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O silenciamento - a ausência da fala 
- aparece como uma espécie de 
garantia da "norma". A ignorância 
(chamada, por alguns, de inocência) 
é vista como  a mantenedora dos 
valores ou dos comportamentos 
"bons" e confiáveis. A negação 
dos/as homossexuais no espaço                                
legitimado da sala de aula acaba 
por  confiná-los às "gozações" e aos 
"insultos" dos recreios e dos jogos,             
fazendo com que, deste modo, 
jovens gays e lésbicas só possam se
reconhecer como desviantes,
indesejados ou ridículos. [...]                                 
Currículos, normas, procedimentos de 
ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação 
[...] precisam, pois, ser colocadas em 
questão. É indispensável questionar 
não apenas o que ensinamos, mas 
o modo como ensinamos e que 
sentidos nossos/as alunos/as dão ao 
que aprendem (LOURO, 1997, p.68).
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APRESENTAÇÃO

 

 A discussão sobre a inclusão das temáticas gênero e
sexualidade é uma matéria que tem aparecido com destaque nos
últimos anos, tanto em nível educacional, quanto político. Debates
públicos sobre a necessidade de se integrar esta temática na
formação de profissionais em educação nos diferentes ambientes de
ensino tendem a ser calorosos e, muitas vezes, erroneamente
politizados e partidarizados. É necessário levar o debate adiante,
propondo soluções para os problemas causados pela falta de
conhecimento, preconceito e carência de oportunidades para se
debater gênero e sexualidade de modo aberto e transparente.
 Esta produção é destinada a subsidiar a formação de
profissionais em educação nas temáticas de diversidade de gênero 
e diversidade sexual. Junqueira (2009) enfatiza que a escola é um
espaço no interior do qual a e a partir do qual podem ser construídos
novos padrões de aprendizado, convivência, produção e transmissão
de conhecimento, sobretudo se ali forem subvertidos ou abalados
valores, crenças, representações e práticas associados a
preconceitos, discriminações e violências de ordem racista, sexista,
misógina e homofóbica.
 Com relação à violência desencadeada pela não 
aceitação de questões relacionadas à identidade de gênero 
e à identidade sexual, na Pesquisa Nacional sobre o Ambiente 
Educacional no Brasil (2016), estudantes lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais (representados neste estudo pela sigla 
LGBTQI+) relatam que são agredidos(as) dentro das escolas e que isso 
atrapalha os seus rendimentos nos estudos. Alguns/algumas, 
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inclusive, declaram que já cogitaram tirar a própria vida por causa 
das agressões sofridas. De acordo com pesquisa divulgada, 73% 
desses(as) estudantes foram agredidos(as) verbalmente e 36% foram 
agredidos(as) fisicamente.
 Diante de tais dados, este material formativo contempla 
informações úteis a professores(as), coordenadores(as)                                                 
pedagógicos(as), orientadores(as) pedagógicos(as), supervisores(as)
pedagógicos(as), bibliotecários(as) e acadêmicos(as) de escolas
e de cursos de formação de professores(as). É proveniente da 
dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em 
Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) 
intitulada Gênero e sexualidade - dos conteúdos aos discursos: 
um olhar sobre os planejamentos dos estágios curriculares 
supervisionados dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da 
Universidade  Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), a qual analisou
os planejamentos para as aulas e trabalhos didáticos dos(as)
acadêmicos(as) nos três níveis de estágio (Educação Infantil, 
Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos - EJA) dos cursos de 
Pedagogia (Licenciatura) das seis Unidades Universitárias da Uergs: 
Alegrete, Bagé, Osório, Porto Alegre, São Francisco de Paula e São 
Luiz Gonzaga. O material pesquisado se relacionou aos anos de 
2017 e 2018. O objetivo central da pesquisa foi verificar se as 
temáticas gênero e  sexualidade apareciam de maneira explícita 
nos planejamentos ou se estavam implícitas ou silenciadas.
 Os dados disponibilizados mostram que dos 247 planejamentos
de estágio analisados (100% dos documentos), apenas 24 (9,8% dos
documentos) foram selecionados para a pesquisa (em sua maioria
com discursos silenciados nas temáticas gênero e sexualidade).
Ressalta-se, portanto, que 223 planejamentos ficaram de fora da
seleção (90,2%), pois não apresentaram enunciados (explícitos,
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implícitos e silenciados) com discursos das temáticas de gênero e de
sexualidade. 
 Além das informações elementares que constituem as 
temáticas gênero e sexualidade, a análise dos planejamentos 
trouxe outros assuntos que merecem destaque e que, portanto, são
igualmente discutidos nesta publicação: o Brinquedo e o Brincar; o
Bullying, a Diversidade, a Família; a Mulher na Mídia, o Sexo e a
Sexualidade, e a Violência Doméstica.
 A partir desses dados, teve-se a certeza da necessidade de
apresentar material que pudesse subsidiar todos os(as) profissionais
que atuam nas escolas, desde sua formação acadêmica.
 Pontuamos que os temas abordados nesta produção lançam 
um olhar sobre:

• O histórico do movimento feminista.
• Os mecanismos de proteção à mulher no Brasil,                                                                                                                                          
      sobretudo em relação à Lei Maria da Penha.
• A representação da mulher na mídia.
• Os aportes teóricos que explicitam as diferenças entre

                          identidade de gênero, sexo e sexualidade.
• O contexto nacional de violência e discriminação

         enfrentado por adolescentes LGBT no ambiente 
                          escolar.

• O papel dos(as) educadores(as) frente às questões de
                          gênero e de sexualidade em sala de aula.

• A seleção, a aquisição e a disseminação de acervos                                                                                                                                          
       sobre   gênero   e   sexualidade   pelos(as)     profissionais                                                                                                                                    
  bibliotecários(as) e/ou auxiliares nas bibliotecas das                                                                                                                                              
     instituições educacionais.                                                 



• Sugestões de livros nas temáticas gênero e sexualidade
	 para	profissionais	em	educação	e	educandos(as).																

 
 
	 Ao	 final	 desta	 publicação	 é	 disponibilizado	 um	 glossário	
com	termos	que	compõem	o	vocabulário	das	 temáticas	gênero	e	
sexualidade.
	 Por	 fim,	 cabe	 aqui	 um	 momento	 de	 reflexão:	 a	 escola	 -	
espaço	 privilegiado	 para	 a	 formação	 humana	 -	 precisa	 abordar	
as temáticas gênero e sexualidade por meio dos conteúdos das
diferentes	 disciplinas.	 Essa	 abordagem	 deve	 estar	 pautada	 em
conhecimentos	 científicos	 -	 e	 não	 em	 valores	 e	 crenças	 pessoais.
Por	 isso,	 os(as)	 profissionais	 da	 educação	 podem	 buscar		
fundamentação	na	formação	continuada	e	nos	materiais	de	apoio	
didátco-pedagógico	referentes	aos	temas.
	 Esperamos,	dessa	maneira,	contribuir	para	o	rompimento	da	
ignorância	informacional,	o	fortalecimento	de	políticas	públicas	que
promovam	a	igualdade	de	oportunidades	na	educação,	e,	também,	
a	inclusão	social,	em	direção	a	uma	sociedade	menos	desigual,	mais
compassiva	e	solidária.

Daniella Vieira Magnus
Ana Maria Bueno Accorsi
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1 UM OLHAR SOBRE O MOVIMENTO FEMINISTA: 
UMA HISTÓRIA DE LUTA

 Neste capítulo, lançaremos um breve olhar sobre o movimento
feminista, que se iniciou durante o século XIX. A razão de fazermos
esta reflexão é o fato de que é a partir da luta das mulheres que se
encontram as bases para as posteriores lutas e conquistas em termos
de direitos humanos.
 Uma das maiores influências para o movimento feminista foi a
Revolução Francesa (1789). A partir das alterações sociais que
aconteceram naquela época, as mulheres, durante os séculos que se
seguiram, começaram a tomar consciência das desigualdades de
direitos a que eram submetidas e a lutar por igualdade.
 De acordo com Lenzi (2019), movimento feminista pode ser
dividido em três ondas:
 A primeira onda: aconteceu no período entre o final do século
XIX e o século XX. Nessa época, as principais causas defendidas pelo
movimento eram ligadas aos direitos políticos, à liberdade de escolha
das mulheres e ao direito a usufruir da vida pública (movimento
sufragista).
 A segunda onda: aconteceu no período entre os anos 1960 e
1990. Nessa fase, a busca pela igualdade social e igualdade de
direitos se intensificou, e as mulheres passaram a questionar todas as
formas de submissão e desigualdade que enfrentavam. As decisões
sobre liberdade sexual, maternidade e direitos de reprodução 
também fizeram parte das questões debatidas pelo movimento 
nessa época.
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 A terceira onda: iniciou-se a partir dos anos 1990 e pode ser
definida pela busca de total liberdade de escolha das mulheres em
relação às suas vidas. Nessa fase, surgiu o termo 
interseccionalidade (ou feminismo interseccional), usado para se 
referir às diversas formas de opressão que uma mesma mulher pode 
sofrer em função de sua raça, classe, comportamento ou orientação 
sexual, por exemplo.

Imagem 1 - Igualdade de gênero

Fonte: Pugliesi et al. ([201-?])

