectivas de vida, independentemente de sua
condição financeira, orientação sexual ou identidade de gênero.
Logo, a escola se torna um ambiente de acolhimento às
diversidades, e deve, portanto, lidar com as diferenças de modo
a possibilitar a aprendizagem de todos e exercitar o espírito de
cidadania, sem preconceitos, discriminações ou violências.
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O QUE É SEXO
BIOLÓGICO?

Em nossa sociedade, ser homem ou ser mulher, tem associação
direta com a determinação sexual biológica que é cunhada
pela herança genética. O sexo biológico é, no entanto, uma
determinação genética e polariza os corpos em macho e fêmea.
Portanto, ser macho é possuir pênis e ser fêmea é possuir
vagina, além das características sexuais secundárias decorrentes
da atuação hormonal advinhas das configurações anatômica e
fisiológica dos corpos.
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xy

No homem, o cromossomo Y determina a diferenciação
anatômica masculina, originando sua genitália: o pênis e
demais órgãos sexuais. A partir disso, estimula a produção
da testosterona, hormônio responsável pelo aparecimento
das características sexuais secundárias masculinas, que
são: crescimento de pelos (iniciando-se pela região pubiana
e axilas), aparecimento da barba, engrossamento da voz,
desenvolvimento de massa muscular.

xx

Na mulher, cromossomo X determina a diferenciação
anatômica feminina, originando sua genitália: a vagina
e demais órgãos sexuais. Além disso, estimula a
produção do estrógeno, hormônio responsável pelo
aparecimento das características sexuais secundárias
femininas, que são: distribuição de gordura pelas
mamas (com desenvolvimento dos seios), pelo
abdome, pelo púbis e pelos quadris, aumento da
vascularização da pele, mudança no tom de voz,
alargamento da pelve, alteração do padrão de cabelos.
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É interessante destacar que o termo sexo está associado à
formação estrutural do corpo (perfil genético, anatomia e fisiologia)
e sua pré-disposição para a reprodução.
Porém, existem condições genéticas em que as diferenças
anatômicas entre homens e mulheres determinantes pela
genética podem não ser externalizadas pelo próprio corpo, não se
enquadrando perfeitamente nas definições tradicionais de “sexo
masculino” ou “sexo feminino”. É o caso de pessoas que exibem o
padrão biológico intersexo.

INTERSEXO
Antigamente denominado hermafroditismo, o
intersexo é uma variação congênita da anatomia
sexual (ou reprodutiva) em que as definições da
morfologia das genitálias podem não corresponder ao
padrão binário do sexo masculino ou sexo feminino.
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Por um outro lado, os meios pelos quais os indivíduos
experimentam diferentes formas de prazer, as descobertas
de sensações proporcionadas pelo contato ou toque de
seu corpo, além da atração por outras pessoas (de sexo
oposto e/ou mesmo sexo) com intuito de obter prazer pela
satisfação dos desejos do corpo, entre outras características,
assume contornos que estão muito além do sexo:
a sexualidade.
Nesse sentido, a sexualidade humana assume
comportamentos sociais e sexuais que podem ser
influenciados pelos fatores genéticos individuais e
também pelos fatores culturais. É a partir daí que
podemos compreender as múltiplas formas de vivência da
sexualidade: as orientações sexuais.
Além disso, nem sempre o binarismo sexual é capaz de
explicar as múltiplas possibilidades de fruição dos corpos.
Algumas diferenças atribuídas à diferenciação homem
x mulher foram socialmente construídas ao longo do
contexto histórico da humanidade, as quais culminaram nas
definições de gênero.
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Quais papéis sociais são
essencialmente masculinos
ou femininos?

25

Toda a construção social entorno da sexualidade valendo do
sexo anatômico como principal forma de expressão, demarca
os limites comportamentais existentes no mundo masculino e
no mundo feminino, restringindo padrões de condutas sociais
e sexuais desejáveis para homens e mulheres. Temos aí uma
divisão pautada no gênero!
Há pessoas que não se restringem ao determinismo biológico
sexual, já que o binarismo de gênero (masculino/ feminino)
não dá conta da complexidade das possibilidades de busca
pelo prazer. Assim, há pessoas que rompem com as barreiras
de gênero impostas pela heteronormatividade, apresentando
outras possibilidades de identidade de gênero.
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O SEXO, P OR SI SÓ, NÃO DET E RMINA
A O RI E N TAÇÃO SEXUAL DE UM
I NDI VÍ DUO, TÃO ME NOS A SUA
I DE N T I DADE DE GÊ N E RO E A
SUA EXP RE SSÃO DE GÊ N E RO!
27

A orientação sexual é um termo empregado para o
entendimento sobre a sexualidade e que se refere à direção
ou à inclinação do desejo afetivo e erótico de cada pessoa.
Sabemos que não existe apenas uma forma de expressa
a sexualidade. Por isso, é necessário acrescentar um “s” à
palavra: sexualidades.

O QUE É
ORIENTAÇÃO
SEXUAL

Ele vem sendo usado nos últimos anos em substituição ao
termo “opção sexual”. Isso porque a idéia de “opção” permite
a compreensão de que o(a) homossexual escolheu sentir
o desejo que sente e, portanto, poderia ter optado por ser
heterossexual. Se fosse uma questão de opção, heterossexuais
também poderiam escolher sentir desejo por pessoas do
mesmo sexo, o que pode ou não acontecer. Por isso, o correto
é dizer e utilizar orientação sexual.
É importante lembrar também que não nascemos com uma
orientação sexual definida, pronta, acabada. Pelo contrário,
ao longo da vida vamos aprendendo e nos identificando com
diferentes formas de vivenciar nossos desejos de uma forma
mais fixa ou mais flexível, conforme as experiências vividas por
cada um(a).
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Sabemos que não existe apenas uma forma de expressa
a sexualidade. Por isso, é necessário acrescentar um
“s” à palavra: sexualidades. De maneira simplificada,
pode-se afirmar que esse desejo, ao direcionar-se,
pode ter como único ou principal objeto pessoas do
sexo oposto (heterossexualidades), pessoas do mesmo
sexo (homossexualidades) ou de ambos os sexos
(bissexualidades).
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De maneira simplificada, podemos categorizar a
orientação sexual de uma pessoa em função do desejo
afetivo e erótico os indivíduos direcional ao único ou
principal objeto de desejo:

HET E ROSSEXUAL:

HOMOSSEXUAL:

BISSEXUAL:

Desejo pelo sexo oposto

Desejo pelo mesmo sexo

Desejo por ambos os sexos
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Existem outras possibilidades de orientação sexual,
como o pansexual. Neste caso, o indivíduo sente desejo
sexual por todas as possibilidades de orientações sexuais,
independente do sexo biológico que possui uma pessoa e
de sua orientação sexual.

