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N
a contemporaneidade, o mundo está ainda mais 
marcado pela velocidade com que as novas tecnologias 
se impõem. A par disso, faz-se necessário que a escola 
e o ensino lancem mão de formas de aprendizagem 

que possam gerar na/o estudante interesse, motivação e participação 
ativa dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ao problematizar 
questões que impactam diretamente a vida das/os estudantes por meio 
dos conteúdos curriculares, a escola tende a dar sentido e significado 
aos processos de ensino-aprendizagem (MENDONÇA, 2011) e também 
se atentará à diversidade dos sujeitos que compõem o espaço escolar 
(ZABALA, 1998). Assim, pensar estratégias metodológicas no contexto da 
EPT para contemplar pautas plurais, como é o caso da diversidade sexual 
e de gênero, é um imperativo que se coloca para as/os profissionais da 
Educação. 

Nessa perspectiva, as Rodas de Conversa nos parecem ser uma 
opção acertada. É o que estamos propondo por meio desse Portfólio, ora 
apresentado. As Rodas de conversa, técnica que permite o intercâmbio 
de saberes entre professor/a e estudantes, pautado no diálogo como 
centralidade, pode se constituir como uma ferramenta eficaz ao processo 
educativo.

Este material é fruto de uma pesquisa de Mestrado em Educação 
Profissional e Tecnológica (ProfEPT), realizada em um dos 16 campi do 
Instituto Federal de Alagoas/Ifal, entre 2019 e 2021, cujos traçados para 
tal feito foram: a) contribuir para o debate acerca da pluralidade identitária 
sexual com vistas à transversalidade do currículo na EPT; b) analisar as 
vozes dos participantes da pesquisa nos ciclos de conversas (estudantes 
e corpo técnico-assistencial) e c) apresentar, em forma de encarte didático 
(Portfólio), um material advindo dos momentos de interação com as/os 
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participantes da investigação.  
O estudo foi orientado pela seguinte pergunta: de que forma as 

discussões sobre identidades sexuais, consideradas por vezes dissonantes 
no contexto escolar, limitam e/ou promovem atitudes inclusivas na instituição 
de ensino? Com o intuito de  responder a essa questão, consideraram-se 
as seguintes hipóteses: i) a forma pontual com que é tratada a temática da 
diversidade sexual limita-se a componentes curriculares das humanidades na 
Formação Geral; ii) o tratamento tangencial de discussões sobre a diversidade 
identitária sexual é um entrave à inclusão plena das/os estudantes inseridas/os 
no contexto da Educação Profissional e Tecnológica e a manutenção de ideias 
e comportamentos heteronormativos entre servidores e discentes. Convém 
salientar que este Produto Educacional (Portfólio) se delimita ao ser cotejado 
com uma Sequência Didática pelo fato de ele não se prestar exclusivamente 
ao trabalho docente, uma vez que pode ser utilizado por diferentes públicos 
que tenham interesse em trabalhar a temática da diversidade sexual e de 
gênero.

Com efeito, o trabalho segue a seguinte sequência: a princípio, a 
primeira parte discorrerá sobre a importância do Produto Educacional no 
Mestrado Profissional, em específico, no ProfEPT. Em seguida, dispomos de 
maneira resumida, os materiais utilizados como suporte durante a realização 
de cada sessão das Rodas de conversa em diálogo com as/os participantes 
da pesquisa. Uma síntese das falas mais marcantes das/os participantes nos 
encontros realizados compõe a terceira parte deste trabalho. Já a quarta parte 
do Portfólio estabelece uma breve reflexão com base no diário de pesquisa 
elaborado nos momentos oriundos das Rodas de conversa. Por fim, a quinta 
parte é composta por um game interativo, por meio do qual se almeja debater 
alguns conceitos sobre diversidade sexual e de gênero trabalhados nos 
encontros realizados remotamente. 

Com isso, esperamos que este Produto Educacional possa, em 
alguma medida, contribuir para o trabalho pedagógico de profissionais da 
Educação, que se debruçam sobre as questões que envolvem a diversidade 
sexual e de gênero no âmbito da escola. Boa leitura!

Os autores
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1. O Produto Educacional
NO PROFEPT

O Produto Educacional se constitui como um dos trabalhos finais, encartado à dissertação, 
do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), oferecido pela 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que a/o mestranda/o deve apresentar 
para fins de validação por uma banca examinadora. Pasqualli, Vieira e Castaman (2018, p. 116) 
aconselham que:

E esse é um dos diferenciais que esse tipo de Mestrado traz em relação aos modelos 
acadêmicos. Nessa perspectiva, o Produto Educacional ora apresentado dialoga diretamente 
com essa orientação proposta pelas/os autoras/es. Para nós, sempre foi inquietante, observar 
como docentes, inúmeras reações de preconceitos e discriminações por parte de estudantes, 
docentes e funcionárias/os das instituições de ensino, em relação a pessoas que supostamente 
manifestam uma sexualidade fora dos padrões considerados como desejáveis; ao mesmo tempo 

O produto final do Mestrado em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT) deverá ter a característica de ser 
iniciado a partir de um fato ou ação inquietante, de um 
problema concreto da EPT, e não de uma questão teórica, que 
é o caminho adequado aos Mestrados Acadêmicos.

Fonte: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/illustration-caractere-personnes-icones-idees-creatives_3425186.htm Acesso em: 12 jun. 2021.

“ “
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essas temáticas ligadas à diversidade sexual e de gênero serem silenciadas pelos currículos 
escolares, mesmo que apareçam em alguns documentos oficiais em sua transversalidade. Silva 
e Souza (2018), seguindo essa mesma linha de raciocínio, defendem que o produto educacional 
deve ser oriundo de uma reflexão por parte da/o docente diante de uma dada situação que 
mereça ser mudada e deve ir além de ser um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, 
gerando, assim, a construção de novos saberes.

O Portfólio resulta da materialização do procedimento metodológico das Rodas de 
conversa, um dos instrumentos utilizados com vistas à coleta de dados para o desenvolvimento 
da pesquisa. O Portfólio, na avaliação de Alvarenga e Araujo (2006, p. 2), pode “[...] incluir outros 
itens, planos e reflexões sobre os temas importantes tratados em sala de aula, estudos de caso 
pertinentes aos conteúdos em evidência, relatórios, sínteses de discussões, produções escritas 
ou gravadas, [...]”. Portanto, um Portfólio não se limita ao registro das atividades discentes; ele 
pode também ser uma forma de registro e de reflexão do próprio trabalho docente, nesse caso, 
do pesquisador. Esse foi o encaminhamento traçado para este material.

Um Produto Educacional na orientação apresentada por Rizzatti et al. (2020, p. 2) não se 
trata de uma receita acabada, sendo a sua função primordial “[...] servir de produto interlocutivo 
a professores e professoras que se encontram nos mais diferentes contextos do nosso país”. 
Passa longe a pretensão de produzir um manual definitivo acerca da questão e que sirva para 
as mais diversificadas realidades. Nossa intenção é que, a partir deste material, estudantes, 
docentes, pedagogas/os, assistentes sociais e outras/os profissionais comprometidas/os com 
uma educação libertadora e plural, possam adaptar essa proposta às realidades de cada 
contexto em que for desenvolvida.

Acreditamos que os caminhos percorridos para a elaboração deste Produto Educacional, 
oriundo de uma pesquisa mais ampla, as vivências e a sistematização aqui materializada, 
mesmo em suas limitações, possam, de alguma forma, contribuir para que outros sujeitos 
reflitam a respeito de questões envoltas à diversidade sexual e de gênero, notadamente no 
âmbito escolar, e que possam, de alguma forma, compreender que uma educação integral, 
como a pretendida pelo ensino médio integrado ofertado pela Rede Federal de Ensino, só pode 
se concretizar com o respeito e a valorização das muitas formas de ser e estar no mundo. Isso 
inclui, diretamente, a diversidade de orientações sexuais e identidade de gênero.
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As Rodas de Conversa dialogam diretamente com a tradição freireana de educação, 
pois aposta em uma estratégia política metodológica libertadora, que favorece a emancipação 
humana, política e social de coletivos historicamente excluídos, como é o caso da população 
LGBTQIA+. Essa metodologia enseja uma possibilidade dialógica, em que se “[...] busca 
compreender o sentido que o grupo social oferece ao fenômeno estudado” (MOURA; LIMA, 
2014, p. 24). Nesse sentido, as vivências dos sujeitos podem dialogar diretamente com os 
saberes oriundos do mundo acadêmico; portanto, a Roda de Conversa insere-se dentro de 
uma pedagogia de caráter sócio-político, cujos sujeitos participantes, mediante as suas falas, 
contribuem para a construção do saber juntamente com a figura do pesquisador em cena. 
Nessa perspectiva, o Produto Educacional proposto traz a possibilidade de se refletir acerca 
dos modelos societários que reduzem o processo da educação formal como sendo uma mera 
preparação para o mundo do trabalho, desprezando a subjetividade dos sujeitos.

O que compartilhamos nesta parte do Produto Educacional é uma síntese dos referenciais 
teóricos e dos materiais que serviram de orientação para a realização dos encontros, em diálogo 
com algumas falas trazidas pelas/os participantes do estudo.  A sequência apresentada segue 
os temas trabalhados durante as Rodas de conversa com os segmentos participantes da 
pesquisa.

2. Rodas de conversa:
SABERES EM DIÁLOGO

Fonte: https://sescap-pr.org.br/noticias/post/maioria-dos-profissionais-nao-sabe-lidar-com-aspectos-comportamentais / https://www.freepik.
com/free-vector/tree-logos-collection-flat-style_1869227.htm#page=1&query=tree&position=33 Acesso em: 12 jun. 2021.
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SESSÃO SESSÃO
SESSÃO

Questões conceituais:
sexo, gênero, sexualidade, identidade de gênero, orientação 
sexual, performance de gênero, direitos sexuais.