 As reivindicações do movimento feminista são profundamente
relacionadas à garantia de direitos e também se colocam contra todas
outras formas de opressão a que as mulheres são submetidas até os
dias atuais. O movimento feminista tem subdivisões étnicas, sociais e
sexuais que levam em consideração questões específicas de alguns
grupos de mulheres, como:
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  ▪    Negras
  ▪    Lésbicas
  ▪    Mulheres de periferia
  ▪    Prostitutas
  ▪    Indígenas
  ▪    Mulheres transexuais

 A partir da organização desses diferentes subgrupos, pode-se
entender que quando se fala sobre gênero não significa falar apenas 
sobre a “mulher”, mas, ao mesmo tempo, questionar as maneiras
como socialmente construímos e organizamos as categorias
amplamente designadas de “mulher” e de “homem”.
 Apesar de não se negar a materialidade dos corpos, deve-se
entender que esses corpos só passam a ser inteligíveis
(compreensíveis) a partir de processos de significação culturalmente,
historicamente e politicamente construídos, a partir do momento em
que cada ser humano nasce.
 Apesar de toda a luta por igualdade, a mulher ainda sofre
violência social e familiar como se verá. O conhecimento sobre essa
situação é fundamental para a conscientização social que vise uma
mudança.
 Ao se refletir sobre a violência sofrida por mulheres no Brasil, é 
importante conhecermos os diferentes tipos de agressão e os 
mecanismos de proteção à mulher no Brasil, dando ênfase à Lei
Maria da Penha.
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1.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO BRASIL: 
ASPECTOS RELEVANTES DA LEI MARIA DA PENHA

 De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, violência
doméstica e familiar contra a mulher é “qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
 A Lei n.º 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, ganhou
seu nome em homenagem à luta de “Maria da Penha Maia
Fernandes”, biofarmacêutica cearense. 
 Esta brava mulher foi casada com o professor universitário 
Marco Antonio Herredia Viveros, que tentou assassiná-la por duas 
vezes. As sequelas dessa agressão deixaram-na deficiente física, 
paralisada da cintura para baixo.
 Sua luta em busca de proteção legal gera jurisprudência 
que, posteriormente, foi tornada diploma legal. Com o surgimento 
da Lei Maria da Penha, inaugurou-se no país uma nova fase no 
atendimento e proteção às vítimas de violência doméstica na 
medida em que se direcionou  um tratamento diferenciado à mulher 
como maneira de reparar uma omissão histórica do Estado e da 
sociedade brasileira  diante das violências sofridas e constatadas
em relações afetivas ou de coabitação.
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Imagem 2: Maria da Penha Maia Fernandes

                    Fonte: Fuks (2019)

 Destaca-se que existem cinco (5) tipos de violência
doméstica e familiar contra a mulher caracterizadas na Lei Maria
da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial −
capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V.
 O Instituto Maria da Penha¹, fundado em 2009, apresenta 
cada tipo de violência da seguinte maneira:

¹ O Instituto Maria da Penha (IMP) visa, por meio de mecanismos de conscientização 
e empoderamento, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Acesso em:
<https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html>.
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1) VIOLÊNCIA FÍSICA: entendida como qualquer  conduta
que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.
Exemplos: espancamento; atirar objetos, sacudir e apertar
os braços; estrangulamento ou sufocamento; lesões com 
objetos cortantes ou perfurantes; ferimentos causados por                                                                                                                                             
queimaduras ou armas de  fogo e tortura.

2) VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: é considerada qualquer 
conduta que cause dano emocional e diminuição da
autoestima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
da mulher; ou vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões.
Exemplos: ameaças; constrangimento; humilhação;
manipulação; isolamento (proibir de estudar e viajar ou
de falar com amigos e parentes); vigilância constante;
perseguição contumaz; insultos; chantagem; exploração;
limitação do direito de ir e vir; ridicularização; tirar a
liberdade de  crença; distorcer e omitir fatos para deixar a 
mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade (gas lighting).

3) VIOLÊNCIA SEXUAL: trata-se de qualquer conduta que
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força.
Exemplos: estupro; obrigar a mulher a fazer atos sexuais que
causam desconforto ou repulsa; impedir o uso de métodos
contraceptivos ou forçar a mulher a abortar; forçar matrimonio,
gravidez, prostituição por meio de coação, chantagem, suborno
ou manipulação; limitar ou anular o exercício dos direitos 
sexuais e reprodutivos da mulher. 
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 Existe um fato muito positivo sobre a amplitude atingida por 
essa legislação, na medida em que assume que para ter direito a 
acionar  essa  Lei  a vítima precisa  estar  em  situação  de  vulnerabilidade 
em relação ao agressor, e este não precisa ser necessariamente seu
marido ou companheiro: pode ser um parente ou outra pessoa do
seu convívio.
 Como se viu a Lei Maria da Penha não contempla apenas 
os casos de agressão física, também estão previstas as situações de 
violência psicológica, como afastamento dos amigos e familiares, 
ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia.

4) VIOLÊNCIA PATRIMONIAL: é entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Exemplos: controlar o dinheiro; deixar de pagar pensão
alimentícia; destruição de documentos pessoais; furto,
extersão ou dano; estelionato; privar de bens, valores ou
recursos econômicos; causar danos propositais a objetos da
mulher ou dos quais ela goste.

5) VIOLÊNCIA MORAL: é considerada qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
Exemplos: acusar a mulher de traição; emitir juízos morais
sobre a conduta; fazer críticas mentirosas; expor a vida da
vítima; rebaixar a mulher por meio de xingamentos que
incidem sobre sua índole; desvalorizar a vítima pelo seu
modo de se vestir.
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 Destaca-se que as mulheres transexuais também estão
incluídas na Lei Maria da Penha (tendo passado pela mudança de
sexo ou não).
 A partir da publicação da lei, vários mecanismos sociais e 
legais surgiram para orientar, auxiliar e acolher essas pessoas, quando
vítimas de violência.

Imagem 3 -  Anúncio Denuncie 180

                Fonte: Telles (2019)

 Para ajudar as vítimas de violência, o governo 
disponibilizou o NÚMERO 180 no qual a pessoa que se 
sente vítima de violência pode denunciar seu agressor.
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 No entanto, caso se escute ou se presencie uma briga em
que a mulher é ameaçada ou agredida (caso de emergência),
deve-se ligar 190.  Em caso de flagrante delito, a polícia pode entrar na
residência e intervir imediatamente.
 A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 não faz o
acionamento imediato da polícia para ir até o local. Deve-se ligar 180,
por exemplo, quando se tem conhecimento de que a mulher é vítima
de violência constante e não toma a iniciativa de denunciar. Nesse
caso, ligue 180, fornecendo os dados e o endereço dessa mulher. 
As informações precisas são muito importantes, e quem está
denunciando não precisa se identificar.

PROTEÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA

          ▪  Prisão do suspeito de agressão.
     ▪ Ordem  de afastamento do agressor à vítima e aos seus
          parentes.
       ▪  Assistência econômica no caso de a vítima ser dependente 
          do agressor.
          ▪ Agravante que aumenta a pena do agressor em caso de
          violência doméstica.
          ▪ Não substituição da pena do agressor por doação de 
          cesta básica ou pagamento de multas.

 Tanto no número 180 como em outros serviços 
de atendimento à mulher, a iniciativa não precisa 
partir de quem sofre violência. Amigos e família 
também podem contatar a polícia e pedir ajuda.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O QUE SÃO AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA?

 As medidas protetivas de urgência são um dos mecanismos 
criados pela lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar,
assegurando que toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade 
e religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, com a preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
 Por se tratar de medida de urgência a vítima pode solicitar a
medida por meio da autoridade policial, ou do Ministério Público,
que encaminhará o pedido ao juiz. A lei prevê que a autoridade
judicial deverá decidir o pedido (liminar) no prazo de 48 horas após o 
pedido da vítima ou do Ministério Público.
 A medida protetiva pode determinar o fim do contato com 
o agressor, entre outras ações. Ela marca o momento exato em 
que o agressor está ciente de que não pode mais se aproximar ou
estabelecer contato com a vítima. Isso determina onde começa o 
dolo (a vontade consciente de praticar um crime).
 A solicitação dessas medidas protetivas faz toda a diferença,  
por exemplo, no acionamento do número 190: se há medida 
protetiva e ela está sendo descumprida, o atendimento é prioritário.
 É importante ressaltar, portanto, a importância das medidas
protetivas de urgência, pois são aplicadas após a denúncia de
violência feita pela vítima à autoridade policial.
 Para dar conta da complexidade da violência contra as 
mulheres, dado o caráter multidimensional do problema, foi sendo 
constituída uma rede de atendimento para mulheres em situação
de violência, coordenada pela Secretaria de Políticas para 
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Mulheres desde a sua criação, como um conjunto de ações e serviços 
de diferentes setores (em especial, da Assistência Social, da Justiça 
e da Segurança Pública) para ampliar e melhorar a qualidade do 
atendimento, para atender à integralidade e à humanização no 
atendimento e para dar encaminhamento adequado às mulheres 
em situação de violência.
 
 As Unidades Especializadas de Atendimento (UEAs) são:

• Serviços de Abrigamento.
• Delegacias Especializadas.
• Promotorias Especializadas/Núcleos de Gênero do                                                                                                                                     
Ministério Público.
• Núcleos/Defensorias Especializadas de Atendimento 
à Mulher.
• Juizados Especiais.
• Centros Especializados de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência.

POLÍTICAS PÚBLICAS

 Algumas políticas públicas que resultaram da luta 
contra a violência da mulher são:

 ▪ A Rede Lilás foi instituída para articular serviços públicos e
 ações coordenadas junto às instituições de acesso à 
 segurança, à saúde, à educação, à assistência social, à
 Justiça e ao mundo do trabalho, levando as mulheres e
 as meninas gaúchas a saírem do ciclo de violência.
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 ▪ O Telefone Lilás 0800 541 0803, central de apoio gratuito, é a
 principal ferramenta responsável por integrar as mulheres à
 rede, acolhendo e orientando as mulheres em situação de
 violência em relações heterossexuais, homossexuais, mulheres
 com deficiência, em situação de tráfico e de prisão, 
 monitorando o atendimento e acionando os organismos 
 públicos em diálogo com a Patrulha Maria da Penha, a 
 Sala Lilás de perícias, as Delegacias Especializadas de
 Atendimento à Mulher (DEAM), a Defensoria Pública, o
 Ministério Público e os Juizados Especializados, com vistas
 a garantir um atendimento adequado e humanizado.

 ▪ As unidades móveis Ônibus Lilás fazem o atendimento
 especializado às mulheres do campo e de regiões rurais,
 pescadoras, indígenas e quilombolas, levando os serviços às
 populações que não têm acesso a eles.