Há também aqueles indivíduos que optam por não ter
qualquer envolvimento erótico ou afetivo com quaisquer
que sejam as orientações sexuais. Esses são conhecidos
como assexuais.
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Diante de tamanha diversidade de possibilidades de vivência das
sexualidades, seria possível a escola normalizar apenas a orientação
sexual heterossexual como a única forma possível de sexualidade?
Sabemos que as preferências em termos de sexualidades são
pessoais, mas na escola nos deparamos apenas com o estudo
biológico do corpo, sobretudo nas aulas de Ciências da Natureza,
quando se estuda os conteúdos relacionados à reprodução humana.
Como dialogar com essas diferenças na escola se as propostas
curriculares, como ocorre na disciplina de Ciências da Natureza,
priorizam o binarismo sexual, não contemplando as outras
possibilidades de vivência das sexualidades não-hegemônicas?
É importante e necessário uma discussão consciente e ética sobre as
sexualidades no cotidiano escolar da EJA!
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O QUE É
IDENTIDADE DE
GÊNERO?

A expressão identidade de gênero representa o modo com que
uma pessoa representa socialmente a sua sexualidade em razão
de suas percepções sobre a masculinidade e a feminilidade, não se
restringindo ao seu sexo biológico de nascimento e muito menos à
sua orientação sexual.
É a forma como nos reconhecemos a nós mesmo e desejamos que
os outros nos reconheçam. Isso incluí a maneira como agimos (jeito
de ser), a maneira como nos vestimos, andamos, falamos (o linguajar
que utilizamos) e também, nos vestimos.
Para falarmos sobre a identidade de gênero, é importante que
tenhamos o conhecimento de como tal identidade dialoga com
o sexo biológico e, portanto com o gênero de uma pessoa. Logo,
considerarmos duas
definições muito
importantes sobre
a identidade de
gênero: cisgênero e
transgênero.

HOMEM

MULHE R

PESSOA
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T RANSGÊNE RO

É o indivíduo que se identifica com um gênero diferente
daquele que corresponde ao seu sexo atribuído no momento
do nascimento.
A transgeneridade não é uma doença
ou distúrbio psicológico.
Uma pessoa transgênero é aquela que
mesmo nascendo com um pênis, por
exemplo, não se identifica com o gênero
masculino, mas com um diferente daquele
que é convencionalmente associado às
pessoas com este tipo de sexo biológico.
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CISGÊNE RO

É o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica,
em todos os aspectos, com o seu “gênero de nascença”.
Por exemplo, uma pessoa que nasce com o órgão sexual
masculino, se expressa socialmente conforme dita o papel de
gênero masculino e se reconhece como um homem (identidade de
gênero), logo, este pode ser considerado um homem cisgênero.
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Assim como na orientação sexual, não há uma limitação
conceitual na perspectiva de identidade de gênero. Além
de pessoas cisgênero e transgênero, há aquelas que se
identificam por ambos os gêneros (bigênero) ou por
nenhum dos gêneros (gênero neutro).

BIGÊNE RO

GÊNE RO NE UT RO

São pessoas cuja identidade de gênero
assumem ambos os gênero simultaneamente,
podendo haver variações nas escalas em
seu reconhecimento enquanto masculino ou
feminino.

São pessoas que não assumem nenhuma
perspectiva de gênero. Portanto, são pessoas
não-binárias e por tal motivo não se sentem
pertencentes a nenhum padrão de gênero
vigente na sociedade
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Há também aquelas pessoas que simpatizam parcialmente com
outro gênero (demigênero), ou aquelas que experimentam
todas as possibilidades de gênero (gênero fluido). Isso nos
mostra que o binarismo entre o masculino e o feminino não é
suficiente para abarcar todas essas diversidades. É por isso que
falamos em espectro de gênero, e não binarismo de gênero.

DEMIGÊNE RO
São pessoas que se identificam parcialmente com
outra identidade de gênero. A pessoa possui um
gênero, mas não o assume completamente. Ela
também pode possuir alguma afinidade a certo
gênero, mas não é inteiramente daquele gênero.
Por exemplo, uma pessoa que se reconhece por
demimenina pode se identificar como tal por não se
sentir inteiramente menina, mesmo que o gênero
feminino faça parte de seu gênero.
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GÊNE RO FLUIDO
São pessoas são pessoas que mudam de gênero de tempos
em tempos.
Para essas pessoas, fluir entre as concepções binárias de
gênero é algo comum e constante em sua vida, sempre
variando de gênero de tempos em tempos.
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Por não seguir os ditames do binarismo sexual e da
heteronormatividade impostos pela sociedade, a população
trans vem enfrentando situações de conflitos na escola.
Primeiro, devido a todas as formas de violência as quais são
submetidos no dia a dia escolar: o bullying homo/ lesbo/
transfóbico que pode conduzir à violência física, verbal ou
virtual (ou ainda velada) pelos colegas. Tais mecanismos de
censura podem constituir potentes fatores para a evasão, o
abandono ou a não procura pela escola para fins de estudos
por esses sujeitos.
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Segundo, pois nos registros acadêmicos, o respeito à
identidade de gênero assumida por uma pessoa trans nem
sempre é praticado. Isso porque, aliado à identidade de
gênero, a pessoa trans faz uma adequação em relação ao
nome que lhe foi atribuído pela certidão de nascimento.
Em razão a não correlação entre o nome civil e o nome
socialmente atribuído, as pessoas trans utilizam-se de um
nome social.
Em muitos casos, não há o reconhecimento do nome
social utilizado pelas pessoas trans, o que desprestigia o
reconhecimento da diversidade de gênero em relação a
essas pessoas.
Muitos esforços foram desprendidos para que o nome
social fosse aceito e incluso nos procedimentos de registros
acadêmicos, de modo a valorizar as identidades de gênero
não hegemônicas.
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O QUE É
EXPRESSÃO DE
GÊNERO?

A expressão de gênero é a maneira pela qual uma pessoa
manifesta a sua sexualidade. Portanto, constitui o modo
como as pessoas são reconhecidas socialmente em função
de sua identidade de gênero, o que não necessariamente
está associado à orientação sexual praticada por ela.
Em nosso dia a dia, nós expressamos comportamentos que
tem relação com o gênero ao qual nos identificamos, o que
incide diretamente na forma com a qual nos apresentamos
socialmente: o jeito em que estilizamos o cabelo, os tipos de
vestimentas que trajamos, os acessórios que escolhemos, a
maneira como ficamos de pé ou sentados.
Enfim, nossa aparência, fala, comportamento, movimento e
outros fatores sinalizam o que sentimos – e gostaríamos de
ser vistos e entendidos – como masculino ou feminino, ou
ambos, ou nenhum.

42

DI V E RSIDADE DE GÊNE ROS
IDEN T IDADE
DE GÊNE RO

Mulher

Homem

ORI EN TAÇÃO
SEXUAL

Heteressexual

Bissexual

Homossexual

Refere-se ao seu desejo, por quem você
se sente atraído/atraída sexualmente.

SEXO
BIOLÓGICO

Feminino

Intersexual

Masculino

Refere-se ao orgão genital, cromossomos e hormônios.
Pode ser predominantemente feminino, masculino
ou intersexual (uma combinação dos dois).

EXPRESSÃO
DE GÊNE RO

Mulher

Não-binário
(andrógeno)

Homem

Fonte: Instituto Federal Santa Catarina

reSuMindo...

É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo,
como se sente, como se enxerga.

É como você demonstra seu gênero pela forma
de agir, se vestir, interagir e se expressar.
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POR QUE FALAR
DE GÊNERO E
SEXUALIDADE
NA ESCOLA?

