
Sobre o jogo

O jogo Diversidade em Ação é uma ferramenta pedagógica do projeto Escola +Diversa e 
propõe a reflexão sobre as violências causadas contra alunos, alunas e alunes LGBTQIA+ 
no espaço escolar.

A partir da dinâmica com as cartas de perguntas e desafios, o jogo estimula estudantes 
e educadores a identificarem situações de violações de direitos e compreenderem a 
importância da denúncia, garantindo uma escola mais diversa e, sobretudo, segura 
para jovens LGBTQIA+.

 Introdução

Por que falar sobre sexualidades, identidades de gênero e enfrentamento às violên-
cias contra estudantes LGBTQIA+ no espaço escolar?

 Apresentamos abaixo, os dados que justificam a construção do jogo Diversidade em 
ação pelo projeto Escola +Diversa, que propõe contribuir para o enfrentamento à LGB-
Tfobia no ambiente escolar.

A Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016 apon-
tou que estudantes se sentiram insegures no espaço escolar:

Mais de 64% disseram que não existia (ou desconheciam a existência) meca-
nismo de denúncias ou acolhimento de estudantes LGBT+ no regulamento 
da escola.

60,2% por causa da sua orientação sexual e

40,8% por causa da maneira como expressavam seu gênero.



De acordo com a pesquisa ‘Demitindo Preconceitos’, mais de 30% de empre-
sas brasileiras afirmam que não contratariam pessoas LGBTs para cargos de 
chefia. Dos entrevistados:

*Referência: Consultoria Santo Caos; Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA.

Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 90 % da 
população trans é obrigada a recorrer à prostituição para sobreviver.

40% indicam terem sofrido discriminação no ambiente de traba-
lho por serem LGBT+ e

13 % apontam terem tido dificuldades para conseguir emprego.

O Brasil é o país que mais mata LGBT+ no MUNDO!

Em 2019, 329 pessoas LGBTs foram mortas violentamente no Brasil. Uma a 
cada 26 horas!

O Relatório Anual Grupo Gay da Bahia apontou que, destas mortes:

297 foram por homicídio e

 32 por suicídio.

*Referência: Relatório anual Grupo Gay da Bahia - 2019; Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais - ANTRA.



Quem pode jogar

O jogo da diversidade é direcionado para as juventudes (coletivos, estudantes do ensino 
fundamental anos finais e ensino médio), educadores sociais e profissionais da educação.

Objetivo do jogo

Possibilitar a reflexão, de maneira lúdica, sobre sexualidades, identidades de gênero e 
enfrentamento às violências contra estudantes LGBTQIA+ no espaço escolar. 

Testar os conhecimentos das/dos/des participantes em relação à temática da diversidade, 
a partir de perguntas e cenários desafiadores que apresentam situações fictícias  com 
referência nas situações vivenciadas pela comunidades LGBTQIA+ na sociedade e nas 
escolas. Vence o jogo quem somar a maior pontuação na rodada.

Participantes

Opção 1) 02 a 05 pessoas. 

Opção 2) 02 a 05 equipes.

Participantes

30 cartas +Diversidade
 
10 cartas Desafio 

10 cartas de apoio para os desafios.

Tempo total de jogo

 De 40 a 60 minutos.



Estrutura

Cartas +Diversidade:  Cartas com perguntas e respostas sobre temáticas sobre sexualida-
des, identidades de gênero e garantia de direitos da população LGBTQIA+.  Cada carta 
vale 1 ponto. O tempo para responder cada questão indicada na carta é de 15 segundos, 
após a leitura completa da pergunta.

Guardiã da Diversidade: A pessoa guardiã da diversidade tem um papel muito importan-
te na mediação e desenvolvimento de todo o jogo, é de sua responsabilidade manter o 
respeito pela pauta da diversidade LGBTQIA+ e realizar comentários e/ou reflexões, 
quando necessário, sobre os temas abordados no jogo, principalmente quando for 
alguma questão/situação que esteja latente no ambiente escolar atual.

Além da mediação com as temáticas do jogo, a pessoa escolhida como guardiã será 
responsável por:

Cartas Desafio: cartas com situações fictícias do ambiente escolar que estimulam a 
reflexão e enfrentamento das violências contra estudantes LGBTQIA+. Cada carta vale 
até 3 pontos.

Os desafios apresentados em cada carta propõe reflexões  sobre as ações dos jogadores em 
relação ao cenário apresentado. Por isso, não existe uma resposta certa e sim uma resposta 
mais adequada, que tenha como propósito garantir os direitos das pessoas LGBTQIA+.

Medir o tempo de resposta de cada carta. (Cronômetro)

Validar as respostas para as cartas de desafio, utilizando as cartas 
de apoio para cada caso.

Reconhecer os pontos totais des pessoas ou equipes para a entre-
ga dos prêmios.

Entregar a premiação do jogo.



Orientações gerais para apoiar a análise das respostas e pontuação em cada caso.

Preparação

0 pontos- Não fez nada para acabar com a ação.

2 pontos- Agiu com intenção de acabar com a ação.

3 pontos- Fez uma denúncia ou buscou caminhos para denunciar 
a ação (comunidade escolar, família, delegacia,...)

Antes de começar a jogar, embaralhe e distribua três cartas +Di-
versidade para cada pessoa ou equipe.

O restante das cartas permanece na pilha de compras, com as 
questões viradas para baixo.

As cartas de desafio devem ficar em uma pilha separada das 
cartas +Diversidade, com suas questões viradas para baixo.

O início da partida pode ser decidido livremente entre as pessoas 
participantes. Indicamos dois exemplos simples: par ou ímpar ou 
pedra, papel e tesoura.

Organize o espaço para que as pessoas fiquem confortáveis e 
consigam ouvir as questões de cada carta.