 ▪ A Patrulha Maria da Penha é composta por policiais militares
 capacitados(as) que fiscalizam o cumprimento das medidas
 protetivas.

 ▪ O IGP (Instituto-Geral de Perícias) conta com a Sala Lilás, 
 que oferece atendimento médico e psicossocial às
 mulheres vítimas de violência logo após o crime.

 ▪ A SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários), 
 com o Projeto Metendo a Colher, visa combater os
 casos de reincidência da prática de violência doméstica.

 ▪ As DEAMs (Delegacias Especializadas de Atendimento à
 Mulher).
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DÚVIDAS COMUNS

 A próxima seção deste material apresentará breves reflexões
sobre a representação da mulher na mídia, destacando o papel dos(s) 
profissionais em educação diante do que é reproduzido pelos 
veículos midiáticos.

1) A Lei Maria da Penha é aplicada para homens?
Não! A Lei Maria da Penha não pode ser aplicada ao gênero
masculino. Contudo, nada impede que a mulher agressora
responda criminalmente pelos delitos que tenha praticado, 
como, por exemplo, lesão corporal leve/grave, crime disposto 
no Código Penal brasileiro.

2) Todo homicídio contra a mulher é feminicídio?
Não! Feminicídio pressupõe violência baseada no gênero,
agressões que tenham como motivação a opressão à mulher. É
imprescindível que a conduta do agente esteja motivada pelo
menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.
 O assassinato de uma mulher na unidade doméstica e 
familiar (ou em qualquer ambiente ou relação),sem menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher, chama-se FEMICÍDIO.
Se a conduta do agressor é movida pelo menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher, aí sim  temos FEMINICÍDIO.

21



1.2 A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA MÍDIA

 As narrativas da comunicação em seus diversos formatos
(telenovelas, publicidade, entre outros) podem apresentar
estereótipos negativos e produtores de preconceitos. Assim, 
os meios de comunicação, ao oferecerem essas narrativas 
à sociedade, possivelmente, contribuem para  promover a
reavaliação e atualização das crenças que significam os 
estereótipos (LEITE; BATISTA, 2008). 

Imagem 4 - Anúncios publicitários

       Fonte: Autora (2020)

 Exemplifica-se, por meio do primeiro anúncio publicitário 
(Lava roupa Ypê), que o cuidado com os afazeres domésticos ainda é
associado constantemente à mulher. Já no segundo anúncio (Cerveja
Glacial), percebe-se uma imagem apelativa que visando associar 
a bebida com prazer deliberadamente explora a sensualidade 
feminina.
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 Nos  anúncios, para cada público alvo há um recurso 
específico. Valores, do senso comum social, que necessariamente 
não existem no produto, são adotados como meio de sedução 
de clientes, como se a mercadoria se transformasse em fetiche de 
algo primordial para a existência das pessoas, distinguindo aquelas 
que, muitas vezes, não podem comprar o produto. Ao se pensar 
nas questões de gênero, Freitas (2011) afirma que as identidades 
masculina e feminina vêm sendo continuamente (re)formuladas e 
(re)engendradas. Dentre as muitas instâncias (discursivas) 
responsáveis pelo (re)agendamento identitário, a mídia ocupa lugar 
central. Responsável pela (re)produção de uma ampla gama de 
discursos circundantes no seio social, ela mexe nas redes de sentidos 
já  estabilizadas com vistas à promoção de outros “novos” efeitos de
sentido; efeitos estes que dão/darão vazão a novos estatutos de
masculinidade e feminilidade e/ou ainda ratificam/ratificarão
antigos paradigmas.

 

 Diante de tais expostos, é possível afirmar que a mídia reproduz
valores dominantes, mas também socializa práticas e significados 
que supõem mudanças importantes na ressignificação das questões 
de gênero na sociedade, e compete aos(as) profissionais em 
educação inicitarem os(as) alunos(as) a:
 

 A mídia é um dos veículos discursivos de maior alcance 
atualmente, cabendo, portanto, aos(às) profissionais em 
educação usá-la como aliada ao processo educacional
e desenvolvimento do pensamento crítico.
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 No próximo capítulo será feita uma explanação mais 
consistentedos conceitos de gênero e de sexualidade - que 
são construídos por meio de inúmeras aprendizagens
e práticas, empreendidas por um conjunto inesgotável de 
instâncias sociais e culturais.
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 Refletirem em que medida poderiam contribuir para 
solucionar, amenizar ou transformar as situações por eles
reconhecidas. O objetivo principal é desenvolver nos(as) alunos(as) 
uma consciência crítica, caracterizada pela busca de 
profundidade na análise dos problemas e a qual 
se alcança por meio de um processo educativo de
conscientização.



2 A IDENTIDADE DE GÊNERO, O SEXO E A 
SEXUALIDADE: PONTOS A DESTACAR

 Necessário e importante se faz abordarmos as 
diferenças em relação ao gênero, ao sexo e à sexualidade,
bem como as particularidades de cada conceito.
 É importante destacar que, no Brasil, a definição de gênero
separado de sexualidade aparece, ainda de maneira tímida, no final
dos anos 1980. O conceito passa a exigir que se pense de modo
plural, acentuando que os projetose as representações sobre 
mulheres e homens são diversos. 
 No momento em que registramos a noção de gênero e outras 
diferenças compreendemos os sujeitos como tendo identidades
plurais,múltiplas; identidades que se transformam, que não são
fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias. 
Assim, o sentido de pertencimento a diferentes grupos – étnicos,
sexuais, de classe, de gênero etc. – constitui o sujeito e pode levá-lo
a se perceber como se fosse “empurrado em diferentes direções”.
 Os estudos de gênero pertencem a um campo de estudo 
interdisciplinar que se dedica a refletir e identificar a identidade de 
gênero e à representação de gênero como categoria central de 
análise. Esse campo inclui estudos sobre as mulheres, o feminismo, 
o gênero, a política e, também, sobre os homens (estudos sobre as 
masculinidades).
 Guacira Louro, estudiosa das temáticas de gênero e de
sexualidade, nos auxilia ao argumentar que é no âmbito das relações 
sociais que se constroem os gêneros. Exemplifica seu argumento 
afirmando que um indivíduo tem várias identidades: o sujeito é 
brasileiro, negro, homem etc. Nessa perspectiva, admite-se que,
quanto ao gênero, diferentes instituições e práticas sociais são
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constituídas por eles e são, igualmente, consttuintes dos 
gêneros. Práticas e instituições “fabricam” os sujeitos. Busca-se 
compreender que a Justiça, a Igreja, as práticas educativas ou de 
governo, a política etc. são atravessadas pelas relações de gênero: 
essas instâncias práticas ou espaços sociais são “generificados” - 
produzem-se, ou “engendram-se”, a partir das relações de gênero 
(mas também das relações de classe, etnias e outras referências).

 

 Laerte, cartunista e chargista transgênero brasileira, 
considerada uma das artistas mais importantes da área no país, 
nos auxilia, por meio de cartoons, a entender a caracterização 
sobre valores de gênero, socialmente construídos, e de sexualidade.

Imagem 5 - Sátira sobre a construção do gênero no ambiente escolar

         Fonte: Laerte ([201-?])
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 Nos estudos de gênero, não é negada a biologia,
mas enfatizada a construção social e histórica produzida
sobre as características biológicas.



Imagem 6 - Sátira sobre construção do gênero

                 Fonte: Laerte ([201-?])

 Nota-se que grande parte dos discursos sobre gênero, de 
algum modo, incluem ou englobam as questões de sexualidade. 
Portanto, antes de avançarmos, é importante tentar estabelecer 
algumas distinções entre gênero e sexo, e também entre identidades 
de gênero e identidades sexuais.

2.1 GÊNERO E SEXO: QUAL É A DIFERENÇA?

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”
Simone de Beauvoir²

 Esta seção se inicia com a primeira frase de Beauvoir no 
segundo volume da obra O Segundo Sexo. Para esta pensadora  
existencialista, nenhum destino biológico, psíquico, econômico

² Escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa.
Embora não se considerasse uma filósofa, Beauvoir teve uma influência significativa tanto no
existencialismo feminista quanto na teoria feminista.
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define a maneira que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino.
 Em poucas palavras, Beauvoir apresenta a distinção entre
sexo e gênero. O primeiro é um fator biológico, ligado à constituição
físico-química do corpo humano. Já o segundo é construído pela 
sociedade, ou seja, ser homem ou ser mulher não é um dado
natural, mas algo do tornar-se a ser, performático e social  - ao
longo da história, cada cultura cria os padrões de ação e 
comportamento de determinado gênero.

 De modo a melhor compreendermos as diferenças entre
identidades de gênero e as identidades sexuais, é preciso
que se faça uma breve explicação na seção a seguir.

2.2 IDENTIDADE DE GÊNERO E IDENTIDADE SEXUAL: QUAL É A 
DIFERENÇA?

 Observamos, primeiramente, que os sujeitos podem exercer 
sua sexualidade de diferentes maneiras. Suas identidades sexuais 
se constituem por meio das maneiras como vivem sua sexualidade:

• Com parceiros(as) do mesmo sexo (homossexuais).
• Com parceiros(as) do sexo oposto (heterossexuais).
• Com parceiros(as) de ambos os sexos (bissexuais). 
• Sem parceiros(as) (assexuais). 

 Portanto, sexo é, em regra, fixo; já o papel de gênero
muda no espaço e no tempo.
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 Sujeitos masculinos ou femininos podem ser
heterossexuais, homossexuais, bissexuais (ao mesmo
tempo, eles também podem ser negros, brancos, índios,
ricos, pobres, etc.). O que importa considerar aqui é que -
tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da
sexualidade - as identidades são sempre construídas,
não são dadas ou acabadas em um determinado
momento.

 
 Por outro lado, os sujeitos individualmente também se 
identificam, social e historicamente, como sendo masculinos ou
femininos e assim constroem suas identidades de gênero
Dessa maneira, para esses casos se identificam as transexuais
femininas e os transexuais masculinos.