Objetivo: apresentar e discutir, com o grupo participante, conceitos ligados à 

diversidade sexual e de gênero;

Conteúdo de aprendizagem mobilizado (ZABALA, 1995): conceituais

Tempo: 80 min.

Materiais utilizados: vídeo, textos, slides e game interativo; 

O encontro tem início com a exibição do vídeo, que aborda de forma animada alguns 
conceitos sobre a diversidade sexual e gênero. Disponível em:

É preciso reconhecer que

Contudo, essa é uma temática ainda carregada de muitos tabus e preconceitos. Falar 
de sexo e sexualidade, especialmente em espaços como a família, ainda se constitui como uma 
barreira. Uma/um estudante¹ participante dos momentos de Rodas de conversa, confessou 
que:

www.youtube.com/watch?v=XsJTCKzL-Gg

Falar sobre sexualidade é falar de nossa história, nossas emoções, 
nossas relações com as outras pessoas, nossos costumes e 
nossos desejos. É uma forma de expressão, comunicação e afeto 
que se manifesta a todo o momento, seja por meio de um gesto, de 
um olhar ou de uma ação [...]. (BRASIL, 2010, p. 13).

“Eu sou de uma família, muito, muito, muito católica! E assim, né..., eu mesmo nunca ouvi ninguém 
falando sobre sexo, nem os adultos entre eles na mesinha, eu ouvi ninguém falando. Eu acho que isso 
é um assunto que é.…até pra eles é algo tão...como é que falo isso? Eu não sei a palavra certa...mas, 
tipo, é...eles não têm liberdade pra falar nem entre eles sobre isso, muito menos com o jovem, sabe?. 
E eu acho que isso vem muito da religião[...]” (EST- 6)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

¹ Para nos referirmos ao segmento estudantil participante da pesquisa, utilizamos neste trabalho a sigla EST.

I

“ “



12

De acordo com o que a/o estudante revela, esse tema é um assunto proibido em pleno 
século XXI, certamente, para a maioria das famílias. Isso ocorre devido ao fato de que essa 
questão aciona uma série de valores e prismas de cunho moral, religioso e cultural (BRASIL, 
2010).

Uma/um outra/o estudante trouxe a seguinte observação para a Roda de conversa 
sobre sexo:

A fala da/do estudante evidencia que essa é, culturalmente, uma temática que passa 
pelo domínio do masculino. Nesse sentido, a liberdade que os corpos masculinos sempre 
tiveram o privilégio de usufruir lhes permite a exploração do tema de forma muito mais livre que 
para as mulheres. As desigualdades de gênero estão desde muito cedo presentes no modo 
como meninas e meninos são educadas/os. 

Nessa perspectiva, Giddens (apud LANZ, 2014, p. 42) lembra que “a distinção entre 
sexo e gênero é fundamental, já que muitas diferenças entre homens e mulheres não são de 
origem biológica”. Portanto, conhecer alguns conceitos se faz necessário quando se trata da 
sexualidade humana.

É a parte genital que compõe os corpos 
(macho, fêmea, intersexo);

Perpassa toda a existência dos sujeitos 
e envolve aspectos biológicos, emocionais, 
culturais, históricos, entre outros.

Termo usado para definir os papéis 
socialmente construídos para o masculino e o 
feminino.

“[...] mas eu cresci, como sexo sendo uma coisa masculina e não feminina... sabe? 
[...]. Porque entre as mulheres é uma coisa que quase não deveria existir, entende?” 
(EST- 2)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

SEXO

SEXUALIDADE

GÊNERO

DIMENSÕES DA
SEXUALIDADE

HUMANA
A sexualidade humana vai 
muito além do ato sexual. Ela 
envolve outras dimensões 
do ser como a afetividade, o 
contato físico, a satisfação, 
o prazer e a intimidade que 
se estabelece na relação.
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Há homens e mulheres-trans que são heterossexuais, bissexuais, homossexuais, 
assexuais, pansexuais¹, entre outros. A orientação sexual pode ser resumida segundo o 
esquema da figura 1:

Figura 1: Orientação sexual

Significa para onde o desejo de uma pessoa é direcionado, ou seja, com quem 
ela ou ele tem prazer; a orientação sexual pode ser: heterossexual, homossexual, 
bissexual, assexual, pansexual, entre outras; não está necessariamente atrelada 
à identidade de gênero.

Refere-se ao modo como a pessoa se sente (feminina, masculina ou não-
binária), independentemente do corpo biológico. Pode ser i) cisgênero (gênero-
conforme – nasceu com pênis e se reconhece como homem, por exemplo); ii) 
trans (gênero-divergente do sexo biológico - transexuais e travestis) e iii) não-
binário (indefinido, fluido. Não se encaixa nem no masculino, nem no feminino) 
(RAMOS, NICOLI, BRENER, 2016).

ORIENTAÇÃO SEXUAL

IDENTIDADE DE GÊNERO

Fonte: autores, 2021.

¹ Pessoas que não levam em conta a orientação sexual ou identidade de gênero de outras para se relacionarem afetivo/sexualmente.
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O esquema posto na Figura 2, a seguir, exemplifica as manifestações de identidade de 
gênero:

Existem ainda na espécie humana outras formas de manifestações ligadas à vivência do 
gênero e da sexualidade, a exemplo do que elencamos seguidamente:

DRAG QUEEN - não se trata de uma identidade de gênero, nem de uma 
orientação sexual. Está mais ligada a uma performance artística;

CROSSDRESSER - pessoas que se vestem com trajes e acessórios do sexo 
oposto. Essa prática está mais ligada às fantasias de cunho sexual ou 
performativo e ocorre de forma ocasional;

QUEER - é uma corrente dos Estudos de Gênero, mas também designa a 
forma de conceber a sexualidade por parte de algumas pessoas. A pessoa 
queer não se encaixa em normas que limitem a vivência da sexualidade; O 
queer rejeita a definiçao de uma identidade sexual;

INTERSEXO - não se refere à orientação sexual ou à identidade de gênero. 
Trata-se de uma condição biológica, em que a pessoa nasce com genitais 
de ambos os sexos.

Figura 2: Identidade de gênero

Fonte: autores, 2021.

(LANZ, 2011)

IDENTIDADE
DE GÊNERO

CISGÊNERO

TRANSGÊNERO
TRAVESTIS

TRANSEXUAIS

NÃO-BINÁRIO
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Os infográficos na Figura 3 da próxima página trazem uma síntese, visando a fins 
didáticos, a respeito de alguns aspectos ligados à diversidade sexual e de gênero.

Contudo, cabe ressaltar, conforme algumas abordagens (BUTLER, 2003; BENTO, 
2008) que, assim como gênero e orientação sexual, o sexo vai além da natureza. Ele também é 
construído na cultura, nos discursos, nas clínicas. 

Figura 3: Sexo, gênero e orientação sexual

QUADRO 1 - SEXO, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL

Fonte: www.leticialanz.org. Acesso em: 07 mai. 2021
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Figura 4: Significado das siglas

Fonte: (Adaptado pelos autores, 2021). Disponível em: https://bluevisionbraskem.com/desenvolvimento-humano/o-que-significa-a-sigla-lgbtqia/  

L Q
G I
B A
T +

LÉSBICA QUEER

GAY INTERSEXO

BISSEXUAIS ASSEXUAIS

TRANSEXUAIS E TRAVESTIS +

mulheres que sentem atração afetivo/
sexual pelo mesmo gênero.

pessoas que transitam entre os gênero 
masculino e feminino ou em outros. 
Defendem uma orientação sexual ou 
identidade” de gênero não definitiva.

homens que sentem atração afetivo/
sexual pelo mesmo gênero.

pessoas que nascem com uma anatomia 
reprodutiva ou sexual masculina e feminina.

pessoas que sentem atração afetivo/
sexual pelos gêneros masculinos e 
femininos.

pessoas que não sentem atração sexual por 
outras, independente do sexo ou gênero.

pessoas que se identiicam com 
um gênero diferente do que lhe foi 
atribuído ao nascerem.

abriga todas as possibilidades 
de orientação sexual e identidade 
de gênero que possam existir.

HISTÓRICO DA SIGLA

MHB

LGBT

GLS

LGBTQI

GLBT
Movimento Homossexual Brasileiro. Foi 
a 1ª sigla a identificar o movimento de 
luta política pelos direitos homoafetivos 
no final dos anos de 1970. 

A partir de 2008, a letra “L” passou 
a frente da letra “G” para acentuar a 
necessidade de buscar a equidade de 
gênero na comunidade LGBTQIA+. 

Nos anos de 1980, a sigla passa 
a representar “gays”, “lésbicas” e 
“simpatizantes”.

Nos últimos anos com o fortalecimento de novas 
identidades sexuais, foram incorporadas outras 
letras à sigla. Hoje, tem ganho mais espaço a sigla 
LGBTQIA+ com seus respectivos significados acima. 

Na década de 1990 é ampliada para 
contemplar   outras identidades sexuais. 
Passou a representar “gays”, “lésbicas”, 
“bissexuais” e “transexuais”.
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De acordo com o Ministério da Saúde “Os Direitos Sexuais [...] dizem respeito, antes de 
mais nada, aos acordos para a vida em sociedade e à cidadania” (BRASIL, 2010, p. 18-19). Os 
direitos sexuais, por sua vez, procuram garantir o direito de todas as pessoas:  

Conhecer, divulgar e discutir esses direitos pode contribuir para construção de uma 
sociedade mais inclusiva, portanto, plural e democrática.