Disponibilize papel e caneta para cada pessoa ou equipe acompa-
nhar a somatória de seus pontos.

Escolha a pessoa que será a guardiã dessa rodada.



Como jogar

Cada pessoa ou equipe receberá 3 cartas +Diversidade. O tempo 
para responder cada questão indicada nas cartas +Diversidade é 
de 15 segundos, após a leitura completa da pergunta. Cada res-
posta correta equivale a 1 ponto.

O jogo sevgue em sentido horário.

A primeira pessoa ou equipe a jogar deverá escolher uma carta 
+Diversidade para que outra pessoa ou equipe adversária respon-
da. A leitura da questão deve ser feita em voz alta.

Feita a pergunta, a equipe ou pessoa adversária tem o tempo de 
resposta. Caso acerte, ela ganhará o ponto da rodada e quem fez a 
pergunta deve comprar uma nova carta na pilha de cartas +Diver-
sidade. Caso erre, quem fez a pergunta ganha a pontuação da 
rodada. E quem errou, compra uma nova carta na pilha de cartas 
+Diversidade. Lembre-se que a carta utilizada na rodada, deve ser 
descartada. Isto é, não deve ser usada nesta partida.

O jogo segue nessa dinâmica, no sentido horário, com cada 
pessoa ou equipe fazendo uma pergunta para seu adversário.
A cada 5 pontos acumulados, a pessoa ou equipe deve falar em 
voz alta a palavra DESAFIO. Assim, poderá desafiar qualquer 
equipe ou pessoa com a carta +Desafio. Cada resposta correta 
equivale até 3 pontos. Caso a pessoa ou equipe desafiada não 
consiga responder, a guardiã fará uma reflexão sobre o tema com 
todas as pessoas e descartará a carta da rodada.

Fim do jogo

Ganha o jogo quem não tiver cartas na mão, e consequentemente, acumular a pontuação 
máxima da rodada. A pessoa ou equipe vencedora irá receber a medalha +Diversidade!



Premiação

1º lugar: Medalha +Diversidade

2º Lugar: Carta de recomendações

3º Lugar: Passaporte para o Mapa da Diversidade

Tire dúvidas com os colegas de sua turma, converse com as pessoas 
que ganharam a rodada para tirar dúvidas e trocar dicas de materiais 
para estudar.

Pontuação final

Máxima|41 a 60 pontos| ganha a medalha +Diversidade

Parabéns! Você (s) apresentou (ram) muitos conhecimentos e contribuiu (ram) para o 
desenvolvimento do jogo e de seus colegas. Receba (m) a medalha +Diversidade e seja 
(m)   multiplicadore (s) desses saberes em sua rede escolar, assim continuará (ão) apren-
dendo e ajudará (ão) sua escola a ser  um lugar +Inclusivo e +Diverso para todes!

Sugestão para es professores| pensem nessa pessoa ou pessoas como potente parceira e 
multiplicadora sobre a temática do jogo na escola, incluindo-a no planejamento de ações 
com outras turmas, no desenvolvimento de propostas de atividades para a escola, na 
aplicação do jogo com estudantes ou mesmo na seleção de um roteiro de atividade no 
site do Escola +Diversa para dar continuidade à pauta da diversidade LGBTQIA+ durante o 
ano letivo.

 Média| 21 a 40 pontos | ganha uma carta com recomendações

Quase chegou lá, não desanime! Você (s) apresentou (ram) alguns conhecimentos sobre a 
temática da Diversidade. Que tal se dedicar mais um pouco nos estudos para arrasar no próxi-
mo jogo? Receba aqui uma carta de recomendações com algumas orientações para te apoiar.



Comece a acompanhar as redes sociais (Youtube; facebook; insta-
gram…) com matérias e pautas sobre diversidade sexual/LGBTQIA+.

Veja as indicações de materiais (filmes, livros, cursos...) do Saiba +Diver-
sidade no site do projeto Escola +Diversa.

1ª parada: Acesse o site do projeto Escola +Diversa, leia o manifesto do 
projeto, conheça cada jovem que participou dessa trajetória totalmen-
te colaborativa.

2ª parada: Assista o documentário Corpas +Diversas e ouça as histórias 
de vida de cada pessoa. Essa é uma oportunidade de compreender as 
diversidades e possibilidades de cada sigla do LGBTQIA+.

 Sugestão para es professores| Indique para esse grupo de estudantes alguns materiais 
para estudo, a fim de promover a reflexão sobre as questões apresentadas no jogo. Com 
isso, a possibilidade de melhor rendimento e de aumentar o interesse desses estudantes 
em aplicar seus conhecimentos na próxima rodada do jogo, será maior. 

Não foi dessa vez, mas não desista! Você teve grandes dificuldades para pontuar nessa 
rodada do jogo, mas não se preocupe! Preparamos uma viagem pelo Mapa da Diversida-
de com um roteiro para te apoiar e fazer você alcançar a pontuação máxima. Mas, para 
além da pontuação do jogo, compreendemos a importância das reflexões sobre a garantia 
de direitos da população LGBTQIA+ e o reconhecimento da LGBTfobia no ambiente esco-
lar. Só assim teremos uma escola +Segura, +Inclusiva e +Diversa para todes es estudantes. 
Vamos lá?

Começa agora a sua jornada pelo Mapa da Diversidade do projeto Escola +Diversa:

Mínima| 01 a 20 pontos | ganha um passaporte para um Mundo +Diverso, um 
roteiro de estudos/viagem com orientações (passo a passo) de materiais de 
estudos, cursos, redes sociais.



3ª parada: Veja as indicações de materiais (filmes, livros, vídeos, 
sites, podcast...) do Saiba +Diversidade no site do projeto Escola 
+Diversa. Lá você encontrará vários recursos para aprender e indi-
car para seus colegas.

