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PROVIDÊNCIAS
Para a realização desta oficina, a equipe gestora da escola organizará uma sala
com recursos multimídias para visualização de slides, vídeos, músicas e que possibilite a
disposição de participantes em pequenos grupos para debates. A mediadora ou mediador
deverá imprimir todos os anexos disponíveis na página da oficina, conforme o número de
participantes ou proposta de cada momento do trabalho desenvolvido.
Obs.: Para apresentação e desenvolvimento da proposta da oficina, deverá ser feito
o download dos slides de apoio que se encontram na página do portal.

ORIENTAÇÕES GERAIS
É com satisfação que a Coordenação da Educação das Relações de Gênero e
Diversidade Sexual – CERGDS do Departamento da Diversidade - DEDI propõe uma
ação de formação para professoras e professores da rede estadual de educação básica do
Paraná.
Para a condução da oficina “Superação do preconceito e discriminação contra
LGBT: discutindo os silêncios na escola”, é importante que a mediadora e/ou mediador
tenha trajetória nas discussões da educação das relações de gênero e diversidade sexual e
que preferencialmente seja da própria escola ou do Núcleo Regional de Educação.
A oficina tem como finalidade possibilitar diálogo e a reflexão para estabelecer
ações pedagógicas de reconhecimento, respeito e valorização de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais e enfrentamento a todas as formas de preconceito e discriminação.
O aumento expressivo das discussões de temáticas sobre a diversidade sexual, em
diferentes contextos, tem trazido à tona ações afirmativas de combate à discriminação e à
violência.
A mediação da oficina deverá ser de forma dialógica, primando pela discussão e
participação de todas e todos participantes. O fio condutor dessa oficina de formação
continuada são os seguintes conteúdos, cuja fundamentação teórica está disponibilizada
na sequência desse documento:
•
•
•
•

Conceito de gênero
Identidade de gênero
Orientação sexual
Preconceito e discriminação
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Para realização da proposta da oficina “Superação do preconceito e discriminação
contra LGBT: discutindo os silêncios na escola”, a mediadora ou mediador terá como
encaminhamentos os momentos abaixo

MOMENTO 1
PACIÊNCIA
Materiais necessários: tiras de papel com os trechos da música “Paciência”
(ANEXO 1 – disponível na página da oficina), tesoura e multimídia.
Para iniciar a oficina, distribua os recortes com trechos da música “Paciência”,
propondo ao grupo a escuta da mesma. Em seguida, cada um fará a leitura do trecho
que lhe corresponde buscando estabelecer relações entre o trecho da música e o título da
oficina: Superação do preconceito e discriminação contra LGBT (Lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais): discutindo os silêncios na escola.

MOMENTO 2
A dor e a delícia de ser quem somos – você no meu lugar...1
Materiais necessários: tiras de papel que contém rótulos (ANEXO 2 - disponível
na página da oficina), giz, fita durex, multimídia, música “Metamorfose Ambulante”,
fita adesiva e tesoura.
Nesse momento, propõe-se uma atividade prática para estabelecer reflexões críticas e
problematizadoras, com a finalidade de identificar o preconceito e discriminação originada
nos padrões constituídos historicamente na sociedade contra sujeitos da diversidade.
Para o desenvolvimento dessa atividade, é necessário que a mediadora ou mediador
tenha conhecimento das relações de gênero, diversidade sexual, étnico-raciais, territoriais,
socioculturais e econômicas. Essas temáticas são importantes para entender como os
grupos sociais que não condizem aos padrões de uma cultura hegemônica, etnocêntrica e
ocidental, sejam regulados e marginalizados numa sociedade que não concebe o respeito
às diferenças.
Para iniciar a atividade, o grupo deverá formar um círculo, onde serão entregues
os recortes dos rótulos para que cada participante cole nas costas de um/a colega, sem
que o mesmo veja o que está escrito. As tiras de papel, dizem respeito a sujeitos que se
1

Fonte/adaptação: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde e Prevenção nas
Escolas: Guia para a formação de profissionais da saúde e de educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Em relação ao
título é uma referência à música: “Dom de Iludir” (Caetano Veloso).
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construíram de acordo com as normas da sociedade e das/os que não se encaixam nos
padrões hegemônicos.
Depois de todos os rótulos colados, coloque a canção “Metamorfose Ambulante”2
de Raul Seixas. Peça que o grupo circule pela sala e observe os rótulos de outras/os
participantes, demonstrando sem comentar, o rótulo das costas de seus colegas, mas não
deverá saber o que está escrito no seu rótulo, por enquanto. Por meio do olhar, mímica e
expressões, demonstre a maneira como a sociedade se relaciona com uma pessoa que tem
essas características.
Importante:
Lembre-se de orientar o grupo para não comentar sobre os rótulos das/os colegas em
hipótese alguma nesse momento da atividade. As expressões corporais precisam ser
realizadas em silêncio.