OS DIREITOS SEXUAIS
Ministério da Saúde

Viver a sexualidade sem medo, vergonha, 
culpa, falsas crenças e outros impedimentos 
à livre expressão dos desejos; 

Viver a sua sexualidade, independentemente 
do estado civil, idade ou condição física; 

Escolher o(a) parceiro(a) sexual sem 
discriminações e com liberdade e autonomia 
para expressar sua orientação sexual; 

Viver a sexualidade livre de violência, 
discriminação e coerção e com o respeito 
pleno pela integridade corporal do(a) 
outro(a);

Praticar a sexualidade independentemente 
de penetração.   

a

a

a

a

a

(BRASIL, 2010, p. 18-19)
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Em seus estudos, Louro (2000) reflete que o nosso corpo é construído a partir das 
expectativas que o meio social projeta sobre ele. Portanto, o corpo é histórico-cultural. Cada 
sociedade em cada época define o tipo de corpo considerado ideal, desejado. Nessa perspectiva, 
Lanz (2014, p. 45) nos lembra que

A Roda de conversa tem início com as seguintes questões norteadoras:

Objetivo: problematizar com o grupo participante, questões ligadas ao corpo, 

ao gênero, à identidade e à representação imagética da população LGBTQIA+;

Conteúdo de aprendizagem mobilizado (ZABALA, 1995): atitudinais 

Tempo: 80 min

Materiais utilizados: textos, slides, imagens; 

 O que é ser homem? E ser mulher? Existe uma essência masculina/feminina? 

 De onde vem o temor ao feminino por parte de alguns homens?

 Onde e como se aprende sobre o masculino e o feminino? O que envolve esse aprendizado? 

 O genital basta para definir o gênero? 

 Que lentes a cultura usa na representação dos corpos?  

 O corpo é político? 

 O que é identidade? Ela permanece inalterada no decorrer da vida? 

 De que forma as identidades LGBTQIA+ são comumente representadas?

o corpo humano há muito tempo deixou de ser um fato da natureza 
para tornar-se um fato cultural, uma construção discursiva que 
não tem mais nenhuma das certezas que possuía como fenômeno 
determinístico do mundo animal. A linguagem nos divorcia de um 
corpo (e de uma sexualidade) natural, determinada pela genética.

II
Corpo, gênero, identidade e representação

SESSÃO SESSÃO
SESSÃO

“ “
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Assim sendo, os corpos ganham significados a partir das expectativas socioculturais 
que lhes são projetadas pelas lentes da cultura. A reflexão apresentada por uma/um estudante 
sobre o tema vem ao encontro ao que a autora nos promove:

Nesse sentido, a fala da/do estudante indica que os corpos negros, gordos, velhos, 
trans, entre outros, a partir de nossas inferências, não costumam receber por parte dos diferentes 
meios de comunicação espaços de representação. Existe uma seletividade proposital que 
direciona aos tipos de corpos dignos de representação. A reflexão colocada por Louro (2000, p. 
9-10) dialoga com esse pensamento da/do estudante:

As Figuras 5 e 6, a seguir, nos dão uma ideia da capacidade que possuímos, por meio 
das tecnologias disponíveis, da transformação que se é possível fazer nos nossos corpos. 
Portanto, a natureza tem tido um papel cada vez menor na construção de nossos corpos.

“os corpos que são representados na mídia, 
são os que estão dentro de um padrão. 
Tipo...bem estereotipados” (EST- 6)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

os grupos sociais que ocupam as posições centrais, “normais” (de gênero, 
de sexualidade, de raça, de classe, de religião etc) têm possibilidade 
não apenas de representar a si mesmos, mas também de representar os 
outros. Eles falam por si e também falam pelos “outros” (e sobre os outros); 
apresentam como padrão sua própria estética, sua ética ou sua ciência e 
arrogam-se o direito de representar (pela negação ou pela subordinação) as 
manifestações dos demais grupos. 

Figura 5: fisiculturistas

Fonte: Disponível em: https://www.tuasaude.com/riscos-do-fisiculturismo/. Acesso em: 06 set. 2021.

“ “
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          Louro (2000, p. 8) ainda reflete que “[...] esperamos que o corpo dite a identidade, 
sem ambiguidades (sic.) nem inconstância. [...]. Os corpos são significados pela cultura e, 
continuamente, por ela alterados [...]”. Nesse sentido, trazemos a seguinte reflexão, apoiados 
nos estudiosos da temática:

Figura 6: Homem trans (Arthur Fernandes)

Fonte: Imagem gentilmente cedida por Artur Fernandes.

² Recomendamos o documentário “Laerte-se”, disponível na Netflix, que trata da trajetória da cartunista Laerte 
Coutinho e seu processo de transição de gênero. Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80142223

O corpo também carrega em si uma dimensão política. Preciado (2014, p. 26), em sua 
reflexão, considera que o 

Corpo é um texto socialmente construído, um arquivo orgânico 
da história da humanidade como história da produção-
reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam, 
outros ficam elípticos e outros são sistematicamente 
eliminados ou riscado. 

 Para além da biologia 

Nas palavras de Louro (2000), a atual tecnologia permite 
aos seres humanos romperem os limites que a biologia 
impõe aos corpos. Para autora, por meio dos produtos e 
das tecnologias disponíveis no mercado é possível escolher 
como conceber um filho, se relacionar sexual/afetivamente 
ou esculpir um corpo ao gosto da/o cliente. O corpo 
travesti e trans é a materialização exemplar do investimento 
tecnológico que se pode fazer sobre os corpos (VERAS, 
2015).

“ “
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E ainda,

 Corpo e política 

Nosso corpo é político. Algumas identidades 
sexuais, tidas como “normais”, não precisam 
de explicações para existir; desfrutam do livre 
trânsito. Ao passo que outras, consideradas 
“desviantes”, são inqueridas, questionadas, 
investigadas; limitadas em sua circulação. 
Precisam se justificarem perante o outro para 
garantir sua existência (LOURO, 2000, p. 20).

³ Para nos referirmos ao segmento técnico-assistencial participante da pesquisa, utilizamos neste trabalho a sigla TAS. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Nesse sentido, alguns corpos gozam de certos privilégios na sociedade, enquanto que 
outros estão submetidos às limitações. Foi isso que uma/um participante do segmento técnico-
assistencial ³ dos ciclos de Roda de conversa pontuou:

“[...] o corpo feminino pode até ocupar o mesmo 
espaço público [que o homem], mas não tem o 
mesmo respeito. Por exemplo: no metrô. Homens 
e mulheres ocupam o mesmo espaço, mas as 
mulheres muitas vezes não são respeitadas nesse 
espaço” (TAS - 6).

Por outro lado, se esse corpo não obedece a uma coerência sexo-gênero, que se espera 
dele, essas limitações podem ser ainda maiores, como é o caso dos corpos travestis e trans. 

No que concerne à representação de algumas identidades LGBTQIA+ nos espaços 
midiáticos, uma/um estudante fez a seguinte observação:

“ah, é uma chacota pura, né? Se querem botar um gay na televisão já aparece um 
assim. [...] nunca é, tipo...um gay CEO de uma empresa, nunca é um professor 
renomado, nunca é nada. Nunca é, tipo...alguém em posição de poder. É sempre o 
alívio cômico. Tipo assim: precisa de um alívio cômico num programa? Bota um gay 
que serve” (EST - 6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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A fala da/do estudante encontra respaldo no pensamento de Maia e Castellanos (2016, 
p. 82) quando dizem que “[...] a imagem que versa da pessoa homossexual em nossa sociedade 
é pautada em ambiguidades e conclusões precipitadas. A homossexualidade é vista como 
aquilo que não se pode ver, ouvir ou falar, [...]”. O que prevalece na maior parte dos casos é 
uma imagem única da homossexualidade, reforçada por estereótipos que não condizem com 
as muitas formas de identidades LGBTQIA+.

O corpo quase sempre guarda uma relação direta com o gênero. Contudo, Louro (2000, 
p. 6) esclarece que “[...] a inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, 
sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura”. O 
modo como homens e mulheres são educados/as interfere diretamente na forma de se vivenciar 
o gênero. Partindo desse princípio, uma/um estudante durante as Rodas de conversa trouxe a 
seguinte ponderação:

A reflexão da/do estudante reforça o argumento levantado por Pelúcio (2014, p.125) ao 
afirmar que “[...] gênero é algo que se aprende a partir de pedagogias domésticas, escolares e 
midiáticas” e estão sempre atravessadas por relações de poder.  Portanto, “[...] falar de gênero 
não significa simplesmente falar “de mulher”, mas de relações de poder, materiais e simbólicas, 
que envolvem todos os seres humanos” (BERTOLINI, 2014, p. 19).

Nessa perspectiva, a hierarquização dos gêneros produz em nossa sociedade 
desigualdades, violências, medos. Bourdieu (2012, p. 32) considera que “[...] a pior humilhação, 
para um homem, consiste em ser transformado em mulher”. A desqualificação do feminino gera 
a misoginia e faz de homens e mulheres seres opostos.  

Pelúcio (2014, p.103) nos apresenta, por meio do Quadro 1, um resumo dos debates 
que envolvem diferentes abordagens acerca do papel da natureza e da cultura na construção 
do masculino e do feminino.

“Menino também é ensinado a expressar os sentimentos de forma violenta. Não 
falando. Quando...sei lá... o pai fala que ele não pode chegar apanhado em casa, que 
tem que bater de volta...não sei o que...que tem que ser forte, não sei o que...” (EST. 2).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Essencialista Construcionista

Naturaliza os gêneros vinculando-os a um 
determinante biológico;

É, portanto, determinista e biologizante;

O que faz que tenha um enfoque a-
-histórico e transcultural

O que faz com que tenham dimensões 
culturais.

Propõe que os gêneros são produto
de relações históricas e sociais;

Sendo assim, são simbolicamente
constituídos;

Fonte: Pelúcio, 2014

Quadro 1- Matrizes teóricas dos estudos de gênero
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Profissionais comprometidas/os com uma educação de base inclusiva e integral, 
precisam pensar acerca dos mecanismos que produzem as desigualdades de gênero em 
nossa sociedade. Para tanto, faz-se necessário conhecer os estudos produzidos acerca dessa 
questão.