4ª parada: Escolha, em conjunto com seus professores e colegas de 
turma, um roteiro de atividade, sugerido pelas juventudes do projeto, 
para implementar na sua escola, assim você amplia seus conhecimen-
tos e torna sua escola +inclusiva, + segura e +Diversa para todes!

 Sugestão para es professores| Indique para esse grupo de estudantes alguns materiais para 
estudo, a fim de promover a reflexão sobre as questões apresentadas no jogo. Com isso, a 
possibilidade de melhor rendimento e de aumentar o interesse desses estudantes em aplicar 
seus conhecimentos na próxima rodada do jogo, será maior. 

Acompanhe esse grupo de estudantes e, se possível, realize durante os próximos encon-
tros atividades que promovam a reflexão e aprendizagem sobre os temas apresentados 
no jogo. Converse com os demais professores de sua escola para estimular uma ação 
interdisciplinar. Uma proposta, é utilizar o Mapa da Diversidade, disponível no site do pro-
jeto Escola +Diversa, que contribui com ferramentas pedagógicas como estruturas de 
oficinas, roteiro de atividades sugeridas pelas juventudes LGBTQIA+ do projeto e o minido-
cumentário Corpas +Diversas.

Sugestão para es professores



Educação

O que significa identidade 
de gênero?

Relacionamento entre pessoas 
do mesmo sexo

Identificação ou expressão com 
o gênero feminino

É a compreensão que uma 
pessoa tem sobre si, como 
quer se expressar e ser lida 
pela sociedade, no que tange 
ao gênero, que pode estar 
associado ao sexo atribuído ao 
nascimento ou não

Resposta certa: C

A

B

C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que significa orientação 
sexual?

Opções de relacionamento 
entre pessoas com a mesma 
expressão de gênero

 Escolha da pessoa com 
quem deseja se relacionar 
sexualmente.

Refere-se à capacidade de uma 
pessoa ter atração afetiva, sexual 
e/ou emocional por outras 
pessoas de gêneros diferentes 
ao seu, ou igual.

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Quando uma pessoa se apresenta 
como Homem trans, podemos 

entender que:

A pessoa nasceu com o sexo 
biológico masculino e se relaciona 
emocionalmente com outros 
homens.

O homem trans é o indivíduo que 
ao nascer, por critérios biológicos, 
foi designado ao sexo feminino, 
porém no decorrer da sua vida se 
identifica com o gênero masculino

A pessoa  se identifica com seu 
sexo biológico feminino e se 
expressa como homem  para 
vivenciar momentaneamente 
papéis de gênero diferentes.

Resposta certa: B

A

B

C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Pessoa que sente atração 
emocional, afetiva ou sexual por 
outra pessoa do mesmo gênero.

  Pessoa que não se identifica 
com o gênero ao qual foi 
designado em seu nascimento.

Pessoas com identidades 
trans podem ser transexuais, 
transgêneros, travestis, pessoas 
não binárias.

A

B

C

Resposta certa: A

Indique a alternativa FALSA, 
quando nos referimos às 

pessoas Trans



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que define uma pessoa 
cisgênero?

Pessoas que possuem 
uma identidade de gênero 
correspondente ao sexo 
biológico

Pessoas que sentem atração 
emocional, afetiva ou sexual por 
pessoas de gênero diferente.

Pessoa que não se identifica 
com o gênero ao qual foi 
designado em seu nascimento

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Educação

A sigla atual que abrange e 
representa as pessoas e suas 

orientações sexuais e identidade/
expressão de gênero é:

GLSAT

LGBTQIA +

SGBTLI+

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Pessoas que transitam entre o 
gênero feminino e masculino ou 
em outro(s) gênero(s) no(s) quais 

o binarismo não se aplica, se 
identificam como:

Queer

Intersexo

Arromânticas

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Educação

As pessoas de gêneros binários 
que só sentem atração sexual por 
pessoas do gênero considerado 

“oposto” ao seu, são:

 Assexuais

Pansexuais

Heterossexuais

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

A atração emocional, afetiva ou 
sexual por pessoas do mesmo 
gênero, é a orientação sexual 

das pessoas:

Queer e Travestis

Gays e Lésbicas

Intersexo e Assexuais

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Quando uma pessoa diz que 
é não-binária, e diz que essa 

definição é o suficiente para ela, 
podemos entender que:

A orientação sexual dessa 
pessoa não é assexual

Que ela não se identifica com 
o gênero masculino e nem o 
feminino.

Essa pessoa se identifica e 
expressa seu gênero como 
mulher cisgênero.

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que é LGBTfobia?

Termo utilizado para 
compreender as violências 
cometidas contra a população 
LGBTQIA+ e se apresenta 
como uma série de atitudes ou 
sentimentos negativos

Termo utilizado para identificar 
casos de empregabilidade da 
população LGBTQIA+

Termo utilizado para definir 
situação educacional dos 
adolescentes e juventudes 
LGBTQIA+

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O Dia Internacional do 
Orgulho LGBTQIA+ é 

comemorado em qual data?

29 de janeiro

17 de maio

28 de junho

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A relação afetiva sexual entre 
pessoas do mesmo sexo é 

proibida (criminalizada) em 
quantos países no mundo?

Menos de 10 países

Mais de 65 países

Entre 30 e 40 países

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Em qual década a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) retirou a 
homosexualidade da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID)?

Década de 1990

Década de 1980

Década de 2000

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Em qual ano a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) retirou a 
transexualidade  da Classificação 

Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID)?

 1950

 1990

 2018

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Qual é a posição do Brasil 
no ranking de mortes 

(assassinatos) de pessoas 
transexuais no MUNDO?