 Não é possível fixar um momento - seja ele o nascimento, a
adolescência ou a maturidade - que possa ser tomado como aquele
em que a identidade sexual e/ou a identidade de gênero seja
"assentada" ou estabelecida. As identidades estão sempre se
constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de 
transformação.
 Joan Scott³, ao analisar o funcionamento das sociedades, 
constatou um pensamento dicotômico e polarizado sobre os 
gêneros. Usualmente se concebe o homem e a mulher como polos
opostos na sociedade que se relacionam dentro de uma lógica
invariável de dominação-submissão. Para a autora, seria 
indispensável implodir essa lógica.

³Joan Wallach Scott é uma historiadora norte-americana e o seu trabalho se ocupa em pesquisar
a história das mulheres a partir da perspectiva de gênero.
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Vamos refletir sobre as diferenças entre identidade de 
gênero e identidade sexual?

Imagem 7 - Exemplificando as diferenças entre gênero e orientação sexual

                  Fonte: Pontes (2017)

 Letícia Lanz (imagem 7) nasceu Geraldo Eustáquio de 
Souza e só aos 50 anos, depois de três décadas de casamento,
fez a transiçãode gênero. Casada, mãe de três filhos e três
netos, a psicanalista e mestre em Sociologia sempre
se identificou com o universo feminino, mas sem que isso 
significasse gostar de pessoas do mesmo sexo. Apesar de se 
ver como mulher, gênero para o qual transacionou,
Letícia, 66 anos, tem orientação sexual homossexual (percebe-se
como mulher e se sente atraída por mulheres), ou seja, segue 
casada com a esposa e mãe dos filhos.
 Para ela, “Sexo genital está entre as pernas, gênero tá no
cérebro e orientação sexual está entre os braços, é de natureza
afetiva e erótica. Eu nasci macho, sempre desejei ser mulher 
e gosto de mulher” (COUTINHO, 2017).
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 De modo a finalizar esta seção, atente-se à imagem 8, que
exemplifica os conceitos estudados até aqui.

Imagem 8 - Sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação 
sexual

Fonte: Noguera (2019).
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HOMOSSEXUALIDADE E TRANSEXUALIDADE SÃO
DOENÇAS?

EXISTE CURA GAY E CURA DA TRANSEXUALIDADE?

 A homossexualidade e a transexualidade NÃO são
doenças, portanto, NÃO EXISTE CURA GAY e CURA DA 
TRANSEXUALIDADE! A patologização da homossexualidade, 
isto é, considerar a homossexualidade como doença, é um 
expediente que se alimenta da homofobia e que a reproduz. É
uma tentativa de legitimar preconceitos e discriminação de
um modo pseudocientífico.
 Esta visão distorcida muitas vezes acolhe charlatões que 
prometem curar homossexuais e transexuais, causando muito 
sofrimento para aqueles(as) que entram nesta conversa 
criminosa.

Muitos ainda se perguntam:

 

 Seguindo o caminho do esclarecimento é importante 
voltarmos à luta por igualdade social e política.
 Também na década de 1980, o Movimento LGBTQI+, por 
meio do Grupo Triângulo Rosa, defendeu a utilização do termo 
orientação sexual contra o até então socialmente utilizado “opção 
sexual”4. A ideia era incluir menções ao termo na Constituinte de 
1987, mais particularmente nas políticas que vetam a discriminação. 
Apesar de não conseguir atingir esse objetivo em nível nacional, o 
termo passou a fazer parte de legislações municipais e estaduais.
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  4   A expressão do termo “opção sexual” ou “preferência sexual” é incorreta. A explicação provém 
do fato de que ninguém “opta” ou “escolhe”, conscientemente, por sua orientação sexual.



 As Paradas do Orgulho LGBTQI+ também são uma importante 
conquista do movimento no Brasil e acontecem em vários estados 
do país, reunindo um grande público a cada ano e trazendo ainda 
mais visibilidade para a comunidade.
 Os procedimentos de redesignação sexual, também 
conhecidos popularmente como “mudança de sexo”, do fenótipo
masculino para o feminino passaram a ser autorizados pelo 
Conselho Federal de Medicina. Assim, desde 2008, o Sistema Único
de Saúde (SUS) oferece a cirurgia de redesignação sexual.
 A utilização do nome social e as mudanças de registro civil 
para a população de transexuais e travestis também é outra 
importante conquista do Movimento LGBTQI+. Desde 2009, os 
nomes sociais podem ser utilizados no SUS.  Já em março de 2018, 
o STF determinou que fosse permitido aos indivíduos transgêneros
alterar, oficialmente e em cartório, seus nomes e registros de 
gênero/sexo.

 No próximo capítulo, será apresentada a situação de
preconceito, discriminação e violência sofrida por adolescentes
LGBTQI+ nos ambientes escolares, de acordo com os dados
divulgados por meio da Pesquisa sobre Estudantes LGBT no
Ambiente Escolar, publicada em 2015.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 13
de junho de 2019, que a discriminação por orientação
sexual e identidade de gênero é considerada um crime
equivalente ao crime de racismo.
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3 CONTEXTO NACIONAL E OS(AS)  
ADOLESCENTES LGBT5  NO AMBIENTE ESCOLAR:
PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA
LGBTFÓBICOS

 

 Um estudo nacional em escolas brasileiras, realizado pela
UNESCO e publicado em 2004, envolvendo mais de 24 mil
respondentes, mostrou que 39,6% dos estudantes masculinos não
gostariam de ter um colega de sala de aula que fosse homossexual,
35,2% dos pais e mães não gostariam que seus filhos tivessem um
colega de classe homossexual e 60% dos(as) professores(as)
afirmaram não estar suficientemente bem informados(as) para 
abordar a questão da homossexualidade na sala de aula 
(ABRAMOVAY et al., 2004).
 Em 2015, o estudo intitulado Pesquisa sobre Estudantes LGBT o
Ambiente Escolar no Brasil realizou uma consulta via internet com
uma amostra final composta por um total de 1.016 estudantes com
idade entre 13 e 21 anos. Os(as) estudantes eram oriundos(as) de
todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, com a exceção do
estado do Tocantins. Quase metade dos respondentes se identificou
como sendo do gênero feminino (46,9%), a maioria se identificou
como sendo gay ou lésbica (70,7%) e os(as) demais respondentes se
identificaram como bissexuais ou como tendo outra orientação sexual
que não a heterossexual. A maioria desses(as) estudantes LGBT
frequentou o ensino médio em 2015.
 Os dados sobre como eram tratados(as) e se sentiam na
escola foram disponibilizados de acordo com as categorias

5Nesta pesquisa ficaram de fora as pessoas intersexuais.
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elencadas abaixo:

 ▪ In(segurança)
• 60% se sentiam inseguros(as) na escola no último ano por

causa de sua orientação sexual.
• 43% se sentiam inseguros(as) por causa de sua identidade/
expressão de gênero. 

 ▪ Comentários pejorativos
 Muito(as) estudantes ouviram comentários pejorativos sobre
pessoas LGBTQ+.

• 48% ouviram com frequência comentários LGBTfóbicos 
feitos por seus pares.

• 55% afirmaram ter ouvido comentários negativos 
especificamente a respeito de pessoas transexuais.

 ▪ Agressão / violência
• 73% foram agredidos(as) verbalmente por causa de sua

orientação sexual.
• 68% foram agredidos(as) verbalmente na escola 

por causa de sua identidade/expressão de gênero.
• 27% dos(as) estudantes LGBT foram agredidos(as) fisicamente

por causa de sua orientação sexual.
• 25% foram agredidos(as) fisicamente na escola por causa 
de sua identidade/expressão de gênero.
• 56% dos(das) estudantes LGBT foram assediados(as) 

sexualmente na escola.

 ▪ Resposta da escola / da família
• 36% dos(das) respondentes disseram acreditar que foram

“ineficazes” as respostas dos(as) profissionais para impedir as
agressões.
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• 39% afirmaram que nenhum membro da família falou com

alguém da equipe de profissionais da escola quando o(a) estudante
sofreu agressão ou violência.
 
 ▪ Faltas
 Os(as) estudantes tinham duas vezes mais probabilidade 
de ter faltado à escola no último mês se sofreram níveis mais elevados 
de agressão relacionada à sua orientação sexual (58,9% comparados 
com 23,7% entre os(as) que sofreram menos agressão) ou expressão 
de gênero (51,9% comparados com 25,5%).

 ▪ Bem-estar
 Os(as) estudantes LGBT que vivenciaram níveis mais elevados
de agressão verbal por causa da orientação sexual ou expressão de
gênero (frequentemente ou quase sempre) tinham 1,5 vezes mais
probabilidade de relatar níveis mais elevados de depressão (73,7%
comparados com 43,6% [que sofreram menos agressão] no caso da
orientação sexual; 67,0% comparados com 45,3% no caso da
identidade/expressão de gênero).

 ▪ Acolhimento de estudantes LGBT
 Para 64% dos(as) estudantes, não existia nenhuma disposição 
no regulamento da escola (ou desconheciam a existência) a este 
respeito. 

• Apenas 8,3% dos(das) estudantes afirmaram que o
regulamento da escola tinha alguma disposição sobre orientação
sexual, identidade/expressão de gênero, ou ambas.
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS PELA
PESQUISA

 A Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil
(2015) recomenda que:

   ▪ Os currículos dos cursos de formação inicial de
  professores(as) (graduação) precisam ter conteúdos
  específicos sobre o respeito à diversidade sexual,
   com formação continuada para profissionais de 
  educação, para que estejam preparados(as) para 
  acolher efetivamente os(as) estudantes LGBT e agir 
  diante dos problemas que surgem nas escolas.

  ▪ Materiais pedagógicos baseados em evidências 
  (para professores/as e estudantes) precisam ser 
  elaborados, disponibilizados e utilizados nas escolas
  para promover o respeito a todos(as), sem distinção 
  de qualquer característica pessoal. Isso deve ocorrer 
  de maneira transversal, com base na educação em 
  direitos humanos.