Assim como o corpo e o gênero são processos construídos no decorrer da vida por 
intermédio da cultura, a identidade também o é. Para Hall (2006), não existe uma identidade fixa, 
permanente, estática. Ela vai mudando durante toda nossa existência. Um comentário de uma/
um estudante foi nessa mesma direção:

A ideia de essência que aparece no comentário da/do participante acerca da identidade, 
recebe por parte de alguns estudos críticas (SOUZA; CARRIERE, 2012;). Para esses autores, a 
defesa desse essencialismo pode ligar-se a uma postura que rejeita transformações. Contudo, 
nesse sentido, não se pode perder de vista a subjetividade de cada sujeito nesse processo de 
formação identitária. 

A inconstância que caracteriza as identidades na modernidade, segundo Hall (2006), 
atinge também as identidades sexuais. Os estudos nessa área (LOURO, 2000; 2001; BUTLER, 
2003; MISKOLCI, 2009), a exemplo da teoria queer, pontuam que aspectos ligados à sexualidade 
passam diretamente por um processo de construção e que é passível de mudanças nesse 
caminhar. A autora afirma que a teoria queer “[...] permite pensar as ambiguidades (sic), a 
multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero” (LOURO, 2001, p. 550). Essa 
ideia se apresentou como nova para algumas/ns estudantes que colaboraram com o estudo. 
Em suas falas, observaram que: 

“[...] a identidade pode ir mudando durante 
a vida, mas acho que tem uma essência”. 
(EST - 1)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

“[...] eu acho que não. [...] acho que a orientação 
sexual de uma pessoa não tem como mudar ao 
longo da vida” (EST - 7).

“eu acho que eu nunca tinha pensado nisso...que o gênero 
pode variar no decorrer da vida. Então, pra mim é muito 
novidade, essa informação” (EST -  6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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A fala da/do estudante, uma vez mais, acenou para o essencialismo e não levou em 
consideração que “[...] é a escolha do objeto amoroso que define a identidade sexual [...]” 
(LOURO, 2001, p. 550) ou que “[...] não haveria qualquer predisposição intrínseca, biológica ou 
psicológica, na base de uma identidade heterossexual, homossexual ou bissexual” (LOURO, 
2000, p. 65). Portanto, no decorrer da existência, o desejo pode mudar de direção. Nesse 
sentido, trouxemos ao debate alguns exemplos conhecidos das/dos estudantes, como o caso 
da Laerte Coutinho e do Thammy Miranda.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

III

Objetivo: refletir sobre as diversas formas de violência que atingem as 

identidades LGBTQIA+ em diferentes espaços de sociabilidade;

Conteúdos de aprendizagem mobilizados (ZABALA, 1995): atitudinais, conceituais;

Tempo: 80 min

Materiais utilizados: vídeo, gráficos, textos, slides; 

O encontro começa com a exibição de um vídeo que trata das várias formas de violência 
contra as pessoas LGBTQIA+. Disponível em: 

Apesar da imagem de uma nação tolerante em relação às questões ligadas à diversidade 
sexual, “[...] o Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo para um LGBTT 
viver” (BENTO, 2017, p. 54). Nos últimos anos, “o que os dados públicos mostram é que há 
um aumento no número de casos de violência LGBTfóbica no Brasil. Apesar de ser elevada a 
taxa de subnotificação de dados de violência desta natureza” (BRASIL, 2018, p. 8).  Ainda de 
acordo com Ministério dos Direitos Humanos “[...] Violências contra a população LGBT estão 
presentes nos diferentes grupos de convivência social e formação de identidades (BRASIL, 
2018, p. 6). Essa violência comumente aparece primeiro na família e sob diferentes formas, 
como nos relatou uma/um estudante nas Rodas de conversa:

www.youtube.com/watch?v=bgfEa7QYEcs

“Nesses dias, minha prima de 7 anos falou: ‘você 
não pode me dar banho. Minha mãe disse que você 
gosta de mulher’. [...] Eu cheguei na mãe da cria e 
questionei sobre isso”. (EST - 3)

SESSÃO SESSÃO
SESSÃO

Diversidade sexual e de gênero vs. violências
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O relato trazido pela/o estudante mostra que a LGBTfobia intrafamiliar se faz presente no 
cotidiano dessas/es estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de problemas de ordem 
emocional e psicológica, entre outros (NASCIMENTO; SCORSOLINI-COMIN, 2018). Estudos 
indicam que o ambiente familiar responde pela maioria dos casos de violência contra pessoas 
LGBTQIA+ no Brasil, conforme o Gráfico 1 aponta.

Gráfico 1: Violências contra LGBTQIA+

Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1284089&tit=Violencia-contra-gays-comeca-em-casa 
Acesso em: 04 mai. 2021.
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Gráfico 2: Homicídios de LGBTQIA+

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/17/brasil-registra-uma-morte-por-homofobia-a-cada-23-horas-aponta-
entidade-lgbt.ghtml Acesso em: 9 mai. 2021.

Nesse sentido, uma/um estudante observa que:

A observação da/do estudante dialoga com o que dizem os números apresentados no 
Gráfico 2, pois são muitas as formas de violência contra as vidas LGBTQIA+. Para além da 
violência extremada apresentada pelo Gráfico 2, refletimos que o contexto político atual tem 
contribuído para o desenvolvimento de um ambiente de intolerância e ataques às minorias 
sexuais. A postura do atual Presidente4 da República, com seus discursos LGBTfóbicos, respalda 
seus seguidores a adotarem comportamentos semelhantes. Se a mais alta autoridade da nação 
se sente à vontade para expressar opiniões de tom LGBTfóbico e até orgulha-se disso, por que 
a/o cidadã/ão comum não o faria?

A pesquisadora Berenice Bento (2017) concorda que alguns marcadores sociais como 
raça, classe e gênero podem funcionar como uma espécie de escudo contra as muitas formas 
de violências que atingem o público LGBTQIA+. Vejamos o que ela aborda, nesse sentido:

“eu estou sentindo que ultimamente as pessoas estão muito mais 
confortáveis em demonstrar seus preconceitos” (EST - 6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4 Disponível em: https://catracalivre.com.br/cidadania/sou-homofobico-sim-com-muito-orgulho-diz-bolsonaro-em-video/. Acesso em: 25 mai. 2021.

Embora os dados expostos no Gráfico 1 sejam de 2011, a atual realidade mostra que 
não houve, lamentavelmente, melhorias nesse aspecto. Como mostram os dados apresentados 
no Gráfico 2, a seguir, tem existido um crescimento no número de assassinatos de pessoas 
LGBTQIA+ no Brasil ultimamente.
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A autora ainda acrescenta que, 

Foi nessa mesma direção que uma/um estudante trouxe o seu comentário para os 
momentos das Rodas de conversa: 

O que Bento (2017) e a/o participante colocam em suas reflexões é que algumas 
características como gênero, raça e classe possuem a capacidade de potencializar violências 
contra os corpos LGBTQIA+, inclusive dentro da própria comunidade, como chama atenção a 
observação da/do estudante. É aquela história:

“Na comunidade LGBT, pessoas mais afeminadas ainda sofrem muito. [...] até 
dentro da própria comunidade, ser ‘transformado’ em mulher é algo desvantajoso. 
[...] gays afeminados são muito mais violentados” (EST -  6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

No âmbito das vidas LGBTTs, é recorrente encontrarmos narrativas de pessoas 
que se sentem blindadas da violência por se comportarem de acordo com as 
expectativas sociais: ‘Sou gay, sou homem e me comporto como homem’. Ou: 
‘Sou lésbica e não abro mão do meu lugar de mulher’ (BENTO, 2017, p. 56).

[...] se você é gay, rico, branco e, principalmente, não é feminino, certamente você 
será assimilado como quase heterossexual. Se você é gay e é feminino (nesse 
caso, você pode ser negro ou branco, rico ou pobre), a possibilidade de violência 
contra você crescerá consideravelmente. No entanto, as vidas das pessoas trans, 
principalmente das mulheres trans, valem muito pouco. A violência, nesse caso, 
deve ser caracterizada como violência de gênero (BENTO, 2017, p. 59-60). 

 Seja, mas 
não pareça 

Aquelas/es que rompem as barreiras do gênero 
impostas pela cultura, põem sua existência em 
risco (BENTO, 2011). Para ser “digerido” pelo 
outro, a pessoa LGBTQIA+ precisa não demonstrar 
sinais de discordância do seu sexo/gênero. Quanto 
menos parecer gay, lésbica ou trans, mais aceito 
será. A existência de alguns corpos necessita do 
aval do outro para existir.

“

“

“

“
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LGBTfobia e educação
O espaço escolar ainda se mostra muito resistente à diversidade sexual e de gênero 

(BENTO, 2011, p. 555). Na abordagem feita por Pocahy, Oliveira e Imperatori (2009, p. 119),

O argumento da autora citada pode ser reforçado pela fala de uma/um participante 
da pesquisa quando afirma que, embora considere o ambiente escolar do Ifal até tolerante no 
tocante à sexualidade,

Os números apresentados na Figura 7 nos possibilitam ter uma ideia de como a 
LGBTfobia contamina o ambiente escolar.

No ambiente escolar, a homofobia está presente no cotidiano das relações 
interpessoais, em diversas piadas e brincadeiras, sendo muitas vezes banalizada. É 
uma expressão da heteronormatividade, reforçada pelo silêncio sobre a diversidade 
sexual e pela naturalização da sequência linear sexo-gênero-sexualidade nos 
discursos escolares oficiais

“[...] possui muitos alunos, e até alguns professores, que fazem piadas 
homofóbicas, e teria medo de ser alvo dessas piadas” (EST - 6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Fonte: http://diversidadeetnica.blogspot.com/2012/05/homofobia-na-comunidade-escolar.html Acesso em: 14 mai. 2021.