50º lugar

1º lugar

89º lugar

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A união estável entre pessoas do 
mesmo sexo (homoafetiva) foi 
declarada legal em qual ano? E 
o casamento civil homoafetivo?

2011 e 2013

1990 e 1992

2004 e 2006

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Casais homoafetivos 
podem adotar crianças 
legalmente no Brasil?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A criminalização da 
LGBTFobia foi legalizada em 

qual ano no Brasil?

2000

1994

2019

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O que é nome social?

É o apelido escolhido pelas 
pessoas homossexuais e como 
querem ser chamadas na 
sociedade, de acordo com sua 
orientação sexual.

É o nome pelo qual pessoas 
transexuais e/ou travestis se 
identificam e querem ser 
reconhecidas socialmente, de 
acordo com sua identidade de 
gênero

É o nome pelo qual pessoas 
cisgêneras se identificam e 
querem ser reconhecidas.

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Quando foi autorizado 
legalmente o uso do nome social 

na educação básica no Brasil?

O Ministério da Educação 
autorizou o uso do nome social 
nos registros escolares da 
educação básica em 2018

O Ministério da Educação 
autorizou o uso nos registros 
escolares da educação básica 
em 2005

O Ministério da Educação 
autorizou o uso do nome social 
nos registros escolares da 
educação básica em 1999

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Pessoas homossexuais e 
trans foram proibidas de 
doar sangue até que ano 

no Brasil?

2020

2002

2018

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O que é a linguagem 
neutra de gênero?

É uma linguagem usada para se 
referir às pessoas homossexuais e 
que não querem ser usar a norma 
culta gramatical, visando uma 
comunicação libertária.

É uma linguagem usada por 
pessoas transexuais que querem 
ser reconhecidas socialmente por 
determinado nome - um nome 
neutro, visando uma comunicação 
transgênera.

É uma linguagem utilizada para se 
referir a pessoas e coletivos/grupos 
que não se encaixam no binarismo 
de gênero - o masculino e o 
feminino, visando uma comunicação 
mais inclusiva e respeitosa.

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Qual (s) o (s) canal(s)  de 
denúncia do LGBTFobia?

Disque 100 (Secretaria de Direitos 
Humanos) e Disque 180 (Central de 
Atendimento à Mulher)

Disque 193 ( Corpo de Bombeiros)

Disque 190

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

A orientação sexual ou a 
identidade/ expressão de 
gênero estão diretamente 

atreladas à capacidade 
profissional de uma pessoa?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

No Brasil existe uma legislação 
que determina que as empresas 

contratem e capacitem a 
população LGBTI+?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

As pessoas homossexuais 
se sentem confortáveis ao 

expressarem suas orientações 
sexuais no ambiente de 

trabalho. Essa afirmação é?

Verdadeira

Falsa

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Uma pesquisa realizada no Brasil 
em 2015, apontou a porcentagem 

de empresas que não 
contratariam pessoas LGBTQIA+ 

para cargos de lideranças, qual foi 
essa porcentagem?

57%

25%

33%

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Segundo estudos, 75% de 
travestis recorrem a prostituição 

por não terem conseguido 
emprego, mesmo com bons 
currículos. Essa afirmação é ?

Verdadeira

Falsa

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Qual é o maior desafio para a 
empregabilidade da população 

trans no Brasil?

Interesse da população trans pelas 
vagas disponíveis no mercado de 
trabalho

Baixa escolaridade e 
consequentemente baixa formação 
profissional

Não existem desafios para empregar 
população trans

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que significa identidade 
de gênero?

Relacionamento entre pessoas 
do mesmo sexo

Identificação ou expressão com 
o gênero feminino

É a compreensão que uma 
pessoa tem sobre si, como 
quer se expressar e ser lida 
pela sociedade, no que tange 
ao gênero, que pode estar 
associado ao sexo atribuído ao 
nascimento ou não

Resposta certa: C

A

B

C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que significa orientação 
sexual?

Opções de relacionamento 
entre pessoas com a mesma 
expressão de gênero

 Escolha da pessoa com 
quem deseja se relacionar 
sexualmente.

Refere-se à capacidade de uma 
pessoa ter atração afetiva, sexual 
e/ou emocional por outras 
pessoas de gêneros diferentes 
ao seu, ou igual.

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Quando uma pessoa se apresenta 
como Homem trans, podemos 

entender que:

A pessoa nasceu com o sexo 
biológico masculino e se relaciona 
emocionalmente com outros 
homens.

O homem trans é o indivíduo que 
ao nascer, por critérios biológicos, 
foi designado ao sexo feminino, 
porém no decorrer da sua vida se 
identifica com o gênero masculino

A pessoa  se identifica com seu 
sexo biológico feminino e se 
expressa como homem  para 
vivenciar momentaneamente 
papéis de gênero diferentes.

Resposta certa: B

A

B

C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Pessoa que sente atração 
emocional, afetiva ou sexual por 
outra pessoa do mesmo gênero.

  Pessoa que não se identifica 
com o gênero ao qual foi 
designado em seu nascimento.

Pessoas com identidades 
trans podem ser transexuais, 
transgêneros, travestis, pessoas 
não binárias.

A

B

C

Resposta certa: A

Indique a alternativa FALSA, 
quando nos referimos às 

pessoas Trans



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que define uma pessoa 
cisgênero?

Pessoas que possuem 
uma identidade de gênero 
correspondente ao sexo 
biológico

Pessoas que sentem atração 
emocional, afetiva ou sexual por 
pessoas de gênero diferente.