Ao término da música, informe ao grupo que agora poderão conversar entre si
sobre os rótulos que estão nas costas de cada participante (05 minutos de conversa).
Em seguida, deverão parar onde estiverem na sala e se separarem em 03 grupos, conforme
a sua sensação em relação ao desenvolvimento da atividade:
• Bem tratados à esquerda;
• Mal tratados à direita;
• Ignorados ao centro.
Voltando a sentar, explore as sensações de cada participante, ao “entrar na pele” de
cada sujeito, conforme os rótulos.
Para orientar o debate propõem-se as seguintes questões:
• O que você achou do seu rótulo? A sua experiência nessa atividade corresponde
à visão que a sociedade tem desse sujeito?
• Como se dá a construção social desses rótulos?
• Esses rótulos podem suscitar preconceito e discriminação? De que forma e em
que espaços se expressam?
• Quais são as características comumente valorizadas na sociedade? Por quê?
• Em que medida essas expectativas socioculturais limitam a liberdade e a
2
Metamorfose ambulante, de Raul Seixas.
metamorfose-albulante.html.> Acesso em: 20 set. 2013.

Disponível

em:<http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/
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felicidade das pessoas?
• Quais populações costumam ser alvo de preconceitos e discriminações nos
ambientes em que vocês vivem e convivem?
• Quais relações podem estabelecer entre a letra da música e os rótulos
representados?

Preconceito:
“é uma opinião preestabelecida, que é imposta
pelo meio, época e educação. Ele regula as relações
de uma pessoa com a sociedade. Ao regular, ele
permeia toda a sociedade, tornando-se uma espécie
de mediador de todas as relações humanas. Ele pode
ser definido, também, como uma indisposição, um
julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas
estigmatizadas por estereótipos.” (SANT’ ANA, p.
06, 2005)

Discriminação:
“tratamento pior ou injusto dado a alguém devido a
características pessoais, preconceito, intolerância. Ato
ou atitude que quebra o princípio de igualdade, como
distinção, exclusão, restrição ou preferência, motivado
por raça, cor, sexo, idade, credo religioso, convicções
políticas entre outros.” (HOUAISS, p.1053, 2001)

Após as explanações e considerações, apresente ao grupo os seguintes conceitos
que orientarão a próxima atividade:
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Importante
Deixar explícito que o preconceito está no campo das ideias e a discriminação está
no campo da ação, isto é, da prática.

MOMENTO 3
Para provocar leituras...
Materiais necessários: Texto: Gênero e sexualidade na perspectiva da diversidade
sexual3 (ANEXO 3 - disponível na página da oficina); cartolinas ou pedaços de
papel bobina para elaboração de cartazes, canetinhas, giz de cera, lápis de cor, papéis
coloridos, tesouras e colas.
Nesse momento será realizada leitura de aproximação acerca de alguns conceitos
fundamentais para o respeito, reconhecimento e afirmação de direitos de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais – LGBT, bem como, na compreensão e desenvolvimento
dos trabalhos pedagógicos sobre a temática.
Formar grupos e distribuir o texto: Gênero e sexualidade na perspectiva da diversidade
sexual para que seja lido em grupo, buscando localizar, refletir e sintetizar os conceitos de:
• Sexualidade
• Gênero
• Sexo Biológico
• Identidade de gênero
• Orientação sexual
Após a leitura e debate sobre os cinco conceitos do texto, cada grupo será incumbido de
produzir um cartaz com a temática e apresentarão seus apontamentos para o coletivo da
oficina.
3
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde e Prevenção nas Escolas. Adolescentes
e jovens para a educação entre pares: Diversidades sexuais. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
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Importante:

Após a apresentação e debate sobre os cartazes,
destaque com os grupos, as seguintes questões:
- A sexualidade não se trata apenas de aspectos fisiológicos,
mas está marcada fundamentalmente por aspectos culturais
e por padrões sociais e pelas “fronteiras – mentais e práticasque separam as tarefas e atitudes tidas como apropriadas,
válidas e legítimas para o sexo masculino e sexo feminino.”
(BRASIL, p. 16, 2011);
- O desejo afetivo sexual de uma pessoa pode estar orientado
para pessoas do sexo oposto (heterossexual), do mesmo sexo
(homossexual), e de ambos os sexos (bissexual);
- Na opinião do grupo, as três possibilidades de orientações
sexuais aqui descritas são tratadas da mesma forma? Como
vocês percebem a expressão dessas orientações sexuais na escola
e na sociedade?
- Como a compreensão dos conceitos de sexualidade, gênero, sexo
biológico, identidade de gênero e orientação sexual, conforme
tratados no texto lido, pode contribuir para o trabalho pedagógico
de enfrentamento aos preconceitos, discriminações e violências
contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT?

Nesse momento as pessoas devem expressar suas opiniões sobre as questões acima,
destacando a importância de compreender esses conceitos e identificar a sexualidade como
fenômenos sociais, históricos e culturais.
Assim, normatizações de gênero e também aquelas relativas à vivência da sexualidade
precisam ser compreendidas nos seus contextos sociais, históricos e culturais. A partir
disso, podemos situar historicamente os preconceitos e discriminações aos sujeitos LGBT
e formular mecanismos para superá-los.
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Pesquisadoras e pesquisadores referem-se à existência de uma
“norma” que regula os relacionamentos afetivos e sexuais que
pressupõem o desejo afetivo sexual apenas entre pessoas de sexos
opostos, ou seja, heterossexuais. Esse dispositivo ou normatização
social é chamado de HETERONORMATIVIDADE.
Para saber mais sobre a HETERONORMATIVIDADE
sugere-se a leitura de:
LOURO, Guacira Lopes. Heteronormatividade e Homofobia.
In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (Org.). Diversidade Sexual na
Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009.
Disponível
em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/cadernos_tematicos/diversidade_sexual_educacao.
pdf>. Acesso em 19 abr 2016.

MOMENTO 4
“Aprenda a ver o mundo de outra maneira”
Materiais necessários: Duas impressões da carta e projeção da letra para
apresentação e acompanhamento do grupo.
Para iniciar os trabalhos da tarde, escolha duas pessoas e explique individualmente
que deverão fazer uma leitura teatral da carta “Aprenda a ver o mundo de outra maneira”
(ANEXO 4 - disponível na página da oficina). A primeira pessoa realizará a leitura das
sentenças de cima para baixo com entonação agressiva e a segunda fará a leitura de baixo
para cima usando uma entonação suave e de aceitação.
A finalidade desse momento é enfatizar o papel da família e da comunidade escolar
para o respeito e acolhimento das pessoas com orientação sexual diferente da norma
heterossexual.
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Finalizada essa leitura, as duas pessoas que a realizaram, deverão apresentar as suas
impressões sobre as duas posturas representadas na carta.

Importante: refletir sobre como a escola se posiciona em relação ao preconceito e
discriminação que algumas famílias possuem contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais.
Como a escola pode ajudar as famílias a compreenderem a homossexualidade como
uma expressão legítima da sexualidade?

MOMENTO 5
Família, homossexualidade e tradições religiosas.
Após os comentários e reflexões suscitados pela leitura da carta da atividade anterior,
o grupo deverá assistir ao trecho do filme “Orações para Bobby”, indicando antes disso a
leitura da fala da mãe de Bobby:

“A homossexualidade é um pecado. Os homossexuais estão
condenados a passar a eternidade no inferno. Se quiserem
mudar, poderiam ser curados de seus hábitos malignos. Se
se desviassem da tentação, poderiam ser normais de novo.
Se ao menos eles tentassem e tentassem com mais afinco,
se não funcionasse. Estas foram as coisas que eu disse ao
meu filho, Bobby, quando descobri que era gay”.
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Clique no link ou use o leitor de QR-Code do seu smarthphone para baixar o vídeo:
“Orações para Bobby”:

http://goo.gl/gcJ7y2

Orações para Bobby
Título original: Prayers for Bobby
Direção: Russell Mulcahy
Ano: 2009

Sinopse:
O filme nos mostra a personagem Mary Griffith, mulher cristã que acredita devido a sua
tradição religiosa que é errado vivenciar a homossexualidade. Após seu filho mais novo
Bobby Griffith decidir se lançar de uma ponte e encerrar sua existência aos vinte anos
Mary vive um momento existencial conflitante. Encontrar o diário do filho com suas
anotações faz com que ela passe a rever seus posicionamentos e isso desvela para ela a
possibilidade de se tornar uma ativista dos direitos dos homossexuais.