Figura 7: Educação e LGBTfobia

“ “
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Passada mais de uma década da coleta desses dados, a realidade não foi alterada de 
forma substancial, segundo os números trazidos pelas/os estudantes participantes no nosso 
estudo, de acordo com o questionário-perfil. O Gráfico 3, a seguir, apresenta as respostas 
quanto à problemática do preconceito e da discriminação.

Como se pode averiguar, apenas um participante (14,3%) respondeu que nunca tinha 
sofrido esse tipo de violência. Vale pontuar que essa/esse estudante não apresenta posturas 
que possam ser classificadas como do tipo afeminado do ponto de vista heteronormativo. 

Por outro lado, os materiais didáticos utilizados pela escola reforçam um modelo 
universal de vivência da sexualidade e terminam por contribuir para as diversas formas de 
violência contras as identidades LGBTQIA+.

Contudo, a escola pode desempenhar um papel fundamental para a construção de uma 
mentalidade mais aberta e tolerante. Nesse sentido,

3.3 - VOCÊ JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE PRECONCEITO/DISCRIMINAÇÃO DURANTE SUA 
VIDA ESCOLAR POR CONTA DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL/IDENTIDADE DE GÊNERO?

7 respostas

[...] O silêncio sobre a diversidade sexual nos livros didáticos indica que o sujeito 
heterossexual é o modelo prescritivo dos modos legítimos de existência e do que 
pode ser considerado como humano. [...]. Romper a política do silêncio, a censura 
implícita dos discursos heteronormativos e, consequentemente, ampliar a gama de 
sentidos sobre outras configurações sexuais e performances de gênero são tarefas 
cruciais para a afirmação dos direitos humanos de LGBT e para o enfrentamento 
da homofobia (POCAHY; OLIVEIRA; IMPERATORI, 2009, p. 129-130).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Gráfico 3: Preconceito e discriminação

71,4%

14,3%

14,3%
Sim
Não
Não percebi
Não desejo responder

“

“
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A escola também tem um papel importante na luta contra a intolerância. Ela deve 
propagar o entendimento de que a igualdade de gays e lésbicas é responsabilidade 
de todos. [...] além disso, faz-se necessária uma melhor inclusão da ideia de 
diversidade sexual, bem como da importância dos valores de igualdade e não-
discriminação de homossexuais, na formação de profissionais que lidam com 
determinados aspectos da vida privada dos cidadãos, em particular com sua 
sexualidade (BORRILLO, 2009, p. 44).

[...] uma sociedade esclarecida, formados com base para a não discriminação, 
em que a liberdade e identidade de cada um seja devidamente considerada para 
integrar a sociedade e gerir sua vida. Para tanto, é necessário operar em múltiplas 
direções: medidas educacionais, garantia de participação política e acesso a 
serviços públicos de saúde gratuitos e de qualidade, além de segurança e justiça 
prontos para compreender a diversidade (BRASIL, 2018, p. 8).

Nessa linha de argumentação, uma/um estudante participante do estudo considera que 

Nessa perspectiva, trazida pela/pelo estudante, acreditamos que uma escola democrática 
e inclusiva passa diretamente pelo desenvolvimento de

“[...] abordar questões sobre a comunidade LGBT+ em sala de aula é 
uma importante ferramenta para combater a discriminação e preconceito 
no ambiente escolar” (EST – 6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

“

“

“

“
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A nossa cultura é heteronormativa: mães e filhos são levados a achar que o 
que é bom e correto é ser heterossexual, [...] Como as pessoas ‘devem ser’ 
heterossexuais, quem não é só pode ser uma pessoa com problemas.

IV

Objetivo: discutir a forma como a família se relaciona com a diversidade sexual 

e de gênero;

Conteúdos de aprendizagem mobilizados (ZABALA, 1995): atitudinais;

Tempo: 80 min

Materiais utilizados: vídeo, textos, slides; 

Assistir ao vídeo: o vídeo aborda a forma como as mães regaem à descoberta da 
homossexualidade de seus filhos.

Após a exibição do vídeo, discute-se com as/os participantes as seguintes questões:

A família se constitui na primeira instituição socializadora do sujeito. Assim sendo, os 
valores morais e éticos que desenvolvemos durante nossa existência têm por base o núcleo 
familiar. Nesse sentido, nossa sexualidade não escapa a essa regra. Para Modesto (2010, p. 
40),

www.youtube.com/watch?v=51szJQIwumw

SESSÃO SESSÃO
SESSÃO

Diversidade sexual e de gênero e família

 Que valor tem a família em sua vida? 

 Que espaço tem a temática da sexualidade na família?

 Você considera importante assumir a orientação sexual para família? A pessoa hétero precisa 

fazer isso? 

 O que você pensa sobre quem não quer “sair do armário”? 

 Que temores cercam a “saída do armário”?

“ “
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Partindo desse princípio, somos todas/os educadas/os para heterossexualidade como 
possibilidade única de exercício da sexualidade. Diante dos muitos preconceitos e discriminação 
que envolvem a diversidade sexual e de gênero no meio familiar, muitas/os jovens terminam por 
optar em esconder de seus familiares sua orientação sexual. Esse caminho “[...] pode acarretar 
sérios problemas de diversas ordens, como, por exemplo, sociais, comportamentais e psíquicos, 
o que limita o acesso à busca por apoio social e ocasionar a autoestima baixa” (NASCIMENTO; 
COMIN, 2018, p. 1529). 

Para uma/um estudante participante do estudo, essa é uma decisão que envolve muitas 
preocupações e incertezas. Ela/e pondera que

Já para outra/o estudante que ainda não tomou essa atitude perante a família, 

A decisão de revelar uma orientação sexual não normativa para a família termina sendo 
via de mão dupla, pois envolve sempre os dois lados: quem revela e aquelas/es que recebem 
essa notícia. Nesse sentido, “A revelação da orientação sexual, em muitos casos, é um processo 
conflituoso tanto para quem faz a revelação, como também para quem recebe a informação” 
(NASCIMENTO; COMIN; 2018, p. 1537). Portanto, é uma decisão que costuma ser amadurecida 
por parte de adolescentes e jovens. As consequências do manter-se no “armário” podem ser 
nocivas para a vida desses jovens.

“[...] é aquele negócio, né? Você não sabe se, se arrepende por ter feito 
ou tá feliz por ter feito [assumir a orientação sexual para família]. Mas, eu 
tô feliz por ter feito, pelo menos eu fui sincera”. (EST - 2).

[...] realmente é isso, sabe?...acho que tem muitas pessoas que presam 
mais pela sua própria segurança e sabem que, mesmo estando [no 
armário], é.…se sentindo mal... sabem que talvez possa acontecer algo 
pior, se saírem [do armário]. Então, é.…é um lugar infeliz, mas é seguro 
(EST -  6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O REGIME DO “ARMÁRIO”

O ato de esconder a orientação sexual de familiares ou 
amigas/os, implica em restringir ao espaço estritamente 
privado, o seu desejo (MISKOLCI, 2013, p. 316). Isso 
pode resultar para vida de adolescentes e jovens baixa 
autoestima, medos, solidão, baixo desempenho escolar, 
comportamentos compulsivos, depressão e até mesmo 
o suicídio (NASCIMENTO; COMIN, 2018).
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Na experiência de uma/um estudante participante das Rodas de conversa, esse 
momento foi complicado, pois indica que, mesmo “aceitando” sua orientação sexual, a família 
procurou ajuda psicológica. Em seu relato confessou que:

Como foi possível constatar por meio dos relatos apresentados pelas/os estudantes 
participantes da pesquisa, as famílias ainda possuem muitas dificuldades para lidarem com as 
identidades sexuais LGBTQIA+. Assim sendo, as reações podem ser as mais diversas.

Nesse sentido, acreditamos que a escola também poderia contribuir: primeiro pautando 
essa temática nas discussões pedagógicas de forma mais consistente, discutindo com familiares 
essa questão e promovendo formação continuada para as/os profissionais da instituição.

De acordo com o trabalho de 
Nascimento e Comin (2018), alguns 
caminhos são possíveis para mães, pais 
e filhas/os, diante das dificuldades que 
se deparam com as identidades sexuais 
não hegemônicas. Entre as possíveis 
saídas, os autores apontam:

“Eu fui levado pro psicólogo [quando a família soube da orientação sexual]. Acho 
que foi uma espécie de tentativa, sabe? [Tentativa de cura] [...] eu fui levado pro 
CAPS...[Centro de Atenção Psicossocial]. Aí eu me senti totalmente...como se eu 
tivesse com problema, sabe? Como se fosse alguma coisa na minha cabeça. Um 
problema mental, pra ser levado pro CAPS...então, foi bem estranho” (EST -  7).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

REAÇÃO DA
FAMÍLIA

Diante da revelação de uma orientação 
sexual LGBTQIA+ por parte de uma/
um filha/o aos membros da família, as 
reações podem ser as mais diversas. 
As mais comuns são: negação, 
silenciamento, medo, vergonha, culpa, 
busca por tratamentos, rejeição e 
aceitação. (NASCIMENTO; COMIN, 
2018)

 Discussão e informação sobre a 
questão;

 Busca de apoio psicológico para 
pais/mães e filhas/os;

 Rede de apoio social.
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V

Objetivo: conhecer algumas normativas que abordam a diversidade sexual e de gênero 

no currículo escolar e refletir sobre o mundo do trabalho para população LGBTQIA+;

Conteúdos de aprendizagem mobilizados (ZABALA, 1995): conceituais e atitudinais 

Tempo: 70 min

Materiais utilizados: textos, slides; 

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E A LEGISLAÇÃO

O que falam ou silenciam alguns ordenamentos legais que versam a temática da 
diversidade sexual e de gênero na escola? Vejamos alguns:

SESSÃO SESSÃO
SESSÃO

A diversidade sexual e de gênero na transversalidade curricular 
na EPT e o mundo do trabalho

Documento O que diz/orienta

Constituição Federal (1988)

LDB (1996): 

Art. 3º tem com princípio: 
IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação;

Art. 26. § 9º, garante que “conteúdos relativos aos 
direitos humanos e à prevenção de todas as formas 
de violência contra a criança e o adolescente serão 
incluídos, como temas transversais, nos currículos 
escolares[...]”