Pessoa que não se identifica 
com o gênero ao qual foi 
designado em seu nascimento

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Educação

A sigla atual que abrange e 
representa as pessoas e suas 

orientações sexuais e identidade/
expressão de gênero é:

GLSAT

LGBTQIA +

SGBTLI+

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Pessoas que transitam entre o 
gênero feminino e masculino ou 
em outro(s) gênero(s) no(s) quais 

o binarismo não se aplica, se 
identificam como:

Queer

Intersexo

Arromânticas

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Educação

As pessoas de gêneros binários 
que só sentem atração sexual por 
pessoas do gênero considerado 

“oposto” ao seu, são:

 Assexuais

Pansexuais

Heterossexuais

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Educação

A atração emocional, afetiva ou 
sexual por pessoas do mesmo 
gênero, é a orientação sexual 

das pessoas:

Queer e Travestis

Gays e Lésbicas

Intersexo e Assexuais

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

Quando uma pessoa diz que 
é não-binária, e diz que essa 

definição é o suficiente para ela, 
podemos entender que:

A orientação sexual dessa 
pessoa não é assexual

Que ela não se identifica com 
o gênero masculino e nem o 
feminino.

Essa pessoa se identifica e 
expressa seu gênero como 
mulher cisgênero.

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Educação

O que é LGBTfobia?

Termo utilizado para 
compreender as violências 
cometidas contra a população 
LGBTQIA+ e se apresenta 
como uma série de atitudes ou 
sentimentos negativos

Termo utilizado para identificar 
casos de empregabilidade da 
população LGBTQIA+

Termo utilizado para definir 
situação educacional dos 
adolescentes e juventudes 
LGBTQIA+

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O Dia Internacional do 
Orgulho LGBTQIA+ é 

comemorado em qual data?

29 de janeiro

17 de maio

28 de junho

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A relação afetiva sexual entre 
pessoas do mesmo sexo é 

proibida (criminalizada) em 
quantos países no mundo?

Menos de 10 países

Mais de 65 países

Entre 30 e 40 países

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Em qual década a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) retirou a 
homosexualidade da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID)?

Década de 1990

Década de 1980

Década de 2000

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Em qual ano a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) retirou a 
transexualidade  da Classificação 

Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID)?

 1950

 1990

 2018

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Qual é a posição do Brasil 
no ranking de mortes 

(assassinatos) de pessoas 
transexuais no MUNDO?

50º lugar

1º lugar

89º lugar

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A união estável entre pessoas do 
mesmo sexo (homoafetiva) foi 
declarada legal em qual ano? E 
o casamento civil homoafetivo?

2011 e 2013

1990 e 1992

2004 e 2006

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Casais homoafetivos 
podem adotar crianças 
legalmente no Brasil?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

A criminalização da 
LGBTFobia foi legalizada em 

qual ano no Brasil?

2000

1994

2019

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O que é nome social?

É o apelido escolhido pelas 
pessoas homossexuais e como 
querem ser chamadas na 
sociedade, de acordo com sua 
orientação sexual.

É o nome pelo qual pessoas 
transexuais e/ou travestis se 
identificam e querem ser 
reconhecidas socialmente, de 
acordo com sua identidade de 
gênero

É o nome pelo qual pessoas 
cisgêneras se identificam e 
querem ser reconhecidas.

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Quando foi autorizado 
legalmente o uso do nome social 

na educação básica no Brasil?

O Ministério da Educação 
autorizou o uso do nome social 
nos registros escolares da 
educação básica em 2018

O Ministério da Educação 
autorizou o uso nos registros 
escolares da educação básica 
em 2005

O Ministério da Educação 
autorizou o uso do nome social 
nos registros escolares da 
educação básica em 1999

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Pessoas homossexuais e 
trans foram proibidas de 
doar sangue até que ano 

no Brasil?

2020

2002

2018

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

O que é a linguagem 
neutra de gênero?

É uma linguagem usada para se 
referir às pessoas homossexuais e 
que não querem ser usar a norma 
culta gramatical, visando uma 
comunicação libertária.

É uma linguagem usada por 
pessoas transexuais que querem 
ser reconhecidas socialmente por 
determinado nome - um nome 
neutro, visando uma comunicação 
transgênera.

É uma linguagem utilizada para se 
referir a pessoas e coletivos/grupos 
que não se encaixam no binarismo 
de gênero - o masculino e o 
feminino, visando uma comunicação 
mais inclusiva e respeitosa.

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



 Cidadania/Direitos

Qual (s) o (s) canal(s)  de 
denúncia do LGBTFobia?

Disque 100 (Secretaria de Direitos 
Humanos) e Disque 180 (Central de 
Atendimento à Mulher)

Disque 193 ( Corpo de Bombeiros)

Disque 190

A

B

C

Resposta certa: A



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

A orientação sexual ou a 
identidade/ expressão de 
gênero estão diretamente 

atreladas à capacidade 
profissional de uma pessoa?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

No Brasil existe uma legislação 
que determina que as empresas 

contratem e capacitem a 
população LGBTI+?

Sim

Não

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

As pessoas homossexuais 
se sentem confortáveis ao 

expressarem suas orientações 
sexuais no ambiente de 

trabalho. Essa afirmação é?

Verdadeira

Falsa

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Uma pesquisa realizada no Brasil 
em 2015, apontou a porcentagem 

de empresas que não 
contratariam pessoas LGBTQIA+ 

para cargos de lideranças, qual foi 
essa porcentagem?

57%

25%

33%

A

B

C

Resposta certa: C



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Segundo estudos, 75% de 
travestis recorrem a prostituição 

por não terem conseguido 
emprego, mesmo com bons 
currículos. Essa afirmação é ?

Verdadeira

Falsa

A

B

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Mundo do trabalho

Qual é o maior desafio para a 
empregabilidade da população 

trans no Brasil?