  ▪ Supervisão regular das práticas de ensino deve estar 
  presente para garantir que os conteúdos curriculares
  sobre a promoção do respeito à diversidade sexual 
  sejam implementados efetivamente.

  ▪ Necessidade de abertura de canais por meio 
  dos quais estudantes LGBT possam denunciar 
  discriminação e violência LGBTfóbica, com 
  mecanismos assegurados de seguimento para 
  garantir que esses problemas sejam enfrentados 
  efetivamente.  
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  ▪ O governo precisa destinar recursos financeiros 
  especificamente para pesquisas sobre a comunidade
  LGBT, para que haja dados empíricos para sustentar 
  intervenções e políticas públicas.

  ▪ Uma campanha precisa ser veiculada nos meios de 
  comunicação para sensibilizar sobre os efeitos da
  discriminação e do bullying contra estudantes LGBT.

 A partir dos dados, é necessário que se façam reflexões 
sobre o papel dos(as) educadores(as) frente às questões de gênero 
e de sexualidade em sala de aula.

ATENÇÃO!

 Disque 100 é o principal centro nacional de 
recebimento de denúncias de violação de direitos 
humanos contra a população LGBTQI+. Os dados 
do Disque Direitos Humanos - Disque 100 indicam 
um cenário de abusos cotidianos dos mais variados
tipos contra essa população no Brasil.

6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>.
8 Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.
9 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-del-educacao-lei-n-13-005-2014>.
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3.1 O PAPEL DOS(AS) EDUCADORES(AS) FRENTE ÀS QUESTÕES 
DE GÊNERO E DE SEXUALIDADE EM SALA DE AULA

 O tratamento de questões relacionadas às relações de gênero 
e diversidade sexual durante o processo de ensino-aprendizagem é
necessário, pois a escola não pode mais simplesmente encamin-
har adiante o “problema” ou marcar horário para tratar desse 
assunto. Cabe a ela se aprofundar em conhecimentos científicos 
historicamente construídos e, por meio de discussões, debates, 
reflexões e formação específica, oportunizar a conscientização 
visando a mudança de atitudes aos sujeitos envolvidos na 
educação. 

 Quais os aspectos legais que justificam a inclusão das
temáticas gênero e sexualidade no espaço escolar? 

 Existem leis e políticas de abrangência nacional que repudiam
todas as formas de injustiça, preconceito e violência, e que defendem 
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e de respeito
aos Direitos Humanos. São elas:

• CFB (1988) - Constituição Federal Brasileira6

• LDBEN (1996) - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
  Nacional7

• BNCC - Base Nacional Curricular Comum8

• PNE (2014) - Plano Nacional de Educação9                                         

6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>.
8 Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.
9 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-del-educacao-lei-n-13-005-2014>.
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 No Rio Grande do Sul10 existem políticas que trazem de maneira
expressa a necessidade de uma educação em gênero e em
sexualidade, são elas:

• Plano Estadual de Educação do Estado do Grande do                                                                     
      Sul (2015)11

• Política de Promoção de Práticas Antibullying (2010)12

• Referencial Curricular Gaúcho (2019)13

 Quais os recursos e estratégias que posso utilizar em minhas
aulas para trabalhar as temáticas gênero e sexualidade?

• Fazer reflexões sobre filmes, músicas, leitura de textos curtos, 
matérias jornalísticas, literatura (dos mais variados gêneros) que 
tratem ou problematizem as questões relacionadas às temáticas de 
gênero e sexualidade.

• Utilizar-se de jogos cooperativos que conscientizem os(as)
educandos(as), sob o propósito de despir preconceitos e
promover os direitos humanos dentro das aulas, utilizando-se,
por exemplo, da disciplina de educação física.

• Realizar seminários, depois da exposição de conceitos das temáticas 
de gênero e de sexualidade, e lançar alguns questionamentos como:

10Para aqueles(as) leitores(as) que não são do Rio Grande do Sul, sugere-se que faça uma pesquisa 
sobre o apoio legal em seu estado que justifique a inclusão de reflexão sobre gênero
e sexualidade na escola.
11Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/LEI%2014.705.pdf>.
12Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/13.474.pdf>.
13Disponível em: <http://curriculo.educacao.rs.gov.br/>.
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• Por que a escola deve combater o preconceito?
• Como as diferenças de gênero e de sexualidade podem ser 
tratadas em sala de aula?

• Escutar o que os(as) alunos(as) têm a dizer sobre ser menino ou
menina; como eles se enxergam perante a sociedade e a família 
e solicitar que apontem caminhos para diminuir as desigualdades de
gênero e de sexualidade.

• Trabalhar com peças de teatro como linguagem interdisciplinar,
que podem engendrar o pensamento crítico e propiciar o lazer, o
senso estético, o trabalho com corpo, sendo também em sua
amplitude um suporte para a abordagem e discussão do conceito
de gênero e de sexualidade.

• Propor a produção de cartazes com as temáticas gênero e 
sexualidade a serem colados na escola.

• Explorar literatura diversificada que abordem as temáticas gênero
 e sexualidade.

Profissionais em educação, ao pensarem em alguma 
atividade sobre as temáticas gênero e

 sexualidade, atentem-se às ações:

• Mostrar que a instituição escolar deve ser um ambiente em que
todos(as) os(as) alunos(as) devem se sentir acolhidos(as).

• Buscar informações relevantes e fidedignas antes de iniciar
qualquer discussão que envolva tais temáticas. Em caso de
desconhecimento, não aborde o assunto!
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• Realizar oficinas com temas diversos, bem como atividades que
proporcionem discussões. Pequenos debates para levantar 
conhecimentos prévios sobre as definições a serem trabalhadas
e, posteriormente às exposições, a retomada do que foi discutido
é fundamental.

• Ter atenção quanto ao uso equivocado de expressões como
“opção sexual”, “ideologia de gênero”, “homossexualismo” e
“transexualismo” (ver glossário).

• Apresentar aos(às) discentes regras de convivência que
esclareçam que situações de homofobia, transfobia e
 misoginia não são toleráveis.

• Discutir com os(as) alunos(as) sobre a importância de meninos
respeitarem os corpos das meninas, fazendo que compreendam
que cantadas desrespeitosas e situações de assédio podem ser
corriqueiras, mas não são aceitáveis. O mesmo deve ser discutido
em relação a meninas respeitarem os corpos dos meninos.

• Expor aos(às) discentes relatos de experiências e dados sobre  
violência homofóbica, transfóbica e misógina, oriundos de estudos
confiáveis sobre as temáticas.

• Corrigir, de maneira a esclarecer os(as) colegas de escola, quando 
fizerem algum comentário discriminatório.

• Apoiar alunos(as) que os(as) procurarem para discutir sobre suas 
identidades de gênero e suas identidades sexuais, atentando sempre 
para o fato de evitar qualquer julgamento homofóbico/transfóbico.
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Atentem-se, também, ao que não se deve fazer:

• Excluir as famílias homoparentais da escola. Ao abordar a
temática tipos de famílias, o(a) educador(a) deve pensar em
trabalhar com materiais que apresentem diversas configurações
de famílias.

• Fazer piadas homofóbicas, transfóbicas e misóginas.

• Tratar no masculino uma aluna transgênero, ou no feminino um
aluno transgênero. Em caso de dúvidas, o(a) educador(a) deve
perguntar como o(a) estudante gostaria de ser chamado(a), bem
como se possui nome social.

• Utilizar critérios diferentes para o comportamento de meninos e
meninas, como se, por exemplo, apenas garotos
demonstrassem interesse sexual e indisciplina.

• Reforçar os estereótipos de gênero, separando meninas ou meninos
em filas ou jogos: como, por exemplo, se meninas não pudessem
jogar futebol durante as aulas de educação física, por exemplo.

E quanto aos brinquedos e às brincadeiras? O(a) educador(a)
pode separá-los tendo em vista o gênero dos(as) educandos(as)?

 É importante que os brinquedos e as brincadeiras NÃO sejam
separados por gênero ou qualquer outra característica. De acordo
com o estudo de Ramalho (2019), os brinquedos e as brincadeiras,
quando separados por gênero, reforçam a identidade dos(as)
alunos(as) em modelos hegemônicos de masculinidade e de
feminilidade, e, muitas vezes, expõem resistências e trangressões,
quando, por exemplo, um menino brinca com brinquedos   
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considerados de menina ou quando uma menina joga futebol com
os meninos.
 Neste sentido, é preciso esclarecer que há pesquisas
demonstrando que o fato de haver muitos homens nos cursos de 
engenharia, por exemplo, se relaciona com o fato de que a esses 
meninos ter sido oferecido mais brinquedos de montagem de
peças ou de resolução de questões lógicas, enquanto às meninas
eram oferecidos brinquedos que reproduziam somente o papel
feminino de mãe construído pela sociedade.
 As brincadeiras devem ser livres, permitindo a participação 
de qualquer criança, não importa se é mais ou menos forte, mais ou
menos habilidosa, com deficiência ou não, ou se é menino ou menina.
A instituição deve, portanto, ser um ambiente em que todos os(as)
alunos(as) se sintam acolhidos(as). Para que isso aconteça, é 
importante que as questões de gênero e de sexualidade sejam
discutidas.
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CARTEIRA DE NOME SOCIAL! FIQUE DE OLHO!

 Nome social é o nome pelo qual pessoas transexuais, 
travestis (em geral) ou qualquer outro gênero preferem ser 
chamadas cotidianamente, em contraste com o nome
oficialmente registrado, que não reflete sua identidade de 
gênero. A identidade do nome social é vinculada com a 
identidade civil original.
 Em âmbito federal, o Decreto nº 8.727, da Presidência 
da República, normatizou o uso do nome social pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. No Rio Grande do Sul, a Carteira 
de Nome Social (CNS) - Decreto nº 49.122, de 17 de maio de 
2012 - foi instituída para travestis e transexuais no Estado do 
Rio Grande do Sul para o exercício dos direitos previstos 
(Decreto nº 48.118, de 27 de junho de 2011) e é válida para
tratamento nominal nos órgãos e entidades do Poder
Executivo do RS.