Quadro 2: Diversidade sexual nas normativas  
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Contudo, o que preconiza a legislação nem sempre se materializa na prática.  Fontes 
(2009), em sua pesquisa, afirma que não foram encontradas qualquer referência às relações 
homoafetivas e à diversidade sexual em cerca de 70% (setenta por cento) dos materiais didáticos 
distribuídos às escolas públicas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Essa mesma constatação, 
foi verificada por uma/um estudante nos momentos de Rodas de conversa:

BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2018)

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (2012) 

PCN (1997)

Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos (2007)

PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional (Ifal/2019-2023)

Silencia a respeito do tratamento da temática 
da diversidade sexual e de gênero no currículo.

Art. 6º. Recomenda: 
XI - Reconhecimento das identidades de gênero e 
étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, 
quilombolas e populações do campo.v

Orienta que: 
“[...] as diferentes temáticas da sexualidade 
devem ser trabalhadas dentro do limite da ação 
pedagógica, sem serem invasivas da intimidade e 
do comportamento de cada aluno” (BRASIL, 1997, 
p. 83).
 “O trabalho de Orientação Sexual deverá, portanto, 
se dar de duas formas: dentro da programação, 
por meio dos conteúdos já transversalizados nas 
diferentes áreas do currículo, e extraprogramação, 
sempre que surgirem questões relacionadas ao 
tema [...]” (BRASIL, 1997, p. 88).

“O PNEDH, dentre outros objetivos, tenciona 
fomentar a adoção de políticas públicas “[...] em 
benefício de categorias historicamente vulneráveis 
(mulheres, negros(as), povos indígenas, idosos(as), 
pessoas com deficiência, grupos raciais e étnicos, 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, 
entre outros)” (BRASIL, 2007, p. 22).

“As políticas de inclusão e acessibilidade do 
Ifal buscam a promoção da autonomia e da 
independência de pessoas com necessidades 
específicas, o respeito à diversidade sexual e o 
fomento de ações de ensino, pesquisa e extensão 
orientadas às temáticas das identidades e relações 
étnico-raciais” (PDI, 2019, p. 89).

Fonte: autores, 2021.
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“eu não lembro de nenhum [livros didáticos com representação de 
casais homoafetivos]” (EST - 6).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A relativa presença que as identidades LGBTQIA+ têm alcançado nas últimas décadas 
na vida social, na política e nas artes, ainda não chegou às publicações destinadas às crianças 
e adolescentes das nossas escolas. Apple (2008) considera que as intenções ocultas dos 
currículos não são assim tão ocultas, como muitos de nós imaginamos. 

Para Louro (1997, p. 64), “o currículo ‘fala’ de alguns sujeitos e ignora outros”. Viana 
(2015, p. 17) infere que “o sistema educativo brasileiro segue ignorando a sexualização da 
infância e a existência das jovens e dos jovens LGBT”, naquilo que Freire (1987) vai denominar 
de cultura do silêncio, que se gera na estrutura opressora da sociedade, contribuindo, dessa 
forma, para perpetuação das desigualdades no interior dos sistemas de ensino. Cabe perguntar:

Apple (2008) pondera que aquilo que fica fora do currículo também serve a propósitos 
ideológicos. As escolhas feitas na prática escolar serão sempre políticas. A análise de Silva (2011, 
p. 10) nesse tocante é sentenciosa: “[...] é preciso reconhecer que a inclusão ou a exclusão no 
currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade”. As vivências sexuais não 
normativas, assim como se dá nos diversos espaços da sociedade, também são excluídas dos 
saberes escolares, como demonstra as respostas dadas pelo segmento estudantil participante 
da pesquisa por meio do Gráfico 4 a seguir. 

 A QUEM
INTERESSA?

Pressionada pelos conservadores, 
a Base Nacional Curricular Comum 
– BNCC, de 2018, retirou os termos 
“gênero” e “orientação sexual” de seu 
texto final. São indicativos que nos 
alertam para retrocessos. Movimentos 
dessa natureza ameaçam as conquistas 
na direção de uma educação pautada 
no respeito à diversidade e à inclusão. 
Indagamo-nos: a quem/que serve esse 
tipo de atitude?
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Como revela o Gráfico 4, apenas uma resposta afirma que a questão é abordada 
formalmente na escola. A escola pode ser um espaço privilegiado para contestação e resistência 
das muitas formas de opressão que caracterizam alguns sujeitos (FURLANI, 2009), como é o 
caso dos LGBTQIA+, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Assim, o currículo tem um 
papel importante a desempenhar e deve ir além do desenvolvimento de habilidades cognitivas 
no sentido de preparar os/as jovens para a inserção no mundo do trabalho e/ou colocá-los/as 
na universidade. Nesse sentido, uma/um estudante participante do estudo avalia que

Assim sendo, ao problematizar questões que impactam diretamente a vida de suas/os 
alunas/os por meio dos conteúdos curriculares, a escola estará dando sentido e significado aos 
processos de ensino-aprendizagem (MENDONÇA, 2011) e também estará atenta à diversidade 
dos sujeitos (ZABALA, 1998) que compõem o universo escolar.

3.2 - A QUESTÃO DA SEXUALIDADE/IDENTIDADE DE GÊNERO É ABORDADA FORMALMENTE 
NO CAMPUS ATUALMENTE?

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

7 respostas

“a escola é um ambiente de desenvolvimento social que tem uma grande influência 
sobre nós, com o passar dos anos desenvolvemos ideias e características que 
pegamos do ambiente escolar se o tema fosse trabalhado seria uma certeza que 
seria um grande passo para a causa de conscientização. Ajudaria na socialização 
dos jovens lgbts dentro das escolas, nós nos sentiríamos mais seguros” (EST - 2).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

14%57%

29%
Sim

Não

Raramente

Não desejo responder

Gráfico 4: Abordagem da diversidade sexual e de gênero no currículo escolar
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A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E O MUNDO DO TRABALHO 

O trabalho se constitui em um dos direitos básicos assegurados aos/às cidadãos/ãs na 
nossa Constituição. Saviani (2007, p. 174) compreende o trabalho como sendo parte de “[...] 
um processo histórico educativo”. É pela via do trabalho que construímos nossa humanidade. 
Portanto, ele assume um papel central na existência humana.              
 As questões de gênero, na análise de Medeiros (2020, p. 44), possuem um peso para as 
relações de trabalho, uma vez que

A pesquisadora ainda acrescenta que

Outros corpos padecem ainda mais de preconceitos e discriminações no mundo do 
trabalho. É o que se dá 

Em alinhamento com a reflexão da pesquisadora, uma/um participante do segmento 
estudantil ressaltou que:

[...] a identificação ou não com os gêneros oferecidos pelas normas sociais é capaz 
de abrir ou fechar portas para o sujeito na sociedade, como se cada indivíduo 
carregasse em seus corpos inscrições cuja leitura pudesse permitir, negar ou 
questionar seu acesso a uma vida digna, privando-os por vezes do exercício de 
seus papéis sociais, do acesso à educação, trabalho, construção de famílias etc.

[...] a heteronormatividade e o heterossexismo permeiam as relações de 
desigualdade no mundo do trabalho, por isso, ocorrem diversos casos em que 
o LGBT não tem acesso ao exercício de profissões ou não consegue ser inserido 
dignamente na vida produtiva (MEDEIROS, 2020, p 45). 

Em relação às travestis, transexuais e transgêneros, o preconceito e a discriminação 
tornam-se ainda mais nítidos, uma vez que suas performances de gênero se 
apresentam em dissonância para a sociedade com o sexo/gênero que lhe foi 
atribuído ao nascer, divergindo assim dos padrões heteronormativos (MEDEIROS, 
2020, p 46).

“Eu não me lembro nunca de ter visto, um professor nem professora, 
trans ou travesti. Eu não me lembro disso. Nunca vi, acho...nem 
pessoalmente, ou ouvido falar que trabalhe numa escola” (EST- 2).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

“

“

“
“

“

“
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A observação da/do 
estudante é pertinente, pois 
estudos indicam (ANDRADE, 
2012; FEITOSA, 2016) que a 
baixa escolaridade, em virtude 
da expulsão ou do abandono 
por parte da população travesti e 
trans no Brasil, não lhes permite 
que acessem certas profissões 
e postos de trabalho. Afinal de 
contas, o direito ao trabalho é antes 
de tudo um direito humano, como 
preconiza a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos:

Infelizmente, o que os números apresentados na Figura 8 comprovam ainda é uma 
realidade vivenciada pelas pessoas LGBTQIA+ no tocante ao mundo do trabalho.

TRABALHO E
DIREITOS HUMANOS

A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em seu Art. 23 diz que: 
“toda a pessoa tem direito ao trabalho, 
à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho 
e à proteção contra o desemprego. 
Todos têm direito, sem discriminação 
alguma, a salário igual por trabalho 
igual. [...]” 