Interesse da população trans pelas 
vagas disponíveis no mercado de 
trabalho

Baixa escolaridade e 
consequentemente baixa formação 
profissional

Não existem desafios para empregar 
população trans

A

B

C

Resposta certa: B



+ Diversidade
Perguntas



Caso 1 

Durante o intervalo, um 
grupo de meninos está 

no canto do pátio rindo e 
fazendo movimentos com 
o corpo “imitando” gestos 

feminilizados. Um deles grita: 
“um bando de viadinhos”. O 
grupo torna a rir alto. Você 

está conversando com outras 
pessoas próximo a eles, vê a 
situação e ouve essa frase. 
Um menino que está com 

você, ri também. 

O que você faz?



Cartas desafio
Casos



Caso 2

No grupo de whatsapp da sua 
turma, no Dia Internacional da 
Mulher, as pessoas começam 

a mandar mensagens 
parabenizando as mulheres. 
Em dado momento, alguém 

envia uma foto de uma cantora 
pop trans com o texto “NO DIA 
DE HOJE, EVITE A PIRATARIA!”. 
Na imagem há também os gifs 

[carinha de raiva, carinha de 
nojo, carinha de gargalhada]. 

Algumas pessoas respondem a 
mensagem rindo. 

O que você responde a essa 
mensagem?



Cartas desafio
Casos



Caso 3

Na sua escola, há uma jovem negra, retinta, 
que se expressa fora do padrão feminino. Isto 
é, não usa maquiagem, não pinta as unhas, 
usa o cabelo curto e suas roupas são mais 
folgadas. Em outra turma, há uma menina 
de pele clara e que se expressa de maneira 

bem parecida que a jovem negra. Esta última 
é vista como descolada e estilosa. Já a negra, 
é vista como “sapatão”. Nenhuma das duas 
falaram sobre a sua orientação sexual. Em 

um dia aleatório  na escola, as duas passam 
pelo corredor ao mesmo tempo, e andam 

em direções opostas. 

Você está na porta da sala, atendendo uma 
ligação no celular  enquanto aguarda o 

começo de uma aula, e ouvi outros jovens 
fazendo comentários ofensivos e agressivos 
direcionados à jovem negra. A outra menina 
de pele clara também ouve os comentários, 
mas segue calada com uma expressão de 

constrangimento no rosto. 

Como você explicaria essa situação?



Cartas desafio
Casos



Caso 4

Em uma aula de português, um grupo 
de jovens está em uma discussão 

acalorada sobre um caso de abuso e 
violência sexual contra uma criança de 

dez anos que foi divulgado no noticiário 
do dia anterior. A menina acabou 

engravidando do criminoso, que era 
um tio que convivia com a família. Um  
aluno estava com a notícia aberta em 

seu celular falando com a turma sobre o 
assunto e dizia que a vítima conseguiu, 
por meio da justiça, o direito de abortar. 
O professor ouvindo a discussão diz para 

todes “Entre a criança e o bebê, fico 
com quem era completamente incapaz 

de se defender”. 

O que você faz ao ouvir esse 
comentário?



Cartas desafio
Casos



Caso 5

Na sua escola, a coordenação pedagógica fez 
um grupo no WhatsApp para compartilhar 

informações, como data de atividades, 
dias de provas ou qualquer coisa que 

envolva comunicados importantes para o 
funcionamento do calendário escolar. Há uma 
regra de somente circular mensagens desse 

cunho, mas, às vezes, outras mensagens 
circulam no grupo. Certo dia, algum número 

desconhecido enviou uma “fake news” 
contendo um print de uma mensagem 

íntima trocada entre dois alunos. Um deles é 
gay assumido e não tem problemas sobre a 
sua orientação sexual. O outro é um menino 
que se diz heterossexual, que respondeu a 
mensagem negando o conteúdo, mas de 
maneira agressiva contra o outro jovem. 

No fim do dia, a diretora da escola apagou a 
notícia falsa e disse que é proibido mandar 
mensagens que não sejam referentes ao 

calendário escolar. Nada mais. 

O que você acha que a escola deveria fazer?



Cartas desafio
Casos



Caso 6

Na sua turma há uma jovem transexual. O 
nome social dela é Joana. Toda a turma a 

respeita, a compreende e a chama pelo nome 
que ela se reconhece. No entanto, na lista de 

chamada dos professores da escola ainda 
está indicado o nome civil da jovem: João. 
Somente a professora de história, durante 

as aulas, respeita Joana e a chama pelo 
seu nome social. Os demais não, sempre a 

chamam pelo nome masculino, mesmo com 
os recorrentes pedidos de correção da jovem. 

Joana sempre fica triste quando isso acontece 
e, por esse motivo, já faltou às aulas por 

diversas vezes, pois se sente desrespeitada, 
assediada e perseguida. Ela desenvolveu um 
quadro depressivo por conta dessa situação.

A família de Joana já foi à escola solicitar à 
coordenação que a mudança de nome fosse 
feita e que a equipe docente respeitasse sua 

filha. Por recomendação do Ministério da 
Educação, pessoas transexuais e travestis têm 
o direito de utilizar o nome social nos registros 

escolares. Mesmo assim nada mudou. 

O que você acha que a escola deveria fazer?



Cartas desafio
Casos



Caso 7

Na escola há um rapaz que é 
perseguido por outros garotos durante 
os intervalos. Ele recebe xingamentos 
e, algumas vezes, é agredido. Ele é um 
jovem tímido  e tem poucos colegas. 
Geralmente anda sozinho e evita sair 
da sala durante o recreio. Ele se sente 

inseguro no ambiente escolar. 

Certo dia, você sai da sala de aula para 
ir ao banheiro e o vê chorando no 

corredor. Ao abordá-lo você percebe 
que ele está com a boca inchada. Ele 
confessa que outros jovens bateram 
nele, pois disseram que ele era gay e 
que não deveria entrar no banheiro 

quando estivesse ocupado.  Ele ainda foi 
ameaçado pelo grupo, caso informasse 

à coordenação do ocorrido.