Após assistir o recorte do filme, propõe-se o debate com o grupo por meio das
questões norteadoras abaixo, com a finalidade de subsidiar a compreensão das intersecções
entre o respeito à diversidade religiosa, à liberdade de consciência e crença e às diversas
expressões da sexualidade.
Questões norteadoras:
1) Como o trabalho pedagógico com a temática da diversidade sexual pode promover o
respeito, reconhecimento e afirmação dos direitos humanos dos diferentes sujeitos?
2) A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/06) afirma no artigo
33: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.”
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Nesse sentido reflita sobre a prerrogativa do respeito à diversidade religiosa e à
liberdade de consciência e de crença (Constituição Federal, art 5º inciso VI) e suas relações
com o trabalho na temática da diversidade sexual na escola.
3) A escola tem um papel formativo com as famílias das/os estudantes. Como poderia
ter sido a atuação da escola de Bobby em relação à sua vivência familiar?

MOMENTO 5
Discutindo os Silêncios na escola4.
Materiais necessários: quadro, giz, apagador, pincel atômico, folhas de flipchart
ou cartolina com frases/situações impressas ou escritas, conforme o ANEXO 5
(disponível na página da oficina).
Nesse momento, o objetivo é identificar situações veladas de preconceito e
discriminação em relação à orientação sexual e identidade de gênero, pensando em qual
seria o papel da escola diante dessas situações.
Distribua os “Casos e silêncios na escola” (ver ANEXO 5 - disponível na página
da oficina) e solicite que leiam as frases, uma a uma e ao final de cada leitura direcione as
seguintes questões:

• De que forma identificam os preconceitos,
discriminações e violências na escola?
• De que forma se evidenciam?
• Como professoras e professores costumam
reagir diante dessas situações?
Importante destacar que o silêncio ou omissão ou até reforço dos posicionamentos,
conforme os “Casos e silêncios na escola” diante de algumas manifestações no espaço escolar
contribuem e alimentam a continuidade das práticas preconceituosas e discriminatórias.
4
Essa proposta foi adaptada da atividade do “Caderno Escola sem Homofobia”. O mesmo pode ser consultado em:
MAZZOCO, Bruno. Revista Nova Escola. Uma análise do caderno Escola sem Homofobia, 2015. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/formacao/escola-homofobia-836141.shtml>. Acesso em 06 abr 2016.
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No debate dessas questões é importante escutar as opiniões de todas e todos
participantes para constituir entendimentos sobre quais são as formas mais adequadas para
conduzir as situações na escola. No entanto, é preciso reforçar a existência de orientações
legais que garantem a dignidade humana e afirmam direitos fundamentais, rechaçando
toda forma de discriminação violência e negligência.
Nesse sentido, para complementar o debate é necessário formar grupos para
debater, relacionado com alguns trechos da legislação (ANEXO 6 - disponível na página
da oficina) para fundamentar a análise dos casos em discussão.
Distribua a cada grupo um trecho de legislação, solicitando que proceda a leitura,
discussão e identifiquem as situações, as quais, cada legislação se aplica.
Em seguida cada grupo apresentará aos demais as suas considerações.
Importante: Os recortes da legislação se aplicam a mais de uma das situações
listadas, portanto estimule o grupo a contribuir com novas considerações depois da
apresentação de cada grupo. Questione também sobre outras situações semelhantes
vivenciadas no cotidiano escolar.

MOMENTO FINAL
Desafios de aproximação com as práticas disciplinares.
Nesse momento, apresente os slides referentes ao momento final, com a finalidade
de revisar os conceitos trabalhados durante a oficina.
Em seguida, solicite que cada participante desenvolva um plano de aula, com uma
proposta que envolva o conteúdo de sua disciplina em um ou mais conceitos discutidos.

Importante: Após a realização da oficina, a mediadora ou mediador deverá realizar
a avaliação da oficina na página “formação em ação”, correspondente à aplicação de
sua oficina.
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