Figura 8: LGBTfobia no mundo do trabalho

Fonte: https://plataoplomo.com.br/infografico-sobre-a-comunidade-lgbt-no-mercado-de-trabalho/ Acesso em: 11 mai. 2021.
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Em seu trabalho de dissertação “Educação Profissional e Gênero: o mundo do trabalho 
sob a perspectiva dos/das estudantes LGBT”, Medeiros (2020) discute que

É preciso considerar que “pensar em inclusão e diversidade dentro das organizações 
tem se tornado um caminho essencial para um mundo verdadeiramente mais justo, empático e 
plural! ” (COUTO, 2020, p. 2). Avançar no sentido de se respeitar e garantir direitos essenciais 
à comunidade LGBTQIA+, além do investimento em uma educação voltada para diversidade 
e inclusão, passa também pela criação de mecanismos legislativos que possam proteger a 
dignidade e o direito ao trabalho desse público, como o que propõe o Estatuto da Diversidade 
Sexual e de Gênero, ainda em tramitação no Senado Federal. Nesse sentido, a OIT – Organização 
Internacional do Trabalho –, em um de seus relatórios, indica que a criação “[...] de legislação 
eficaz no domínio do emprego, que contenha disposições anti-discriminação, pode dar aos 
trabalhadores LGBT a confiança necessária para apresentarem formalmente queixas de 
discriminação ou maus-tratos no local de trabalho” (OIT, 2011, p. 57).

Em 2017, uma empresa de recrutamento e seleção do Estado de São Paulo 
realizou uma pesquisa com dez mil empresas no Brasil e constatou que uma em 
cada cinco das empresas pesquisadas se recusa a contratar homossexuais para 
evitar que a imagem da companhia não seja associada aquele funcionário e dessa 
maneira desagrade os clientes trazendo o risco de perdê-los (referem-se a cargos 
executivos que costumam representar a empresa em público).   

“ “
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A pesquisa-ação precisa necessariamente considerar as vozes dos sujeitos implicados 
em suas problemáticas (THIOLLENT, 2007). No rastro dessa premissa, as Rodas de conversa 
desenvolvidas durante o processo investigativo com os segmentos participantes visaram a 
explorar, da forma mais democrática possível, a escuta cuidadosa para que cada participante 
pudesse compartilhar suas experiências, dúvidas, medos, etc. O que se expõe neste espaço 
são as falas consideradas pelo pesquisador as mais significativas, oriundas dos momentos de 
diálogos com as/os participantes. Cabe esclarecer que, algumas destas falas foram objeto de 
análise na dissertação. A exposição das falas procurou seguir as categorias temáticas eleitas 
para análise dos dados, com base na Análise de Conteúdo, desenvolvida por Bardin (1977).

CATEGORIAS TEMÁTICAS

SEXO,
GÊNERO E
SEXUALIDADE

“[...] mas eu cresci, como sexo sendo uma 
coisa masculina e não feminina... sabe? 
[...]. Porque entre as mulheres é uma coisa 
que quase não deveria existir, entende? 
(EST - 2).

3. Rompe-se 
O SILÊNCIO

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiKqjsYMdOjusX8CEYP5JPiLyBvn9525PsGg&usqp=CAU 
Acesso em: 12 mai. 2021.
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“Eu sou de uma família, muito, muito, muito católica! E 
assim, né..., eu mesmo nunca ouvi ninguém falando sobre 
sexo, nem os adultos entre eles na mesinha, eu ouvi ninguém 
falando. Eu acho que isso é um assunto que é.…até pra 
eles é algo tão...como é que falo isso? Eu não sei a palavra 
certa...mas, tipo, é...eles não têm liberdade pra falar nem 
entre eles sobre isso, muito menos com o jovem, sabe?. E 
eu acho que isso vem muito da religião[...]” (EST- 6).

“Os amigos influenciam muito nesse aprendizado [sobre 
sexualidade]. A família, em si, eu não coloco, porque é 
meio complicado esse assunto. Às vezes não sabem como 
se comunicar. Então, eu acho que a convivência com os 
amigos e como você vai se desenvolvendo ao longo da 
vida, gera todo aprendizado e a forma como você vê esse 
assunto” (EST - 5).

“[...] o aprendizado do masculino e do 
feminino envolve não só uma construção 
biológica, mas histórica” (TAS - 6).

“A maioria dos espaços públicos são 
muito hostis pra demonstração de afeto 
[entre pessoas do mesmo sexo]” (EST - 6).

“Eu acho que também, o simples fato 
da educação sexual na escola ser 
negligenciada, já é um tipo de violência, 
sabe? (EST - 6).

VIOLÊNCIAS
E DIVERSIDADE
SEXUAL E DE GÊNERO
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“Eu já levei grito. [...] uma amiga minha deitou no meu colo [...] e veio 
uma professora...só porque ela [a amiga] tava deitada no meu colo... 
igual todo mundo tava... ela (a professora) gritou da porta do ginásio 
até onde a gente tava. Foi muito constrangedor, foi muito agressivo, foi 
horrível! [...]. Foi grito mesmo! Mandando separar, largar! Sendo, até se 
fosse um casal...tava os meninos tudo agarrado nas namoradas...tudo de 
boa, tranquilo e por nada ter acontecido, ela soltou os esporros, falando 
sobre a imagem da escola, a religião da escola, que as freiras iam ver e 
iam falar isso...iam falar aquilo...”   (EST - 2).

“A gente não visualiza nas cadeiras das 
escolas [a presença de travestis], às vezes 
você observa na Educação de Jovens e 
Adultos, mas num número bem reduzido” 
(TAS -  2).

“A família é muito importante pra mim; tem um 
espaço bem significativo na minha vida e acho 
que é bem importante mesmo. Num consigo...
por mais que eu perca tudo, ainda vou ter 
minha família. Então, acho que é um vínculo 
muito bom que eu tenho” (EST -  6).  “É uma coisa importante pra gente [assumir a orientação 

sexual para família], tanto que a gente sofre muito por isso, 
quando sabe. É...complicado, porque você sente que tem 
que fazer isso pra se sentir melhor no ambiente que você 
tá, porque se não, você se sente um intruso. Não se sente 
em casa. Mas, ao mesmo tempo, compromete muita coisa, 
dependendo da reação. Aí...é uma coisa muito importante 
porque mexe com a cabeça da pessoa” (EST - 2). 

“Gays afeminados são 
muito mais violentados” 
(EST- 6).

DIVERSIDADE SEXUAL
E DE GÊNERO E FAMÍLIA 
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“[...] eu recebi a mãe dele [de um aluno] na escola querendo 
que ele fosse atendido pelo psicólogo pra reverter [a 
homossexualidade], porque ele tinha assumido pra mãe 
que era homossexual e ela não estava, assim, nem um 
pouco satisfeita e o menino já tava num quadro de muita 
depressão…[...] e assim, era uma mãe muito esclarecida, 
professora!” (TAS - 2). 

“[...] se você fizer qualquer coisa que as pessoas interpretem 
já como mais feminino, a família já fica em cima de você. 
Teve uma vez que eu, eu acho...que raspei as pernas, [...] 
minha mãe...ela chorou na minha frente e disse que pelo 
amor que eu tenho a ela, eu nunca mais fizesse isso, pra o 
povo não ficar falando de mim. [...] E olha que era só pelo. 
Faltou pelo na minha perna, ela chorou na minha frente” 
(EST - 6).

“Eu não tive apoio [quando assumiu 
a orientação sexual]. Ao contrário, 
tive muita rejeição. Mas não os 
culpo. Foi a forma como eles [pais e 
irmãos] foram criados” (EST - 2).

“É uma forma de proteção, sabe? [não revelar 
a orientação sexual]. Eu vejo isso, assim... 
como uma armadura. Pra você não sofrer 
a violência, os ataques, essa segregação...
infelizmente, tanto as mulheres, como os 
LGBT, eles necessitam dentro de nosso 
espaço, se submeter a essa armadura, a 
essa proteção” (TAS - 6).

“O respeito, a tolerância que as 
famílias colocam, não é nem em 
relação a você, mas sim ao fato de 
ser filho e apenas isso”. (EST - 2).
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“[...] como é que as pessoas LGBT vão se 
sentirem incluídas na sociedade se elas 
não se sentem incluídas nem mesmo na 
escola [e no currículo], que em teoria é um 
espaço que deveria incluir todo mundo, 
sem distinção de raça, religião, etnia e 
sexualidade? (EST - 6).

“[...] eu acho que seria muito importante [abordar em 
sala de aula a questão da diversidade sexual e de 
gênero] e não só pra comunidade LGBT, principalmente 
para os héteros, para eles entenderem mais sobre a 
comunidade. [...] A gente sofre porque os héteros não 
têm esse conteúdo na sala de aula. Então, meio que 
seria favorável para os dois lados, sabe?” (EST - 6).

“Também, ainda tem muita negligência 
por parte das escolas, dos professores, da 
coordenação...do estado mesmo, que não 
elabora uma política, tipo...de combate à 
homofobia” (EST - 7).

“Eu já vi em ambiente escolar, [...] que alguns colegas 
faziam o possível para não chegar a parte do conteúdo 
do livro didático que abordava o corpo humano e a 
sexualidade, por que não sabia como tratar. Alguns 
chegavam, inclusive, a pular essa parte do livro”. (TAS -  4).

“Uma vez foi falado na aula de Biologia [temática da diversidade sexual 
e de gênero]. Mas, não se deve considerar mesmo, porque foi de forma 
bem pejorativa e eu me senti bem incomodada com a ‘brincadeira’ da 
professora. [...] ela começou a contar uma história... como seria um 
relacionamento gay e de forma bem pejorativa...eu achei bem incômodo. 
Todo mundo da sala riu, professor! Todo mundo achou graça daquilo 
dali!” (EST - 2).

CURRÍCULO E FORMAÇÃO 



47

“Eu vejo que a maioria das pessoas não sabem o que é 
a discussão de gênero e sexualidade na escola. Não 
entendem a dimensão. [...] a ausência de formação, leva 
elas a acreditarem nesses discursos que elas ouvem” (TAS 
- 2).