O que você faz?



Cartas desafio
Casos



Caso 8

A sua escola tem uma regra para os 
alunes: casais não podem se beijar em 
público, mas a demonstração de afeto 

não é proibido. Mesmo com a regra, 
casais heterossexuais se beijam durante 
os intervalos e até durante as aulas. No 
entanto, casais homoafetivos sempre 
são repreendidos pelos funcionários 

que mencionam a regra da escola na 
abordagem. Certo dia, um casal de 
meninas estava de mãos dadas no 

intervalo entre aulas, e um inspetor as 
levou para a coordenação como forma 
de retaliação. Apenas uma pessoa que 

presenciou a cena se posicionou. 

Elas foram suspensas por dois dias, pois o 
inspetor alegou que já havia flagrado as 

duas se beijando em público. 

O que você acha que a 
escola deveria fazer?



Cartas desafio
Casos



Caso 9

Durante a aula de educação física, 
a turma sempre é dividida por 
gêneros: masculino e feminino. 

O professor sempre disponibiliza 
o uso da quadra para os meninos 
jogarem futebol, enquanto deixa 
as meninas sem fazer nenhuma 

atividade física. 

O que você acha que a escola 
poderia fazer para que toda 
a turma pudesse usufruir da 
aula sem priorizar somente 

um grupo de alunos e reforçar 
estereótipos de gênero?



Cartas desafio
Casos



Caso 10

No dia de uma atividade cultural, a 
coordenação da escola liberou o uso de 

uniforme para os alunes. Um jovem chegou 
à escola e estava vestindo uma saia. 

O porteiro o barrou de entrar para 
participar da atividade. Ele pediu para 

ir à coordenação dialogar com a equipe 
pedagógica, mas o funcionário estava 
resistente a essa ideia. Alguns alunes 

estavam defendendo o rapaz e começou 
uma confusão. 

Você chegou na escola e viu o que 
estava acontecendo. O que acha da 

situação e o que você faz?



Cartas desafio
Casos



Apoio - Caso 1 

Segundo a pesquisa nacional sobre 
ambiente educacional no Brasil 

2016: experiências de adolescentes 
LGBTQ+, 48% dos estudantes ouvem 
frequentemente ou quase sempre 

comentários contra LGBT na instituição 
educacional.

Comentários LGBTfóbicos, sexistas, 
racistas, entre outros, podem fazer com 
que o ambiente educacional seja hostil 

para qualquer estudante!

Os/as estudantes também podem intervir 
ao ouvirem este tipo de comentário, 
sobretudo porque muitas vezes os/as 

profissionais não estão presentes quando 
ocorre. Se você presenciar uma situação 

como essa, você deve: 1) orientar seus 
colegas a não reproduzirem violências; 

2) comunicar à direção da escola; 3) 
denunciar a violência ligando para o 

disque 100.



Cartas desafio
Guardiã



Apoio - Caso 2 

Segundo a pesquisa nacional sobre ambiente 
educacional no Brasil 2016: experiências de 
adolescentes LGBTQA+, mais da metade 

(54,7%) dos/das estudantes LGBT relataram 
ter ouvido tais comentários negativos 
especificamente sobre pessoas trans, 

como “traveco” por exemplo.

Qualquer comentário negativo sobre 
orientação sexual, gênero ou identidade / 
expressão de gênero pode assinalar para 
os/as estudantes LGBTs que não são bem-
vindos/as nas comunidades educacionais 

em que estão inseridos/as, mesmo se o 
comentário negativo específico não seja 

diretamente direcionado à orientação sexual, 
à identidade ou à identidade / expressão de 
gênero da pessoa que ouve o comentário .

Se você presenciar uma situação como 
essa, você deve: 1) orientar seus colegas a 

não reproduzirem violências; 2) comunicar 
à direção da escola; 3) denunciar a violência 

ligando para o disque 100.



Cartas desafio
Guardiã



Apoio - Caso 3 

Segundo a pesquisa nacional sobre 
ambiente educacional no Brasil 2016: 

experiências de adolescentes LGBTQA+, 
estudantes LGBT que participaram da 
pesquisa relataram que comentários 

preconceituosos na instituição 
educacional, são muito comuns. Em 
especial, 44% dos/das estudantes 
LGBT ouviram com frequência ou 

quase sempre comentários racistas na 
instituição educacional.

Comentários LGBTfóbicos, sexistas, 
racistas, entre outros, podem fazer com 
que o ambiente educacional seja hostil 

para qualquer estudante!

Se você presenciar uma situação como 
essa, você deve: 1) orientar seus colegas a 

não reproduzirem violências; 2) comunicar 
à direção da escola; 3) denunciar a 

violência ligando para o disque 100.



Cartas desafio
Guardiã



Apoio - Caso 4 

Embora o ECA tenha vários artigos sobre a 
proteção de crianças e adolescentes contra 

a violência sexual (Lei nº 11.829/2008- art. 
240 e art.241), é o Código Penal que tipifica 

os crimes e estabelece as penas

Referências: Estatuto da Criança de Adolescente: https://www.gov.br/eca2019.
pdf Código Penal Brasileiro:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12015.htm#:~:text=Estupro-,Art.,a%2010%20(dez)%20anos.

O artigo 213 do código penal diz: 
Constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 
ou a praticar ou permitir que com ele 
se pratique outro ato libidinoso: Pena - 
reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
No parágrafo 1º se da conduta resulta lesão 
corporal de natureza grave ou se a vítima 
é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 
(catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 
12 (doze) anos.