No Brasil, grande parte dos incidentes de violência
física, verbal ou virtual praticadas na escola
estão relacionados à intolerância de gênero e
de sexualidade. Essa dado nos revela o quanto
das discussões sobre gênero e sexualidade são
polêmicas, sendo considerado imenso tabu, por isso,
silenciadas no contexto escolar.
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HOMOFOBIA
Nas escolas brasileiras

NÃO
NÃO

ESCOLA

27%

dos
homossexuais
e bissexuais
declaram sofrer
ou ter sofrido
preconceito
no ambiente
escolar

13%

deles afirmam
que a escola foi
o primeiro lugar
onde sofreram
discriminação

87%

da comunidade
escolar (alunos,
professores
e pais) têm
algum grau de
homofobia

39%

dos estudantes
do sexo
masculino não
gostariam de
ter um colega
homossexual

35%

dos pais não
gostariam que o
filho estudasse
com um
homossexual

60%

dos professores
admitem não
ter base para
lidar com a
diversidade
sexual

Fonte: Fundação Perseu Abramo/Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) Unesco
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Por estes e muitos outros motivos, torna-se importante a
promoção de momentos pedagógicos em que as discussões sobre
gênero e sexualidade ganhem espaço no cotidiano das situações
educativas da EJA.
Nas palavras de Silva (2010), é preciso pensar sobre a diversidade
que compõe esse público, dando voz aos sujeitos aos quais se
destinam o fazer pedagógico da educação de jovens e adultos.
Entendemos que prática docente tem uma grande força na
construção de um ambiente escolar mais igualitário com relações
sociais mais dignas e respeitosas. E nesse movimento, justifica-se a
necessidade da formação do/as educador/as a partir das temáticas
de gênero e sexualidade que eles e elas tenham condições de
mediar as relações sociais e enfrentar as práticas discriminatórias e
excludentes que permeiam o cotidiano da EJA .

AFINAL, A EDUCAÇÃO É UM DI REI T O DE T ODOS!
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SUGESTÕES
PEDAGÓGICAS
PARA A
PROMOÇÃO DE
MOMENTOS PARA
A DISCUSSÃO
SOBRE GÊNERO E
SEXUALIDADE NA
ESCOLA
47

ORIENTAÇÕES
GERAIS:

Como já dissemos anteriormente, o intuito desse guia didáticopedagógico é oferecer subsídios teóricos e metodológicos para a
formação do professor que lida diretamente com as diversidades
sexuais e de gênero na escola, principalmente no contexto da
Educação de Jovens e Adultos.
Diferentemente do que é divulgado pela mídia, as discussões sobre
gênero e sexualidade não visam a uma ideologia de gênero e sim,
um momento de debates coletivos sobre as diferenças existentes
entre homens e mulheres nos termos de gênero e sexualidade, com
vistas a minimizar tais diferenças e estimular o respeito, a tolerância
e a convivência inclusiva e pacífica entre os mais distintos padrões de
sexualidade e de gênero na escola.
As atividades aqui apresentadas foram intencionalmente propostas
pela equipe de pesquisadores do Grupo de Estudos “Educação,
História e Diversidades” do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
e dialoga com o Caderno de Atividades do curso de aperfeiçoamento
Gênero e Sexualidade na Escola, promovido pelo Ministério da
Educação (MEC/ SECADI) e Cultura em parceria com o Centro LatinoAmericano de Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM).
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Primeiramente, é importante que o professor esteja aberto
para promover as discussões sobre as diversidades de
gênero e sexualidade. Ter conhecimento sobre como
essas diferenças se constituem biológica, social, histórica
e culturalmente é condição essencial para que os diálogos
e provocações ganhem corpo e atinja, a sua efetividade.

É IMP ORTAN T E QUE O PROFESSOR:

•

Estimule que os próprios
alunos da EJA organizem
espaços para a discussão
sobre essas temáticas na
escola, preferencialmente
apoiando o protagonismo
dos estudantes LGBT ou
aqueles que solidarizarem
com a causa.

•

Incentivar o
desenvolvimento de
atividades culturais ou
manifestações sociais
pelos alunos, em busca
de um diálogo solidário
de defesa dos direitos
humanos, a valorização da
vida e o convívio pacífico
e harmônico com as
diferenças.
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É natural que os alunos tenham estranhamento e a
refutação em participar desses momentos de estudos
e discussões. O respeito a não participação deve ser
exercitado, já que majoritariamente, os sujeitos que se
valem da Educação de Jovens e Adultos já atingiram a
maioridade, o que lhes faculta por optar (ou não) pela
participação.
Caso não exista este público beneficiário, é possível
que essas temáticas estejam trabalhadas de forma
transversal aos conteúdos curriculares de todas as áreas de
conhecimento. Do mesmo modo, é desejável que as práticas
cotidianas de leitura, escrita e formação de senso crítico
contemplem temas relativos ao gênero e a sexualidade:
homo/lesbo;transfobia; bullying; violência sexual e violência
de gênero; desigualdades de gênero; empregabilidade de
pessoas LGBT; direitos humanos; ética e valores humanos,
etc. Isso não somente minora o preconceito e a intolerância
como valoriza a cidadania, estimula a presença e a
participação de alunos LGBT e diminuem as possibilidades
de discriminação e violência na escola e na sociedade.
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Atividade 1
Sensibilização
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Os participantes deverão se sentar em um ambiente
confortável e em semi-círculo, de modo que todos possam
se observar e que possam, também, assistir ao vídeo que
motivará o debate.

ATIVIDADE DE
SENSIBILIZAÇÃO

1 ª ETAPA: MOMEN T O DISPARADOR
»» Apresentar um vídeo elaborado a partir da música
“Indestrutível”, interpretada por Pablo Vittar, a primeira drag
queen brasileira que se despontou no mercado fonográfico
nacional.
»» Para acompanhar que seja possível uma melhor
interatividade e formação de pensamento crítico-reflexivo, é
desejável a distribuição impressa da letra da canção para os
participantes, em um tipo e tamanho de fonte que possibilite
a leitura tendo em vista a variedade etária na EJA, além de
levar em consideração que são, em sua maioria, alunostrabalhadores, e poderão estar cansados por sua trajetória
diurna de trabalho.
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INDES T RUT Í V EL

Composição: Rodrigo Gorky, Maffalda, Pablo Bispo
Eu sei que tudo vai ficar bem
E as minhas lágrimas vão secar
Eu sei que tudo vai ficar bem
E essas feridas vão se curar
O que me impede de sorrir
É tudo que eu já perdi
Eu fechei os olhos e pedi
Para quando abrir a dor não estar aqui
Mas sei que não é fácil assim
Mas vou aprender no fim
Minhas mãos se unem para que
Tirem do meu peito o que é de ruim
E vou dizendo
Tudo vai ficar bem
E as minhas lágrimas vão secar
Tudo vai ficar bem
E essas feridas vão se curar
Eu sei que tudo vai ficar bem!
Tudo vai ficar bem!