Imagem  9 - Carteira de nome social

    
                
                          Fonte: Blog da floresta (2016) 

45



Quais dos banheiros um aluno e uma aluna transgênero devem
utilizar?

Imagem 10 - Sátira em relação aos transgêneros e o uso do banheiro

   Fonte: Laerte ([201-?]).

 Tendo em vista com a Resolução nº 12 de 2015 do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de
Lésbicas:

 Portanto, de acordo com a resolução, estudantes transgêneros
poderão escolher se vão usar o banheiro masculino ou feminino e o
tipo de uniforme escolar (masculino ou feminino) de acordo com a 
sua identidade de gênero. Poderão ainda ter os nomes sociais com 
os quais se identificam inseridos em todos os processos administrativos
da vida escolar, como matrícula, boletins, registro de frequência,
provas e até concursos públicos.
 Tendo em vista a importância da oferta e utilização de materiais
informacionais (livros, periódicos, vídeos, etc.), encontraremos a 
seguir algumas reflexões e sugestões sobre a seleção, a aquisição
e a disseminação de acervos sobre gênero e sexualidade pelos(as)
bibliotecários(as) e auxiliares nas bibliotecas escolares.

Art. 6º - Deve ser garantido o uso de banheiros,
vestiários e demais espaços segregados por gênero,
quando houver, de acordo com a identidade de gênero 
de cada sujeito.
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3.2  SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE ACERVOS 
SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE PELOS(AS) BIBLIOTECÁRIOS(AS)
E AUXILIARES NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

 Quando os materiais a serem disponibilizados nas bibliotecas
escolares se referem às temáticas gênero e sexualidade, o(a)
bibliotecário(a) - ou o(a) profissional responsável pela seleção do
acervo - precisa, antes de mais nada, traçar objetivos para a
disseminação de tais publicações.
 Antes de selecionar os materiais que irão compor o(s)
acervo(s) em gênero e sexualidade, deve-se:

• Buscar qualificação sobre gênero e sexualidade, fazendo, a partir
disso, uma estimativa de quantidade, qualidade e tipologia dos
documentos, utilizando-se de todos os dados disponíveis.

• Tomar conhecimento dos documentos legais pertinentes às
políticas públicas de educação nas temáticas.

• Reconhecer as diferenças, as distinções e as desigualdades
existentes ou que podem vir a existir dentro da escola nessas
questões, traçando os objetivos que se deseja alcançar com tal
coleção.

• Desenvolver uma Política de Seleção e Aquisição de Materiais
de Informação visando atingir uma melhor qualidade na
formação do respectivo acervo. É neste documento que estarão
presentes sinteticamente todos os procedimentos básicos
necessários para seleção e aquisição dos materiais que irão
compor o acervo da biblioteca, bem como os futuros descartes
que se julguem necessários.
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 A consulta de um(a) bibliotecário(a) é fundamental para
qualquer desenvolvimento de coleções de uma biblioteca.
Pergunte ao(à) profissional quais os procedimentos
necessários para a elaboração da Política de Seleção e
Aquisição de Materiais.

 De modo a melhorar a qualidade do acervo, é importante
que a seleção e a aquisição do material seja assessorada
por uma comissão formada por representantes do corpo docente,
supervisão escolar e direção da escola. Esse grupo trabalhará
para que os materiais que irão compor as coleções sejam 
bem selecionados, representando, desta maneira, a expressão
de várias correntes de pensamento sobre um mesmo conhecimento.
Vergueiro (1995) ressalta que a organização da atividade
de seleção só é eficiente quando todos(as) os(as) envolvidos(as) 
trabalham de forma racional, dispostos a discutir objetivamente
a aplicação ou aplicabilidade de todos os critérios da Política.
Para o autor, na medida em que os(as) envolvidos(as) na problemática
da seleção afastam-se do racional, mergulhando no terreno
do passional ou do autoritarismo, os critérios de seleção
tornam-se cada vez mais ineficientes.
 O(a) bibliotecário(a) ou o(a) responsável pelo(s) acervo(s) em
gênero e sexualidade deve estar atento(a) aos seguintes pontos ao
realizar a seleção de materiais:

  ▪ Verificar autoridade da publicação, buscando 
  nesse momento definir a qualidade do material a 
  partir da reputação do seu autor, editora ou 
  patrocinador. Baseia-se na premissa de que o fato 
  de um autor ter produzido materiais de qualidade
  no passado é um indicador razoavelmente 
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  confiável de sua produção futura. Tem-se como 
  exemplo a obra Olivia tem dois papais, da
  autora Marcia Leite, que além de escritora de diversas
  obras relevantes, é educadora e também diretora de
  uma editora.

  ▪        Verificar o enredo da obra e os critérios de precisão da
  mesma, para que se evidencie o quanto a informação
  veiculada pelo documento é exata, rigorosa e correta.
  De nada adianta, por exemplo, o livro ter uma história
  envolvente, mas que traz informações inadequadas.
  Um exemplo típico são os materiais que confundem
  identidade de gênero com identidade sexual.

  ▪  Pesquisar no mercado livreiro local ou nacional
   sobre as obras que são referências nas temáticas 
  de gênero e de sexualidade.

  ▪   Consultar catálogos de bibliotecas para verificar os
  materiais que aparecem com mais frequência (é
  preferível que o responsável pela seleção tenha 
  acesso à obra antes da comprá-la para avaliar a 
  linguagem e a abordagem do tema pelo(s) 
  autor(es).

  ▪  Consultar  ONG (Organização não Governamental) 
  em prol da defesa dos direitos sexuais e de gênero
  para verificar os materiais indicados ou que são 
  distribuídos gratuitamente.

  ▪  Coletar sugestão de material de informação para
  compra junto aos(às) professores(as) e alunos(as).

  ▪ Elaborar listagem final de materiais a serem 
  adquiridos, encaminhando-a para o setor responsável
  pelas compras.
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  ▪   Selecionar material adquirido por doação.

  ▪       Fazer avaliação periódica do acervo já existente e, 
  se necessário, realizar o descarte14 ou desbastamento15

  de material.

 Na ilustração abaixo, é possível verificar as etapas necessárias
 para o desenvolvimento das coleções.

Imagem 11 - Modelo Evans

                                   
                                         Fonte: Evans (2000)

14 Operação que consiste em retirar de forma definitiva do acervo de uma biblioteca os materiais
que não se achem em condições de uso.
15 Operação que consiste em retirar os materiais do acervo de uso corrente de uma biblioteca e
realocar em outros locais de consulta eventual.

Cuidado!
 O livro didático é um material que merece atenção 
na hora do processo de seleção do acervo, pois há tempos
funciona como instrumento que tem a preocupação 
em problematizar questões relacionadas a “verdades
absolutas”. Tenha o mesmo cuidado ao analisá-lo, por
mais que seja de uso apenas dos(as) educadores(as), e se
constatar algo discriminatório, reporte-se à direção da
instituição.
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 É fundamental, portanto, que o(a) profissional responsável 
pela biblioteca escolar esteja atento à seleção, à aquisição e à
disseminação dos acervos. Vive-se um período em que a censura dos
livros é frequentemente noticiada pela mídia, portanto, selecionar um
material e disponibilizá-lo requer estratégias bem pensadas e
alinhadas com o corpo de profissionais da escola.

3.2.1 Sugestões de livros nas temáticas gênero e
sexualidade para profissionais em educação

 
 Investir na qualificação dos(as) profissionais em educação é
uma maneira de melhorar a qualidade dos conteúdos 
a serem ministradosem sala de aula. Ao se pensar nas temáticas 
de gênero e de sexualidade, os(as) profissionais estarão mais bem 
preparados(as) e informados para conduzir com eficiência as 
atividades disponibilizadas em aula.
 Abaixo, listamos 20 obras interessantes para a formação de
profissionais em educação.
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1 LOURO, G. L. Um corpo 
estranho: ensaios  sobre  
sexualidade  e Teoria Queer. 
São Paulo: Autêntica, 2018.

3 LOURO, G. L. Gênero,
sexualidade e educação: uma
perspectiva pós-estruturalista.
São Paulo: Vozes, 2014.

2 LOURO, G. L. O corpo
educado: Pedagogias da
sexualidade. São Paulo:
Autêntica, 2018.

4 LOURO, G. L.; FELIPE, J.;
GOELLNER, S. V. Corpo, gênero
e sexualidade: um debate 
contemporâneo na educação. 
São Paulo: Vozes, 2011.
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5 LOURO, G. L. Currículo, gênero
e sexualidade. São Paulo: Porto,
2001.

7 SALIH, S. Judith Butler e a
Teoria Queer. São Paulo:
Autêntica, 2012.

6 BUTLER, J. Problemas de
gênero: feminismo e subversão
da identidade. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 2003.

8 GUIZZO, B.; FELIPE, J.; BECK,
D. Q. Infâncias, gênero e
sexualidade: nas tramas da
cultura e da educação. Canoas,
RS: Editora da Ulbra, 2013.
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9 VIANNA, C. Políticas de
educação, gênero e diversidade 
sexual. São Paulo: Autêntica, 2018.

11 TREVISAN, J. A resistência
dos vaga-lumes: mobilização da
comunidade LGBT no Brasil. São
Paulo: Objetiva, 2020.

10 TREVISAN, J. S. Devassos
no paraíso: a homossexualidade
no Brasil, da colônia à atualidade.
São Paulo: Objetiva, 2018.

12 FOUCAULT, M. História da
sexualidade: a vontade de saber.
São Paulo: Paz e Terra, 2020.
v.1.
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13 FOUCAULT, M. História da
sexualidade: o uso dos prazeres.
São Paulo: Paz e Terra, 2020.
v.2.

15 FOUCAULT, M. História da
sexualidade: as confissões da
carne. São Paulo: Paz e Terra,
2020.

14 FOUCAULT, M. História da
sexualidade: o cuidado de si.
São Paulo: Paz e Terra, 2020.
v.3.

16 FOUCAULT, M. Vigiar e
punir. São Paulo: Vozes, 2014.
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17 SPARGO, T. Foucault e a
Teoria Queer: seguido de Ágape
e êxtase: orientações póssec-
ulares. São Paulo: Autêntica,
2017.