“Desde que eu já escolhi manter uma postura 
discreta como eu sempre mantive pra puder 
não me prejudicar de certa forma. Tudo bem, 
que a gente tem uma idealização de que em 
algum momento a gente vai se sentir seguro, a 
ponto de expressar tudo sem ter medo de perder 
o emprego, mas até que isso aconteça, vai ser 
muito tempo” (EST -  2).

“ah, é uma chacota pura, né? Se querem botar um 
gay na televisão já aparece um assim. [...] nunca 
é, tipo...um gay CEO de uma empresa, nunca é 
um professor renomado, nunca é nada. Nunca 
é, tipo...alguém em posição de poder. É sempre 
o alívio cômico. Tipo assim: precisa de um alívio 
cômico num programa? Bota um gay que serve” 
(EST - 6).

“Quando eu fiz os 18 anos, eu já estava 
com o cabelo curto. E eu tinha o cabelo 
muito longo, sabe? E a primeira coisa 
que meu padrinho falou, foi que se eu 
continuasse com esse tipo de estilo, eu 
nunca ia conseguir um emprego” (EST-  3).  “Eu já pensei muito nisso [discriminação 

e preconceito no mundo do trabalho] e 
tenho muito medo. [...] muitas vezes...
sei lá…dá ansiedade, dá pavor. Porque 
é aquele negócio, sabe? Sabe...
provavelmente vou enfrentar uma barra 
muito grande” (EST - 1).

“[...] isso me lembrou de um vídeo, 
que era um comediante falando...aí ele 
falou que: ‘todo viado tinha num sei 
quanto de chance de virar o cabelereiro 
da cidade’. Lembrei disso” (EST - 6).

LGBTQIA+ E
MUNDO DO TRABALHO
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4. Diário de pesquisa:
ALGUMAS REFLEXÕES

O desenvolvimento das sessões de Rodas de conversa ocorreu entre os meses de 
fevereiro e março de 2021 em um dos campi do Instituto Federal de Alagoas/Ifal. Os encontros 
foram previamente acordados entre os/as participantes e o pesquisador, procurando atender 
as convivências de cada grupo, a saber: estudantes e equipe técnico-assistencial da instituição. 
As Rodas de conversa foram subsidiadas por textos de pesquisadoras/es como Berenice 
Bento, Guacira Lopes Louro, Rogério Diniz Junqueira, Letícia Lanz, entre outros. Também foram 
lançados mão de outros materiais como vídeos, games interativos, imagens, slides e esquemas 
explicativos.

As sessões ocorreram obedecendo à seguinte formatação:

 apresentação da pesquisa e proposta de trabalho (diálogos com as/os participantes);

 conceituações sobre sexo, gênero, sexualidade, identidade sexual e de gênero, orientação 
sexual, performance de gênero, direitos sexuais;

 corpo, gênero, identidade e representação social; 

 discussões a respeito das diversidades sexuais e de gênero e das múltiplas formas de 
violência; LGBTfobia e educação;

 diversidade sexual e de gênero e família;

 transversalidade curricular com enfoque na pluralidade de gêneros, sobretudo, no currículo da 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com vistas ao mundo do trabalho;

Fonte: https://society6.com/product/lgbt-pride-flag-lgbtq-pride-gay-pride_notebook Acesso em: 12 mai. 2021.



49

 avaliação a respeito dos aprendizados construídos, dos saberes compartilhados, a partir dos 
ciclos de Rodas de conversa.

Cada uma dessas temáticas foi previamente combinada com os segmentos participantes 
da pesquisa. Sendo que o tema diversidade sexual e de gênero e família foi uma demanda 
sugerida diretamente pelo segmento das/os estudantes.

Os encontros foram realizados nos turnos matutino e noturno e tiveram uma média de 
duração de uma hora e vinte minutos para cada sessão. Os segmentos participantes do estudo 
foram reunidos separadamente. Para o segmento estudantil, a média de participantes por cada 
sessão ficou em torno de quatro pessoas. Já o grupo do pessoal técnico-assistencial, essa 
média foi de três participantes por encontro.

A realização da atividade se desenvolveu completamente por meio remoto, por conta 
da realidade colocada pela pandemia do Coronavírus, o que impossibilitou os encontros 
presenciais. Para isso, utilizou-se a plataforma do Google Meet como ferramenta para realização 
das atividades. Antes de cada sessão das Rodas de conversa, as/os participantes recebiam o 
material referente à temática a ser abordada, de forma resumida para que pudesse dar um suporte 
maior às discussões. As falas de cada participante foram orientadas no sentido de oportunizar 
o espaço democrático para que todas/os pudessem se colocar durante os encontros. Todos os 
encontros foram gravados.

Durante a realização da atividade foi possível verificar algumas dificuldades apresentadas 
nessa forma remota de encontro. Primeiro, as falhas na conexão de Internet de alguns estudantes 
ou até mesmo a impossibilidade de participação por conta desse problema. Ruídos e cortes 
nas falas foram problemas recorrentes durante a realização das Rodas de conversa.

Há de se salientar que houve receio por de alguns estudantes, para se colocarem diante 
das discussões, pelo fato de estarem em casa. Nem todas/os assumem sua orientação sexual 
para a família. Por vezes, alguns se colocavam muito timidamente ou falavam baixinho por 
medo de serem ouvidas/os por algum familiar.

Por fim, as reuniões on-line limitam a observação de expressões como olhares, gestos 
e outras manifestações corporais que podem ser significativas para o trabalho do pesquisador.

Alguns registros desses encontros, de forma a não identificar os participantes, podem 
ser contemplados a seguir.

Roda de conversa com o segmento estudantil – fevereiro de 2021.

Estudante 7 Estudante 2 Estudante 6
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Roda de conversa com o segmento técnico-assistencial – março de 2021.

Roda de conversa com o segmento técnico-assistencial – março de 2021.

Rodas de conversa – março de 2021.

Técnica-assistencial 5

Técnica-assistencial 2

Técnica-assistencial 6

Técnica-assistencial 4
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5. Game da diversidade
SEXUAL E DE GÊNERO

A proposta do game é que seja usado como processo avaliativo diagnóstico ou mesmo 
no final dos encontros das Rodas de conversa. Por meio dessa ferramenta, é possível sondar 
os conhecimentos prévios das/os participantes acerca da temática da diversidade sexual e de 
gênero, ou aqueles adquiridos no final dos ciclos de rodas de conversa.

Que tal testar os seus conhecimentos sobre alguns conceitos relacionados à diversidade 
sexual e de gênero? Vamos lá!?

Link de acesso: 

Orientações:

https://wordwall.net/play/10167/202/360

1.  Acesse o link acima;

2.  Click na seta para iniciar o jogo;

3.  Click na resposta escolhida;

4.  O tempo para cada resposta é de 2min.30seg;

5.  Cada resposta certa vale 129 pontos; 

6. Pode escolher entre eliminar 50% das respostas 
erradas ou dobrar (x2 score) o valor da resposta certa;

7.  Para cada resposta dada é mostrado o resultado;

8.  No Bônus Round você pode ganhar pontos extras, 
perder ou ter a velocidade do tempo de resposta 
aumentada em até 3x, de acordo com a carta 
selecionada;

9. No final do jogo aparecerá sua pontuação;

10. Ao click em show answers, no final do jogo, você 
confere cada resposta dada.

Fonte: https://pt.semrush.com Acesso em: 14 mai. 2021.
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6. Arremates
(IN)CONCLUSIVOS

O procedimento metodológico da Roda de conversa pode ensejar diversificadas 
possibilidades em sua aplicação. Não necessita de grandes recursos para sua execução. Ações 
dessa natureza contribuem para o exercício da argumentação por meio da oralidade, além de 
valorizar o uso da palavra como alicerce de aproximação com o outro. Nessa perspectiva, por 
meio da expressão oral e da escuta do outro, o conhecimento vai sendo construído de forma 
coletiva.

O desenvolvimento das sessões de Rodas de conversa com os dois segmentos 
participantes da pesquisa se constituiu em um momento ímpar no compartilhamento de 
experiências e na construção do conhecimento. Inferimos que esse processo foi um caminho de 
mão dupla. Pesquisadores e participantes enriqueceram-se mutuamente a partir dos diálogos 
travados no decorrer dos momentos de encontro.

A escuta evidenciou que a geração de LGBTQIA+ do século XXI, embora apresente 
rupturas e avanços em relação a auto aceitação e a coragem para vivenciar a sexualidade, ainda 
persistem continuidades muito fortes com gerações anteriores. Medos, inseguranças, ocultação 
da orientação sexual são comportamentos que demonstram afinidades muito próximas entre 
diferentes gerações.

As Rodas de conversa evidenciaram ainda a carência que estudantes e profissionais 
da Educação possuem de espaços para discussão dessa temática. No caso das/os técnicos-
assistenciais, apesar de toda uma postura apresentada por elas no sentido de acolhimento e 
aceitação em relação às identidades LGBTQIA+, observamos também algumas limitações e 
compreensões essencializadas acerca das orientações sexuais e identidades de gênero. Já 
o segmento estudantil, mesmo sendo todas/os autoidentificadas/os LGBTQIA+, foi possível 
desconstruir conceitos e ampliar com esse grupo reflexões para além do universo gay/lésbico/
bi.

Acreditamos que esse material traz em si possibilidades, como também limites para se 
trabalhar a questão da diversidade sexual e de gênero na escola. Passa longe a pretensão de 
produzir uma receita pronta e que sirva para qualquer realidade. Nossa intenção é que, a partir 
do que colocamos aqui, docentes, pedagogas/os, assistentes sociais e outras/os profissionais 
comprometidas/os com uma educação libertadora e plural possam adaptar essa proposta às 
realidades de cada contexto em que for desenvolvida.
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