O que me impede de sorrir
É tudo que eu já perdi
Eu fechei os olhos e pedi
Para quando abrir a dor não estar aqui
Mas sei que não é fácil assim
Mas vou aprender no fim
Minhas mãos se unem para que
Tirem do meu peito o que é de ruim
E vou dizendo
Tudo vai ficar bem
E as minhas lágrimas vão secar
Tudo vai ficar bem
E essas feridas vão se curar
Se recebo dor, te devolvo amor
Se recebo dor, te devolvo amor
E quanto mais dor recebo
Mais percebo que sou
Indestrutível

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=QdCXK7bqn60
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Após a exibição do vídeo, estimular o debate sobre a LGBTfobia, partindo de perguntas
disparadoras. Serão elas que irão iniciar e direcionar as discussões sem que se perca o foco que é
o respeito às diversidades propostas por este material.

SUGES T ÕES PARA PE RGUN TAS DISPARADORAS:
»» Você se sentiu confortável ao observar as cenas do vídeo? O que
mais chamou a sua atenção? O que mais lhe incomodou?
»» Existe alguma relação entre as imagens do vídeo com a letra da
música?
»» O que motiva a intolerância, a violência e o desrespeito às
diversidades de gênero e de sexualidade?
»» Alguém de vocês já presenciou alguma cena de agressão ou de
desrespeito á população LGBT? O que foi feito nessa ocasião?
»» Existe, de alguma forma, explícita ou não, de desrespeito às
diversidades de gênero e de sexualidade aqui, na Educação de
Jovens e Adultos?
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2 ª ETAPA: AT I VIDADE DE REFLEXÃO-AÇÃO:
Nessa etapa, será necessário que o professor elabore, previamente,
um conjunto de fichas contendo informações sobre a agressão por
LGBTfobia em diferentes cenários da sociedade, inclusive na escola.
O intuito dessa atividade é provocar os participantes a buscar
alternativas para a não ocorrência dessas violações de direitos
LGBT, valendo-se da teatralização como forma de linguagem.
»» Distribua as fichas aleatoriamente entre os participantes. Não
há problema algum caso haja repetição entre as fichas, já que
nessa fase os participantes trabalharão em grupos;
»» Após a entrega das fichas, os participantes terão a missão de
interpretar a situação relatada e construirão uma proposta de
intervenção sobre o fato, representando sob a forma de teatro
como o grupo atuaria no fato, em defesa da vida e do respeito
às diversidades.
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ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II FAZEM
‘SAIAÇO’ EM AP OIO A ES T UDAN T E
T RANSGÊNE RO PROIBIDA DE USAR SAIA
NA ESCOLA DO RIO
“Fiquei feliz com o apoio dos colegas e espero
que isso possa servir de exemplo para que
ninguém mais seja discriminado”, disse a
aluna transgênero ao jornal carioca.
Fonte: Huffpost Brasil, 10 de setembro de 2014.

Link: http://www.huffpostbrasil.
com/2014/09/10/alunos-do-colegiopedro-ii-fazem-saiaco-em-apoio-aestudante-t_a_21679182/
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JO V EM LÉSBICA É EXPULSA DE FES TA DE
FORMAT URA EM ESCOLA CAT ÓLICA P OR
V ES T I R T RAJE MASCULINO
Aluna do Ensino Médio na escola The Harrisburg
Catholic, na Pensilvânia, nos Estados Unidos,
Aniya Wolf decidiu ignorar o código de vestimenta
da recepção e comparecer vestindo um smoking,
quando a orientação era usar vestido. O caso
aconteceu nesta sexta-feira. As informações são
do jornal “The New York Daily News”.
“Infelizmente, eu não fui admitida na festa. Fui
forçada a sair. Ameaçaram chamar a polícia. Eles
não podem tirar o meu orgulho”, escreveu Aniya
ao Facebook. Para a publicação americana, ela
acrescentou: “Desde pequena eu sou assim. Eu
sempre fui mais masculina. Você não me veria
brincando com bonecas Barbies”. A mãe da jovem
também lamentou a situação e afirmou: “Eu acho
que minha filha estava linda de terno”.
Fonte: Jornal EXTRA, 09 de maio de 2016.

https://oglobo.globo.com/mundo/
jovem-lesbica-expulsa-de-festa-deformatura-em-escola-catolica-porvestir-traje-masculino-19260100
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“Hoje fui de salto 12 pra escola... Minha escola nova
vive fazendo teatrinho sobre ‘aceitar a diversidade’,
mas acho que não entenderam o que é isso ainda.
Mas gostaria de agradecer aos alunos que bateram
palmas e me jogaram elogios. Também queria
agradecer aos alunos que gritaram ‘bichinha’,
‘sai daí, viadinho’ e também ‘essa Coca é Fanta!’,
escreveu Raufs.
O estudante também se dirigiu a professores e
funcionários de sua escola: “Quero agradecer
também aos policiais da patrulha escolar que
estavam rindo de mim. Quero agradecer à minha
querida pedagoga evangélica pelo olhar de
desprezo que ela me lançou ao me perguntar se eu
‘estava achando bonito tudo isso’. Quero agradecer
também ao vigilante e ao moço que fica lá com ele
por dizerem ‘Deus não gosta disso, meu jovem,
você vai pro inferno’. Quero agradecer também aos
professores que me apoiaram e acharam bonito,
principalmente um que disse ‘acho legal esses
negócios de viado’.”
Por fim, Raufs mandou seu recado aos homofóbicos
de plantão: “Amanhã eu vou com um maior ainda”.
Fonte: Jornal O Globo, 03 de junho de 2016.

https://oglobo.globo.com/brasil/
jovem-usa-salto-alto-para-ir-escolacausa-polemica-diz-amanha-voucom-um-maior-19434847

58

ALUNO MORRE EM SALA DE AULA
DURAN T E SESSÃO DE BULLYING
HOMOFÓBICO
De acordo com as pessoas que
testemunharam o caso, seus colegas
pretendiam fazer o rapaz virar um homem
como os outros. Após colocarem um plástico
filme em sua cabeça, o garoto também teve
suas pernas e braços amarrados com um
barbante. Durante um descuido, o jovem
acabou perdendo o equilíbrio e bateu o
pescoço em um canto da mesa de sua
professora, que assistia às cenas, inerte, sem
esboçar nenhuma reação.

https://www.geledes.org.br/alunomorre-em-sala-de-aula-durantesessao-de-bullying-homofobico/?gc
lid=CjwKCAjw1ZbaBRBUEiwA4VQC
IUMg81od_EJ0hwWJZOCEFdkgEEp_
i2nJGq1PcrIoWSquGYD0dpdVhoCxacQAvD_BwE

Fonte: Instituto da Mulher Negra, Geledés,
10 de julho de 2016
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T RAV ES T I DANDARA FOI APEDREJADA
E MORTA A T I ROS NO CEARÁ, DIZ
SE CRETÁRIO
Após agressões com chutes e golpes de pau,
a travesti Dandara dos Santos foi assassinada
a tiros, segundo o secretário da Segurança
Pública e Defesa Social do Ceará, delegado
André Costa. Os dois suspeitos de atirar em
Dandara foram presos, conforme o secretário.
Também foram apreendidos três adolescentes
que aparecem no vídeo agredindo a vítima, e
um sexto suspeito está foragido.

http://g1.globo.com/ceara/
noticia/2017/03/apos-agressaodandara-foi-morta-com-tiro-dizsecretario-andre-costa.html