19 CONNELL, R. Gênero em
termos reais. São Paulo: Nova
Fronteira, 2014

18 BEAUVOIR, S. O segundo
sexo. São Paulo: Nova Fronteira,
2014.

20 RIOS, P. S.; MENDES, A. M.
Educação, gênero e diversidade
sexual: fabricação das  diferenças
no espaço escolar. Curitiba:
CRV, 2018.
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3.2.2 Sugestões de livros com as temáticas gênero e sexualidade
para discentes

 A literatura tem um papel de extrema importância na formação
dos indivíduos. Ela é a responsável por estimular a criatividade, a
imaginação e por auxiliar na construção de diversos conhecimentos,
além disso ela pode ser uma aliada no combate às discriminações de
gênero e de sexualidade. Por isso, é fundamental que os(as)
profissionais em educação reconheçam a relevância da literatura para
o desenvolvimento dos(as) alunos(as).
 Abaixo, apresentamos sugestões de 20 livros com as temáticas
gênero e sexualidade para discentes. 

1 ANDRADE, T. G. C. “Menina
não entra”. São Paulo: Editora do
Brasil, 2009.

2 MAGNUS, D. “Mais respeito!
Caio só quer brincar! Porto
Alegre: AGE, 2018.
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3 RAMOS, A. C. O fado
padrinho, o bruxo afilhado e
outras coisinhas mais. São
Paulo: Prumo, 2009.

5 LEITE, M. Do jeito que a gente
é. São Paulo: Ática, 2009.

4 LEITE, M. Olívia tem dois
papais. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 2010

6 CARRASCO, W. Meus dois
pais. São Paulo: Ática, 2010.
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7 BRUEL, C.; GALLAND, A.;
BOZELLEC, A. A história de
Júlia e sua sombra de menino.
São Paulo: Scipione, 2020.

9 SOUZA, S. Amor entre
meninas. São Paulo: Panda
Books, 2014.

8 MARTINS, G.; SERRANO, S.
Tal pai, tal filho? São Paulo:
Scipione, 2014

10 FALCONER, I. Olívia não
quer ser princesa. São Paulo:
Globinho, 2013.
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11 LENAIN, T. Ceci tem pipi?
São Paulo: Companhia das
Letrinhas, 2004.

13 PARR, T. Tudo bem ser
diferente. São Paulo: Panda
Books, 2002.

12 CROWTHER, K. Meu amigo
Jim. São Paulo: Cosac & Naify,
2007

14 CARRNCA, A.; BRASIL, B. A.
Malala: a menina que queria ir
para a escola. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2015.
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15 LEITE, M.; PRADES, A. Os
incomodados que se mudem.
São Paulo: Pulo do Gato, 2014.

17 MARTINS, G. C. O menino
que brincava de ser. São Paulo:
DCL, 2013.

16 TOKITAKA, J. Pode pegar!
São Paulo: Boitatá, 2017.

18 FERRARI, P. Coisa de
menina. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 2020.
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19 FERRARI, P. Coisa de
menino. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 2020.

20 RIBEIRO, M. Meninos
brincam de boneca? São Paulo:
Moderna, 2011.
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GLOSSÁRIO

AGÊNERO
Indivíduo que tem a identidade de gênero neutra.

ANDROCÍDIO
Matança sistemática de homens, meninos ou homens em geral.

ANDRÓGINO
Indivíduo cuja expressão de gênero transita entre os dois polos,
homem e mulher. Em geral, o andrógeno usa roupas, corte de cabelo
e acessórios, por exemplo, considerados unissex.

ANDROGINIA
Termo genérico usado para descrever qualquer indivíduo que assuma
postura social, especialmente a relacionada à vestimenta, comum a
ambos os gêneros.

ASSEXUAL
Indivíduo que não sentem atração sexual por nenhum gênero.

ASSEXUALIDADE
Falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou pequeno ou inexistente
interesse nas atividades sexuais humanas.

BIFOBIA
Termo usado para descrever ideias, atitudes ou sentimentos
negativos, preconceituosos ou discriminatórios contra a
bissexualidade.
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BIGÊNERO
Indivíduo que se identifica com ambos os gêneros, ou seja, mulheres
que se identificam como homens e também como mulher; homens que
se identificam como mulheres, mas não deixam a identidade
masculina. É uma das inúmeras identidades transgênero não binárias.

BISSEXUAL
Indivíduo que se relaciona sexual e/ou afetivamente com quaisquer
gêneros/sexos.

BISSEXUALIDADE
Orientação sexual caracterizada pela capacidade de atração, seja
sexual ou romântica, por mais de um sexo, não necessariamente ao
mesmo tempo, da mesma maneira ou na mesma frequência.

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL (CRS)
Procedimento cirúrgico pelo qual as características sexuais/genitais de
nascença de um indivíduo são mudadas para aquelas socialmente
associadas ao gênero que ele se reconhece. É parte, ou não, da
transição física de transexuais e transgêneros.

CISGÊNERO
Indivíduo cuja identidade de gênero está de acordo com a identidade
de gênero socialmente atribuída ao seu sexo.

CISGENERIDADE
Termo para pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao
gênero que lhes foi atribuído no nascimento. Por exemplo, alguém que
se identifica como mulher e foi designada como mulher ao nascer é
uma mulher cisgênero. O termo cisgênero é o oposto da
palavra transgênero.
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CISNORMATIVIDADE
Crença de que só existem dois gêneros, determinados biologicamente
pela genitália, e de que qualquer pessoa que diz ser de “outro” gênero
(incluindo o que “não corresponde com seus genitais”) está mentindo,
tem apenas um fetiche ou doença mental, não deve ser encorajada a
pensar que isso é verdade, etc.

CROSSDRESSER
Oriundo do fetiche do homem de se vestir como mulher, o
crossdresser usa roupas do gênero oposto ocasionalmente, mas não
faz modificações permanentes.

DIVERSIDADE SEXUAL
É o termo usado para designar as várias maneiras de expressão da
sexualidade humana.

DISCRIMINAÇÃO
Práticas de restrição, desrespeito e/ou violação dos direitos objetivos
de outras pessoas em razão de fatores como cultura, religião, raça,
etnia, nacionalidade, língua, classe, sexo, orientação sexual, entre
outras.

DISFORIA DE GÊNERO
Condição caracterizada pelo desconforto persistente com
características sexuais ou marcas de gênero que remetam
ao gênero atribuído ao nascer.

DRAG QUEEN
Indivíduo do gênero masculino que se caracteriza de acordo com o
gênero oposto para performances artísticas.

DRAG KING
Indivíduo do gênero feminino que se caracteriza de acordo com o
gênero oposto para performances artísticas.
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EDUCAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADE
Papel estratégico que busca a valorização da diversidade, fator
essencial para garantir inclusão, promover igualdade de oportunidades
e enfrentar/combater toda sorte de preconceitos, discriminações e
violências, especialmente no que se refere a questões de gênero e
sexualidade.

EXPRESSÃO DE GÊNERO
Maneira como um indivíduo expressa seu gênero nas suas roupas,
corte de cabelo, com seu corpo.

FAMÍLIA HOMOPARENTAL
Famílias constituídas por casais de pessoas do mesmo sexo, mães
lésbicas ou bissexuais, pais gays ou bissexuais.

FAMÍLIA NUCLEAR
Família composta de pais (heterossexuais) e filhos.

FEMINISMO
Movimento político, filosófico e social, com início no século XIX, que
defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens.

FEMICÍDIO
Praticar homicídio contra mulher (matar mulher).

FEMINICÍDIO
Homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser
mulher (misoginia e menosprezo pela condição feminina
ou discriminação de gênero, fatores que também podem envolver
violência sexual) ou em decorrência de violência doméstica.
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F TO M / FTM / F2M
Expressões em inglês utilizadas para designar a mudança biológica do
órgão sexual feminino para o masculino, sobretudo por meio de
cirurgias de transgenitalização.

GAY
Homem que é atraído afetivamente e/ou sexualmente por pessoas do
mesmo sexo/gênero. Não é necessário ter, neste caso, experiências
sexuais com outros homens para se identificarem como gays.

GÊNERO
Termo criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social,
baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie
humana, no entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é
realizada pela cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres
são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de
seus corpos.

GÊNERO BINÁRIO
Classificação do sexo e do gênero em duas formas distintas, opostas
e desconectadas de masculino ou feminino.

GÊNERO FLUIDO
Indivíduo que é ou se entende como mulher em algum momento 
da  vida, homem em outro, e transita por outras identidades de gênero.

GENEROCÍDIO
Sistemático assassinato de membros de uma determinada identidade
de gênero. O termo está relacionado com os conceitos gerais
de violência e assassinato contra vítimas por causa de seu gênero,
como a violência contra as mulheres e homens.

70



GLS
Classificação utilizada para pessoas Gays, Lésbicas e Simpatizantes,
porém, com a evolução da sociedade, esta sigla passou a ser
representada por LGBT, que é a definição de pessoas Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros.

HERMAFRODITA
Ver Intersexual.

HETERONORMATIVIDADE
Expressão utilizada para descrever ou identificar uma suposta norma
social relacionada ao comportamento padronizado heterossexual.
Esse padrão de comportamento é condizente com a ideia de que o
padrão heterossexual de conduta é o único válido socialmente e que
não seguir essa postura social e cultural coloca o cidadão em
desvantagem perante o restante da sociedade.

HETEROSSEXUAL
Indivíduo que sente atração por pessoas do sexo oposto.

HETEROSSEXUALIDADE
Refere-se à atração sexual e/ou romântica entre indivíduos de sexo
oposto.

HETEROSSEXISMO
Atitude condizente com a ideia de que a heterossexualidade é a única
maneira sadia de orientação sexual. O termo é utilizado na mesma
acepção que caracteriza as palavras racismo e sexismo.