O artigo 128 do Código Penal Brasileiro, 
que tratam de risco de morte para a 
mulher e de gravidez resultante de 
estupro, em 51 serviços especializados do 
SUS (Sistema Único de Saúde)



Cartas desafio
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Apoio - Caso 5

Segundo a pesquisa nacional sobre ambiente 
educacional no Brasil 2016: experiências de 
adolescentes LGBTQA+, menos da metade 

(42,4%)  dos/das estudantes que vivenciaram 
agressão ou violência, informou a equipe 
da instituição educacional alguma vez, e 

apenas cerca de um quinto (18,7%) indicou 
que informou “sempre” ou “quase sempre”. 

Quando ocorre agressão e violência na 
instituição educacional, espera-se que os/

as professores/as e funcionários/as da 
instituição educacional resolvam esses 
problemas com eficácia. Contudo, nem 

sempre os/as estudantes se sentem à vontade 
para denunciar tais eventos para os/as 

profissionais da instituição educacional.

Se você presenciar uma situação como 
essa, você deve: 1) orientar seus colegas a 

não reproduzirem violências; 2) comunicar 
à direção da escola; 3) denunciar a violência 

ligando para o disque 100.



Cartas desafio
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Apoio - Caso 6

A Portaria nº 33 homologada pelo Ministério 
da Educação em janeiro/2018, autoriza uso 
de nome social de travestis e transexuais 

nos registros escolares da educação básica.

Segundo a pesquisa nacional sobre 
ambiente educacional no Brasil 2016: 

experiências de adolescentes LGBTQA+, 
políticas inclusivas contra o bullying/

agressão também podem ser uma fonte 
de orientação necessária para a equipe da 
instituição educacional intervir de forma 
apropriada quando os/as estudantes se 

utilizam de linguagem que é contra pessoas 
LGBT e quando estudantes LGBT reclamam 

de incidentes de agressão e violência.

Se você presenciar uma situação como 
essa, você deve: 1) comunicar à direção da 

escola; 2) denunciar a violência ligando para 
o disque 100. 

Portal do MEC: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-
noticias/218175739/59221-resolucao-que-autoriza-uso-de-nome-social-de-

travestis-e-transexuais-e-homologada-pelo-mec
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Apoio - Caso 7

Segundo a pesquisa nacional sobre ambiente 
educacional no Brasil 2016: experiências 
de adolescentes LGBTQA+, 26,6% dos/

das estudantes LGBT foram agredidos/
as fisicamente na instituição educacional 
por causa de sua orientação sexual, e 6,0% 

relataram que esta forma de agressão ocorreu 
frequentemente ou quase sempre.

As pesquisas sobre bullying e agressão na 
instituição educacional muitas vezes se 

concentram em comportamentos agressivos 
físicos ou explícitos. Contudo, também é 
importante examinar formas de agressão 
que ocorrem nas relações com os pares, 

prejudicando-as, como espalhar boatos ou 
excluir certos/as de estudantes das atividades 

realizadas entre os pares.

Se você presenciar uma situação como essa, você 
deve: 1) orientar seus colegas a não reproduzirem 

violências; 2) comunicar à direção da escola; 3) 
denunciar a violência ligando para o disque 100.
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Apoio - Caso 8

Segundo a pesquisa nacional sobre ambiente 
educacional no Brasil 2016: experiências 

de adolescentes LGBTQA+, disposições do 
regulamento escolar sobre bullying, agressão 
e violência são ferramentas importantes para 

a criação de ambientes educacionais em 
que os/as estudantes se sentem seguros/as. 
Esses tipos de disposições podem estipular 

especificamente as formas de proteção 
baseadas em características pessoais, tais 

como orientação sexual e identidade/
expressão de gênero, entre outras.

Se você presenciar uma situação como essa, 
você deve:  busque dialogar com a direção da 
escola e apresentar em conjunto com outros 

colegas possíveis caminhos para a construção 
de um regulamento que cita explicitamente 

as formas de proteção correspondentes a 
características pessoais de es estudantes.
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Apoio - Caso 9

A pesquisa nacional sobre ambiente educacional 
no Brasil 2016: experiências de adolescentes 
LGBTQA+, recomenda algumas  ações para 
contribuir com a educação das juventudes, 

destacamos duas delas:

Materiais pedagógicos baseados em 
evidências (para professores/as e estudantes) 
precisam ser elaborados, disponibilizados e 

utilizados nas escolas para promover o respeito 
a todos e a todas, sem distinção de qualquer 

característica pessoal. Isto deve ocorrer de 
forma transversal, com base na educação em 

direitos humanos.

Formação continuada para profissionais de 
educação, com atualizações e capacitações 
promovidas pelas Secretarias de Educação, 

Organizações Não Governamentais e Instituições 
de Ensino Superior, incluindo cursos e palestras, 
oficinas, seminários e cursos de pós-graduação. 

Se você presenciar uma situação como essa, você 
deve:  busque dialogar com a direção da escola 
sobre projetos e materiais que contribuirão com 

o corpo docente no combate a LGBTfobia no 
ambiente escolar.
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Apoio - Caso 10

Segundo a pesquisa nacional sobre 
ambiente educacional no Brasil 2016: 

experiências de adolescentes LGBTQA+, 
disposições do regulamento escolar 

sobre bullying, agressão e violência são 
ferramentas importantes para a criação 
de ambientes educacionais em que os/

as estudantes se sentem seguros/as. Esses 
tipos de disposições podem estipular 

especificamente as formas de proteção 
baseadas em características pessoais, tais 

como orientação sexual e identidade/
expressão de gênero, entre outras.

Se você presenciar uma situação como 
essa, você deve:  busque dialogar com a 

direção da escola e apresentar em conjunto 
com outros colegas possíveis caminhos 

para a construção de um regulamento que 
cita explicitamente as formas de proteção 
correspondentes a características pessoais 

de es estudantes.
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