Fonte: Portal G1/Ceará, 08 de março de 2017
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MÃE É PRESA SUSPEI TA DE MATAR
FILHO GAY A FACADAS E QUEIMAR
O CORP O: ‘ELA NÃO ACEI TAVA’
A intolerância e o preconceito são os principais
motivos apontados para a morte do estudante
Itaberlly Lozano, 17 anos, que foi encontrado
morto em janeiro deste ano na cidade de
Cravinhos, em São Paulo. Segundo a investigação
da polícia a mãe do jovem e o padrasto dele
foram presos suspeitos de terem executado do
rapaz pois não aceitavam o fato dele ser gay.

https://www.correio24horas.com.br/
noticia/nid/mae-e-presa-suspeita-dematar-filho-gay-a-facadas-e-queimaro-corpo-ela-nao-aceitava/

Fonte: Correio 24 Horas, 19 de novembro de 2017
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SUSPEI T O DE MATAR DUAS MULHE RES
EM LINHARES COMET E U CRIME P OR
HOMOFOBIA, DIZ JUS T IÇA NO ES
suspeito de matar duas jovens em Linhares,
em 21 de setembro deste ano, cometeu o
crime porque tinha preconceito contra o
relacionamento amoroso entre as vítimas. A
conclusão é do juiz da Primeira Vara Criminal
do município, André Dadalto. O homem está
preso desde o dia 11 deste mês, e a prisão foi
convertida em preventiva nesta semana.

https://g1.globo.com/espiritosanto/norte-noroeste-es/noticia/
suspeito-de-matar-duas-mulheresem-linhares-cometeu-crime-porhomofobia-diz-justica-no-es.ghtml

Fonte: Portal G1/ES, 08 de novembro de 2017
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T RANSGÊNE RO É IN T E RNADO EM COMA
AP ÓS ATAQUE HOMOFÓBICO NO RIO
A polícia investiga mais um crime de homofobia
no Rio. Carla Hestefânia Brandão de Carvalho,
transgênero masculino, foi covardemente
agredido no início do mês. Conforme mostrou o
RJTV, a família só descobriu dias depois.
Carla deu entrada no hospital em estado grave
no dia 2 de agosto. Mas a irmã só descobriu o
que tinha acontecido quase uma semana depois.
“Ele foi encontrado caído em uma poça
de sangue com convulsões devido a um
traumatismo craniano. Precisou ser reanimado
por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Já chegou aqui [no hospital] em coma e foi
direcionado a UTI”, contou Helen Santos,
irmã da vítima.
Fonte: Portal G1/RJ, 12 de agosto de 2017

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/transgenero-e-internadaem-coma-apos-ataque-homofobicono-rio.ghtml
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3 ª ETAPA: FE CHAMEN T O DA AT I VIDADE:
Após as discussões e apresentações feitas, é hora de promovermos um fechamento dessa proposta de
atividade. Para isso, é importante que todos os participantes tenham a possibilidade de se expressar e de
expor suas ideias e opiniões.
Para que isso seja possível, é importante que você, professor, estimule o debate a partir do que foi
apresentado pelos participantes. Você poderá lançar mão dos seguintes questionamentos:
»» O que motiva as agressões, o desrespeito e a discriminação de pessoas LGBT?
»» Quais as diferenças podem ser identificadas em cada caso?
»» O que a letra da música interpretada por Pablo Vittar nos quer dizer?
»» Como a escola, uma parte integrante da sociedade, pode colaborar para a ocorrência dessas violações
de direitos? E como ela pode servir como ponto de transformação social para o respeito às diversidades?
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Atividade 2
Problematizando
as questões
de gênero

65

ATIVIDADE PARA
DISCUSSÃO
SOBRE GÊNERO

As diferenças sexuais pautadas pela anatomia dos corpos e de
seus respectivos regulamentos fisiológicos não são capazes de
demarcar todas as diferenças existentes entre homens e mulheres.
Isso porque algumas dessas diferenças fogem ao padrão biológico
e se inserem nos campos da cultura e do contexto social, atributos
historicamente construídos pela sociedade. E aí que elencamos o
conceito de gênero.
Homens e mulheres, em convívio social, adotam padrões
normativamente pertencentes ao gênero masculino e feminino,
criando assimetrias de gênero. Essas assimetrias refletem a
desigualdade existente entre as masculinidades e as feminilidades,
criando nichos ocupados majoritariamente por homens ou por
mulheres, acentuando as diferenças entre “ser homem” e “ser mulher”.

66

1 ª ETAPA: MOMEN T O DISPARADOR
»» Providencie material para que os participantes possam escrever. Nossa sugestão é a de pinceis
atômicos ou canetinhas hidrocor. Além disso, é necessário que seja fixado a um suporte ou parede uma
cartolina de cor AZUL e outra, de cor ROSA. Não faça qualquer menção aos padrões gênero atribuídos
a essas cores. A proposta é obter respostas dos participantes sobre a aprendizagem de vida sobre as
questões de gênero, o que nessa oportunidade será representado pela espontaneidade das ações
desempenhadas por eles.
»» Após a fixação das cartolinas AZUL e ROSA, distribua o material de escrita (pincel atômico ou canetinhas
hidrocor) para os participantes e peça que eles descrevam atitudes ou comportamentos que são
essencialmente femininos e atitudes ou comportamentos que são essencialmente masculinos. Deixe
que os participante criem estratégias de organização e de registro dessas diferenças, nas cartolinas.
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É uma tendência natural que os registros sobre os comportamentos e atitudes masculinas e femininas
sejam direcionados pelas cores. Isso faz parte do legado cultural convencionalmente normatizado pela
sociedade, onde o azul é voltado para o público masculino e o rosa, para o público feminino.
»» Após o término dos registros, peça que os participantes leiam e observem atentamente cada item das
cartolinas e provoque os debates a partir das seguintes questões disparadoras:

SUGES T ÕES PARA PE RGUN TAS DISPARADORAS:
»» Por que as diferenças de atitudes e comportamentos exibidas por mulheres foram
registradas na cartolina ROSA? E por que a dos homens foram registradas na
cartolina AZUL?
»» Essas diferenças existem por quê e para que?
»» Os homens e mulheres possuem direitos distintos por terem gêneros opostos?
»» As diferenças que foram registradas são exclusivas do gênero ao qual foi
atribuído pelo grupo? Por quê?
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2 ª ETAPA: AT I VIDADE DE REFLEXÃO-AÇÃO
A proposta dessa atividade é reconhecer as diferenças existentes entre os gêneros e permitir uma
possibilidade de reflexão sobre os papeis sociais d diferenciação e de produção das diferenças entre
homens e mulheres, fato determinante para a construção da assimetria de gênero.
»» Apresente o vídeo que ilustra de maneira bem interessante as diferenças de comportamentos sociais
praticados por homens e mulheres.