HORMONIOTERAPIA
Tratamento que está relacionado aos hormônios humanos, e, portanto,
podem ser controlados por meio de inibidores de hormônios ou até
mesmo por hormônios que neutralizem efeitos de outros hormônios.
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HOMEM TRANS, TRANS HOMEM OU HOMEM TRANSEXUAL
São indivíduos que nasceram biologicamente do sexo feminino, mas
se identificam como pertencentes ao gênero masculino. Pensam,
sentem e comportam-se como homens.

HOMOAFETIVO
Adjetivo utilizado para descrever a complexidade e a multiplicidade de
relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo/gênero.
Este termo não é sinônimo de homoerótico e homossexual, pois
conota também os aspectos emocionais e afetivos envolvidos na
relação amorosa entre indivíduos do mesmo sexo/gênero.

HOMOERÓTICO
Noção flexível para descrever a pluralidade das práticas ou desejos
sexuais relacionados aos sujeitos do mesmo sexo/gênero. 

HOMOFOBIA
Termo utilizado para designar o ódio, repulsa, aversão, intolerância,
medo desproporcional persistente ou até mesmo a prática
discriminatória contra homossexuais ou a homossexualidade, como
expressão de gênero.

HOMOSSEXUALIDADE
Refere-se à atração sexual e/ou romântica entre indivíduos de sexo
oposto. É o termo correto a ser usado ao se referir a uma pessoa que
é homossexual.

HOMOSSEXUALISMO
Termo não usual.
Ver homossexualidade.

IDENTIDADE DE GÊNERO
É a maneira que o indivíduo se entende como um ser social.
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IDENTIDADE SEXUAL
É o conjunto de características sexuais que diferenciam cada indivíduo
dos demais e que se expressam por meio da orientação sexual,
sentimentos ou atitudes em relação ao sexo. É como a pessoa se
percebe sexualmente e vive sua sexualidade.

IDEOLOGIA DE GÊNERO
Expressão usada de maneira errônea, pois é utilizada para expressar
qualquer iniciativa que busque debater questões de ordem
de gênero e orientação sexual em escolas, como iniciativas que visam
combater as discriminações de gênero ou orientar e conscientizar
sobre educação sexual.
Ver educação em gênero e sexualidade.

INTERSEXUAL
O termo substitui a palavra “hermafrodita” e define a pessoa que tem
características sexuais femininas e masculinas - genitália e aparelho
reprodutor.

LÉSBICA
Mulher que é atraída afetivamente e/ou sexualmente por pessoas do
mesmo sexo/gênero. Não precisam ter tido, necessariamente,
experiências sexuais com outras mulheres para se identificarem desta
maneira. As lésbicas, além do preconceito sofrido por sua orientação
sexual agregam outros fatores de vulnerabilidade como o machismo e
o sexismo.

LESBOFOBIA
Palavra criada para representar a rejeição e/ou aversão às lésbicas.

LGBTI+
Sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais,
intersexuais e outras identidades de gênero e sexualidade não
contempladas na atual sigla adotada, representadas pelo “+”.
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LGBTIFOBIA
Aversão, repugnância, ódio, medo ou preconceito contra pessoas
LGBTI+ (Lesbicas, Gays Bissexuais, Transexuais e Intersexuais)
simplesmente por elas terem uma orientação sexual ou uma
identidade de gênero ou ainda um sexo diferente do padrão
estabelecido socialmente.

LGBTIFOBIA INTERNALIZADA
É quando a própria pessoa LGBTI+ assimila os valores negativos
predominantes na sociedade acerca deste tópico e se percebe sob
essa ótica.

LGBTQI+
Sigla que representa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer,
Intersexuais e o sinal de mais que engloba todas as orientações e
identidades possíveis.

M to F / MTF / M2F
Expressões em inglês utilizadas para designar a mudança biológica do
órgão sexual masculino para o feminino, sobretudo por meio de
cirurgias de transgenitalização. 

MACHISMO
Comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que
recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros,
favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Ou
seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são
"superiores" às mulheres

MISOGINIA
Representa o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou
meninas.

74



MULHER TRANS, TRANS MULHER OU MULHER TRANSEXUAL
Indivíduos que nasceram biologicamente do sexo masculino, mas se
identificam como pertencentes ao gênero feminino. Pensam, sentem 
e comportam-se como mulheres.

NOME SOCIAL
Nome pelo qual pessoas transexuais, travestis (em geral) ou qualquer
outro gênero preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste
com o nome oficialmente registrado, que não reflete sua identidade de
gênero.

NÃO BINÁRIO
Refere-se às pessoas que não se percebem como pertencentes a um
gênero exclusivamente. Isso significa que sua identidade de gênero e
expressão de gênero não são limitadas ao masculino e feminino.

OPÇÃO SEXUAL
Essa expressão é incorreta. A explicação provém do fato de que
ninguém “opta”, conscientemente, por sua orientação sexual. Assim
como o heterossexual não escolheu essa maneira de desejo, o
homossexual (tanto feminino quanto masculino) também não.
Ver orientação sexual.

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Pode ser entendida como a identidade atribuída a um indivíduo em
função de seu desejo e conduta sexuais, seja para com outra pessoa
do mesmo gênero (homossexualidade), de gênero diferente
(heterossexualidade) ou para pessoas de ambos os gêneros
(bissexualidade). 

PANSEXUAL
Refere-se a indivíduos cujo desejo sexual é abrangente, podendo se
dirigir inclusive a objetos.
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PASSABILIDADE
Termo usado na comunidade transgênero que implica em determinado
indivíduo trans “passar” como seu gênero de identificação, ou seja,
implica em ninguém perceber que esse indivíduo é trans, e pensarem
que ele é na verdade cis

PRECONCEITO
Conjunto de crenças e valores preconcebidos e apreendidos, sem
razão objetiva ou refletida, que levam um indivíduo ou um grupo a
nutrir opiniões a favor ou contra os membros de determinados grupos,
antes de uma efetiva experiência com estes.

PROCESSO TRANSEXUALIZADOR
É o termo para os procedimentos cirúrgicos, respaldados em portaria
do Ministério da Saúde, pelos quais a aparência física de uma pessoa
e a função de suas características sexuais são adequadas a sua
identidade de gênero.

QUEER (TEORIA)
É uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a
identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um
constructo social e que, portanto, não existem papéis sexuais
essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana, antes
formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis
sexuais.

SEXISMO
Corresponde à discriminação ou tratamento indigno a um determinado
gênero ou ainda a determinada identidade sexual.

SEXO BIOLÓGICO
Conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais,
capacidades reprodutivas e características fisiológicas secundárias
que distinguem machos e fêmeas.

76



SEXUALIDADE
Refere-se às elaborações culturais sobre os prazeres e os
intercâmbios sociais e corporais que compreendem desde o erotismo,
o desejo e o afeto, até noções relativas à saúde, à reprodução, ao uso
de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade.

T-LOVER
Refere-se a pessoas que sentem atração por travestis e/ou
transexuais. Em geral, essas pessoas assumem a identidade
heterossexual ou bissexual.

TRANSFOBIA
Palavra criada para representar a rejeição e/ou aversão às
transexuais. A expressão está mais relacionada às ações políticas
diferenciadas do movimento LGBTQI+.

TRANSFEMINISMO
É uma corrente do feminismo voltada especialmente às questões da
transgeneridade. O transfeminismo nasce da aplicação de conceitos
transgêneros ao discurso feminista.

TRANSGÊNERO
Indivíduos que têm uma identidade de gênero que diferem do típico do
seu sexo atribuído ao nascer. Transgênero também é um termo
abrangente: além de incluir pessoas cuja identidade de gênero é o
oposto do sexo atribuído, pode incluir pessoas que são não-binárias.

TRANSIÇÃO DE GÊNERO
Período pelo qual uma pessoa passa no momento em que se submete
a tratamentos hormonais e cirúrgicos para paulatinamente transformar
suas características primárias e secundárias nas do sexo desejado
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TRAVESTI
Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua
identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis
de gênero diferentes daquele imposto pela sociedade. Com relação a
travestis que possuem genitália masculina é bastante comum a
modificam de seus corpos por meio de hormonioterapias, aplicações
de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale ressaltar que isso não
é regra para todas. 

TRANSEXUAL
Pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo
designado no nascimento. Homens e mulheres transexuais podem
manifestar o desejo de se submeterem a intervenções médicocirúr-
gicas para realizarem a adequação dos seus atributos físicos de
nascença (inclusive genitais) a sua identidade de gênero constituída.
Todavia, nem todas as pessoas trans têm a demanda de passar pelo
processo transexualizador.

TRANSEXUALIDADE
Refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de gênero difere
daquela designada no nascimento.

TRANSEXUALISMO
Termo não usual.
Ver Transexualidade.
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TRANSGÊNERO
É um conceito abrangente que engloba grupos diversificados de
pessoas que têm em comum a não identificação com comportamentos
e/ou papéis esperados do gênero determinado no seu nascimento.
Esses grupos não são homogêneos dado que a não identificação com
o gênero de nascimento se dá em graus diferenciados e refletem
realidades diferentes. Mais recentemente o termo também tem sido
utilizado para definir pessoas que estão constantemente em trânsito
entre um gênero e outro. O prefixo trans significa “além de”, “através
de”.

TRANSFORMISTA
Indivíduo que se veste com roupas consideradas socialmente do
gênero oposto movido por questões artísticas.



SOBRE AS AUTORAS

    
    Mestra em Educação pela Universidade
    Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).
    Graduada em Biblioteconomia pela
    Universidade Federal do Rio Grande do
    Sul (UFRGS). Analista Bibliotecária da
    Uergs.

    
    Doutora e Mestra em Linguística, e
    Licenciada em Letras Português/Inglês
    pela Pontifícia Universidade Católica do
    Rio Grande do Sul. Especialista em
    Literatura Anglo-Americana pela
    Universidade Federal do Rio Grande do
    Sul. Professora adjunta da Universidade
    Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)

80