MULHE R

HOMEM

Link: https://www.youtube.
com/watch?v=hIfBgCiO0U4
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»» Em seguida, como forma de estimular o debate sobre nas diferenças apresentadas pelo vídeo,
propomos alguns questionamentos para auxiliar as discussões:

»» Você concorda com as diferenças comportamentais entre homens e mulheres que foram apresentadas
no vídeo, ou não? Por quê?
»» Quais são as condutas representadas no vídeo que são exclusivamente femininas? E quais são
exclusivas ao masculino? Por quê?
»» Os homens podem realizar tarefas atribuídas socialmente às mulheres? Como isso pode ser feito?
»» As mulheres podem realizar tarefas atribuídas socialmente aos homens? Como isso pode ser feito?
»» É necessário se discutir as assimetrias de gênero, na escola e na sociedade? De quem maneira?
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Discutir a origem das diferenças de gênero faz parte da
construção de um pensamento igualitário entre homens e
mulheres, sem que uma necessariamente essas diferenças se
neutralizem ou se excluam mutuamente.
Portanto, nossa proposta é que um exercício de reflexão
seja feito, no sentido de permitir um diálogo maior sobre
as possibilidades de igualdade de gênero entre homens
e mulheres, reduzindo a assimetria de gênero existente e
permitindo um maior diálogo entre a igualdade dos gêneros
nos mais variados contextos da sociedade.

»» Encerradas as discussões disparadoras, faça a exibição do
vídeo “Desafio da Igualdade” para os participantes.

Link: https://www.
youtube.com/
watch?v=04u0UHEq2f4&t=42s
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»» Ao término do vídeo, problematize as discussões sobre a construção das diferenças entre os gêneros
tendo como ponto de partida as seguintes questões:

»» Por que, convencionalmente, se atribui um conjunto de padrões comportamentais esperados para
homens e mulheres, desde o período gestacional?
»» O que é ser homem, afinal? E o que é ser mulher?
»» O sexo biológico atribuído ao nascimento é a única forma de representar o gênero de uma pessoa? E a
sexualidade?
»» É possível relativizarmos as construções discursivas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher?
Seria possível outras possibilidades de gênero?
»» Se uma pessoa não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, isso seria um fator
de exclusão social? Por quê?
»» Como conciliar as diversidades de gênero, de modo a reduzir as assimetrias de gênero, a discriminação
e a violência?
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Por mais que as discussões de gênero aconteçam, ainda é latente as divergências entre homens e mulheres
na sociedade, sendo ainda mais preocupante para as pessoas que assumem a condição transgênero.
Ainda que as discussões sobre essa pauta estejam no cotidiano da sociedade, observa-se a manutenção
nas diferenças de tratamento entre meninos e meninas nos lares brasileiros.

Link: http://portal.
aprendiz.uol.com.br/
arquivo/2013/10/14/
principais-vitimas-detrabalho-domesticomeninas-tem-menostempo-para-brincar-eestudar/
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3 ª ETAPA: FE CHAMEN T O DA AT I VIDADE:
Com forma de encerrar essas discussões, seria importante a produção de objetivos educacionais que permitam
dialogar com a igualdade de gênero. Assim, são sugeridos alguns temas para que os participantes possam
escolher e construir diferentes objetos educativos, como cartazes, panfletos ou fanzines. São sugeridos os
seguintes temas:

»» Desigualdade salarial entre homens e mulheres;
»» Distribuição desigual das tarefas domésticas entre meninos e meninas;
»» Atividades desenvolvidas predominantemente por homens e mulheres nos esportes;
»» Baixa participação política da mulher;
»» Divisão sexual do trabalho;
»» Violência contra a mulher (sexo frágil);
»» Violência contra a mulher trans;
»» Outros.
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Atividade 3
A sexualidade
e as suas
diversidades

75

ATIVIDADE PARA
DISCUSSÃO
SOBRE AS
DIVERSIDADES
SEXUAIS

Nas etapas anteriores discutirmos a perspectiva de gênero
enquanto construções sociais oriundas das relações culturais e
históricas de uma sociedade.
Nessa ocasião, propomos uma discussão sobre as diversidades
sexuais existentes em nossa sociedade, inclusive aquelas
observadas no cotidiano das práticas escolares, entre os alunos,
funcionários e professores.
É importante considerar que, majoritariamente, o bullying
praticado dentro dos muros escolares é de origem LGBTfóbico.
Por isso, empreender esforços em dialogar com as diferentes
práticas sexuais e respeitá-las, torna-se uma ação pedagógica
necessária, ainda mais na Educação de Jovens e Adultos, visto que
os desdobramentos desse tipo de violência podem ser bastante
intensos e desagradáveis.
Nesse sentido, vamos propor uma discussão pautada nos valores
humanos e no respeito às diversidades.

76

1 ª ETAPA: MOMEN T O DISPARADOR
»» É necessário que seja providenciado
com certa antecedência a cópia
colorida do infográfico que deverá
ser distribuída para os participantes
do debate. Deixar que eles leiam os
dados contidos no material e façam
suas interpretações individuais.

http://coletivomariabonita.blogspot.
com/2012/11/secretaria-nacional-dedireitos-humanos.html
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» Depois de um tempo que será
determinado pelo professor,
apresente o vídeo que ilustrou a
campanha comercial do Dia dos
Namorados da Boticário em 2015:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI
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Como forma de estimular o diálogo entre os participantes, sugere-se os seguintes
questionamentos:

SUGES T ÕES DE QUES T ÕES DISPARADORAS:
»» O que os dados contidos no infográfico dizem a respeito das diversidades sexuais no Brasil?
»» A campanha publicitária incomodou você em algum aspecto? Qual? Por quê?
»» Você conhece alguém que tenha sofrido algum ataque LGBTfóbico? Quando e por que
esse fato ocorreu? O que foi feito?
»» O que uma pessoa homossexual tem de diferente quando comparada a uma outra
pessoa considerada “normal” pela sociedade?
»» Homossexualidade é uma doença ou um mal social? Por quê?
»» As campanhas publicitárias devem ou não retratar as diversidades sexuais em seus
comerciais? Por quê?
»» Você acredita que a população heterossexual poderia realizar um boicote às empresas que utilizam
meios publicitários para comercializar seus produtos a partir da inserção da temática LGBT em seus
produtos? Por quê?
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2 ª ETAPA: AT I VIDADE DE REFLEXÃO-AÇÃO:
Certamente, os debates anteriores ofereceram muitas possibilidades de interpretação e entendimento
sobre as práticas cotidianas relacionadas as diversidades sexuais. Em alguma medida, é comum o embate
sobre a moralidade (ou não) das diversidades sexuais. O que não pode ser concebido é o desrespeito a
essa diversidade.
O direito de ir e vir e de usufruir de sua sexualidade não deve ser engendrado por padrões socialmente
impostos. Assim como todo ser humano é livre, assim também é o exercício de sua sexualidade.
Embora polêmico, é necessário movimentar novas possibilidades discursivas acerca da sexualidade na
sociedade, e sendo a escola uma parte integrante da sociedade, torna-se inevitável promover momentos
de reflexão sobre o lugar das sexualidades em seu cotidiano, estimulando um diálogo coletivo e integrador
sobre essas diferenças.
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»» Nessa ocasião, após a efervescência dos debates disparados pelos
materiais propostos anteriormente, proponha a leitura compartilhada,
em voz alta, do texto “No país de Blowminsk”.

NO PAÍS DE BLOWMINSK
Blowminsk é um país onde se proíbe o relacionamento afetivo e
sexual entre pessoas do sexo oposto. O homem não pode sentir
desejo, atração ou tesão nem amar romanticamente uma mulher.
E a mulher também não pode sentir desejos afetivosexuais por
um homem. Os bebês são gerados em provetas e inseminados
artificialmente, dando opções maiores aos pais sobre as
características que poderão desenvolver. Existem pessoas que
tentam quebrar as regras de Blowminsk, relacionando-se com
pessoas do sexo oposto ao seu, mas são excluídas da sociedade e
vivem em guetos.
Ivan e Marina moravam em Blowminsk e freqüentavam a mesma
escola. Um dia perceberam que algo estranho estava acontecendo
entre eles. Tentaram disfarçar, mas foi inevitável que acabassem
conversando sobre o desejo que estavam sentindo um pelo outro.
Sentiram-se muito angustiados, porque perceberam que eram
diferentes das outras pessoas, seus pais não aprovariam e talvez
fossem até expulsos da escola.
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Marina e Ivan tentaram não deixar que a atração se transformasse
em atitude. Mas uma tarde, voltando para casa, não resistiram
e, depois de se esconderem atrás de algumas árvores em um
parque, beijaram-se apaixonadamente. Eles estavam próximos ao
colégio onde estudavam. Os amigos de Ivan, que estavam jogando
ali perto, viram a cena e ficaram horrorizados. Xingaram Ivan de
“hetero” sujo e deram-lhe alguns pontapés. A direção da escola
ficou sabendo e imediatamente os expulsou da instituição, para
que não contaminassem os outros alunos.

Link: https://www.
unicef.org/brazil/pt/
SPE_Guia_Formacao.pdf

Os dois pais de Ivan mandaram-no embora de casa, indignados.
Marina teve mais sorte. Foi encaminhada para um psicoterapeuta,
que explicou à família que os sentimentos de Marina por Ivan não
eram doença, nem opção. Esclareceu que ela era normal, igual
às outras mulheres, e que a diferença estava em quem ela desejava
para amar. (...) Mesmo assim, as duas mães de Marina pediram
que ela não se relacionasse mais com alguém do sexo oposto ao
seu. Marina, mesmo sabendo que era normal e igual às outras
pessoas, sentiu-se indignada por haver sido rejeitada só porque
amava diferente, enquanto os amigos que a haviam agredido não
tinham sofrido qualquer repressão.
Ivan tentou se relacionar com outros meninos, cumprindo o
que era esperado pela sua família e pelas normas e valores de
Blowminsk. Resolveu não viver mais o seu desejo até que pudesse
ser independente. Marina continuou a procurar alguém que
sentisse o mesmo que ela e amigos que respeitassem o seu desejo.
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»» Diante da leitura do texto, promova um debate a partir das seguintes questões seguintes:

»» Em que a nossa sociedade se parece com o país de Blowminsk?
»» O que as personagens da estória poderiam fazer para viver melhor e serem mais felizes?
»» Que atitudes são mais comuns em nossa realidade social, diante desse tipo de situação?
»» Em que medida pessoas que experimentam desejos afetivos e sexuais considerados fora do padrão da
sociedade são excluídas ou violentadas?
»» Vivemos isso na nossa escola?
»» O que podemos fazer para mudar essa realidade?
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3 ª ETAPA: FE CHAMEN T O DA AT I VIDADE:
Após todas as discussões, proponha aos participantes que se dividam em duplas e reescrevam o final
dessa estória pensando em outros possíveis finais para a jovem e o jovem. Em seguida, apresente-os em
plenária.
Para finalizar, peça que os alunos construam uma redação de até 15 linhas sobre a temática “Os desafios
de ser diferente em nossa sociedade”.
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Atividade 4
Desconstruindo
gênero:
Sujeitos trans
em ação
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ATIVIDADE
PARA (DES)
CONSTRUÇÃO
DE GÊNERO:
OS SUJEITOS
TRANS EM
QUESTÃO

Sabemos que gênero é uma construção sociocultural e
histórica dentro de uma sociedade. É a partir das definições
de gênero, uma sociedade define as condutas e atitudes
desejáveis para homens e para mulheres.
Como vimos, nem sempre o gênero atribuído ao nascimento
condiz com a identidade que alguns indivíduos apresentam
em sociedade. Essas pessoas, chamadas de transgênero,
sofrem constantes agressões verbais, psicológicas e até
mesmo físicas por não seguirem ao perfil sexual e de gênero
hegemônico na sociedade.
Em muitos discursos, as pessoas transgêneros optam por
atuar em profissões marginalizados pela sociedade, como
a prostituição. Outra parcela é apontada como atuante em
setores de entretenimento, como em boates ou setores
da beleza e estética. Raramente, observamos pessoas
transgênero atuarem em outros postos de trabalho. Por quê?
Que tal se dialogássemos um poucos mais sobre isso?
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1 ª ETAPA: MOMEN T O DISPARADOR
As discussões sobre a identidade de gênero na escola é um
campo de controvérsias constante. Por esse motivo, tornase um tema de grande fragilidade no trato das questões
pedagógicas escolares.
Contudo, vamos situar nossas discussões sobre as atitudes
e os comportamentos sociais em relação às pessoas
transgênero no cotidiano da escola. Para isso, sugerimos:
» O Programa Escola sem Homofobia, do governo federal,
elaborou um conjunto de materiais e documentos
norteadores do trabalho pedagógico docente e institucional
para a lida com as diversidades de gênero. Um dos vídeos
propostos por esse Programa é “Encontrando Bianca”, que
assistiremos agora.

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=SJsGN69NGug&t=4s
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Ao observarmos atentamente os diálogos e as imagens do vídeo “Encontrando Bianca”,
percebemos a narrativa de vida de uma adolescente transgênero. Ela narra os dilemas de
sua trajetória de convivência no ambiente escolar. A partir dessas observações, sugerimos a
proposição de alguns disparadores:

SUGES TÃO DE QUES T ÕES DISPARADORAS:
»» Qual é a identidade de gênero adotado pela Bianca?
»» Como é o principal grupo de convivência no dia a dia da escola?
»» Na medida em que Bianca construía sua expressão de gênero, quais foram as
principais dificuldades encontradas por ela na escola?
»» Bianca foi amplamente aceita e apoiada por ser uma pessoa trans na escola?
»» A escola se mostrou aberta à diversidade de gênero de Bianca? Ela se sentiu
acolhida por todos? Houve total respeito à sua condição transgênero?
»» Houve alguma forma de constrangimento à Bianca, na escola?
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2 ª ETAPA: AT I VIDADE DE REFLEXÃO-AÇÃO:
O Brasil é o país onde mais se matam pessoas transgênero no mundo. É o que aponta os
dados levantados pela relatório elaborado pela ONG Gay Bahia. Só no ano de 2016 foram 127
assassinatos, ou um a cada 3 dias. Para a população trans, a expectativa de vida é de 35 anos,
menos da metade da média nacional, que é de 75 anos. Esses dados sugerem a promoção de
políticas públicas protetivas para esse grupo social, o que pode ser também promovido pelas
instituições de ensino, inclusive na EJA.
»» Após nos situarmos no contexto de vida cotidiana das pessoas transgênero, vamos proponha a exibição
do documentário “Transgêneros: a vida além da identidade”.

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=WupOPOrH8hw&t=37s
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O documentário nos revela as histórias de vida apresentadas por diferentes personalidades
transgêneras brasileiras e nos mostra os dilemas encontrados por todas elas durante a sua
constituição identitária. Sugerimos alguns disparadores:

SUGES TÃO DE QUES T ÕES DISPARADORAS:
»» O que é identidade de gênero?
»» Você conhece alguma pessoa transgênero? Como é o seu convívio?
»» Identidade transgênero é uma doença ou uma escolha?
»» O que é ser homem e o que é ser mulher frente as pessoas transgênero?
»» Por que é tão difícil conviver com as diversidades de gênero na sociedade?
»» O que é possível se fazer para minimizar o índice de violência contra a população
transgênero na sociedade? E na escola?
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»» Já presenciou ou teve conhecimento sobre alguma forma de agressão à pessoas transgênero?
»» Por que falar em direitos de pessoas transgênero é tão polêmico?
»» Em sua opinião, onde podemos encontrar em maior quantidade, pessoas transgênero em situação de
trabalho? Por quê? Isso pode estar relacionado de alguma forma com a escola?
»» A escola está preparada para receber e conviver com a diversidade de gênero?
»» Por que é tão difícil conviver com as diversidades de gênero na sociedade?
»» O que é possível se fazer para minimizar o índice de violência contra a população
transgênero na sociedade? E na escola?
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3 ª ETAPA: FE CHAMEN T O DA AT I VIDADE:
É possível que muitas discussões sobre as pessoas transgênero sejam permeadas pelo viés religioso. Não
há problema algum nisso. O mais importante é estimular o respeito e a tolerância entre os participantes e
as discussões sobre pessoas transgênero. Respeitar as diferenças é reconhecê-las e mesmo quando não se
concorda integralmente com sua existência. A convivência pacífica, de respeito humano a essas diferenças
é o principal meio para que a vida de milhares de transgênero seja possível, inclusive para o acesso à
educação, ao trabalho, à saúde e aos direitos políticos.
»» Espalhe revistas, jornais, folhetos, panfletos, enfim... Solicite que os alunos recorte imagens masculinas
e femininas. Em seguida, peça que eles recortem as imagens e construam novas possibilidades de
representação de identidade de gênero (transmasculinos, transfemininos, demigênero, agênero, etc.)
como num moisaco de imagens.
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»» Após a construção do mosaico de imagens, divida os alunos em grupos e oriente para que construam
cartazes explicativos sobre os seguintes temas:

»» Identidade de gênero;
»» Uso do nome social;
»» Direito de uso ao banheiro que melhor representar seu gênero;
»» Acesso a escolarização;
»» Oportunidades de emprego;
»» Participação em campanhas publicitárias;
»» Outros.

93

Outras
sugestões
possíveis
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ADOLESCEN T ES, JO V ENS E EDUCAÇÃO
EM SEXUALIDADE: UM GUIA PARA AÇÃO
Um material elaborado por uma equipe de especialistas
da Fundação Ford sobre as questões de sexualidade para
adolescentes e jovens. Contém informações de apoio
pedagógico bastante interessantes, além de propor
atividades de fácil replicação nos ambientes escolares.

Fonte: https://promundoglobal.org/wp-content/
uploads/2015/01/guia-adolescentes-jovens-eeducacao-em-sexualidade.pdf
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DI V E RSIDADE SEXUAL NA EDUCAÇÃO:
PROBLEMAT IZAÇÕES SOBRE A HOMOFOBIA
NAS ESCOLAS
Trata-se de uma obra elaborada em parceria feita pelo
Ministério da Educação e o UNESCO.
Fonte: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001871/187191por.pdf
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ORI EN TAÇÃO T É CNICA IN T E RNACIONAL PARA
EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE: UMA ABORDAGEM
BASEADA EM E VIDÊNCIAS PARA ESCOLAS,
PROFESSORES E EDUCADORES EM SAÚDE
Trata-se de uma obra elaborada UNICEF e a ONU. O material
oferece orientações didático-pedagógicas para as discussões
sobre o exercício da sexualidade numa perspectiva
preventiva contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis,
sobretudo a AIDS.

Fonte: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001832/183281por.pdf
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GÊNE RO E DI V E RSIDADE NA ESCOLA:
CADE RNO DE AT I VIDADES
O Caderno contém orientações que pretendem reforçar
a educação como ato permanente e fundamental
na construção de valores e atitudes voltados para o
reconhecimento das diferenças, singularidades e direitos de
todos os grupos e indivíduos. Possui várias atividades que
podem ser reproduzidas em dinâmicas escolares.

Fonte: http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-deAtividades-GDE2010.pdf
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SALT O PARA O FUT URO:
EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÊNE RO
O material é composto de uma série de programas tem como
objetivo fomentar o debate e o aprofundamento das questões
de gênero e sexualidade no campo da educação. Oferecem
textos para suporte teórico para os professores e para todos
aqueles que se propuserem a discutir as construções cotidiana
das diferenças sexuais entre homens e mulheres.

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/cadernos_tematicos/salto_futuro_
educacao_igualdade_genero.pdf
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Considerações
Finais

Discutir a diversidade sexual e de gênero numa perspectiva de
inclusão social de sujeitos trans é algo complexo, porém desafiador.
No entanto, algumas dificuldades poderão ser elencadas para
que tal ação interventiva ocorra. Talvez a principal delas seria
o desconforto de alunos, professores e demais funcionários
em superar a visão binária da vida sexual e, diante deste fato,
tornarem-se inflexíveis para o entendimento da dimensão histórica
e sociocultural de gênero, o que poderia repercutir de modo
negativo, fugindo-se aos objetivos propostos pela intervenção
didático-pedagógica.
Como forma de superação, cremos que ofertar a possibilidade
de adesão (ou não) da participação destes sujeitos reduziria
os eventuais embates e desconfortos, minorando o reforço à
discriminação. A proposta é viabilizar um momento de reflexão
sobre gênero e sexualidade numa perspectiva de inclusão social e
não um ambiente para discussões intolerantes e ofensivas. Logo, o
respeito a liberdade de não querer discutir sobre o assunto poderá
ser facultada aos participantes deste momento.
É certo que as contribuições individuais e coletivas registradas
durante a realização das atividades propostas pela intervenção
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também constituirão fonte de interpretação para estudos
posteriores. Além disso, será possível acompanhar os
desdobramentos que esta proposta de intervenção vier a causar,
seja na reconsideração das ações contidas no Projeto Político
Pedagógico Escolar, seja por ações pontuais ou continuadas
promovidas pelos planejamentos de ensino dos professores
participantes.
Espera-se que as proposições efetuadas durantes as etapas
apresentadas possam contribuir para o (re)pensar e até mesmo
questionar sobre o lugar (ou não-lugar) da sexualidade e de
gênero nos ambientes escolares. Alem disso, pretende-se que as
discussões propostas atuem como meios de (in)formação para
alunos e professores, e que nova ações sejam promovidas pela
própria escola, de modo a minimizar possíveis estranhamentos
entre seus frequentadores. Do mesmo modo, espera-se que os
resultados desta ação possibilitem o acesso e a permanência dos
sujeitos marginalizados por apresentarem atos performativos de
gênero (ou mesmo sexual) diferente do perfil majoritário exibido
pela sociedade.
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