
OFICINA

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC 

PÚBLICO

RECONHECENDO AS VIOLÊNCIAS
NO AMBIENTE ESCOLAR

Argumentação
Empatia e Cooperação
Conhecimento

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

OBJETIVO PRINCIPAL

Reconhecer as violências produzidas contra alunes LGBTQIA+ e apresentar 
ações/ferramentas de enfrentamento às violências contra esse 
grupo no ambiente escolar.

TEMPO DE DURAÇÃO

A sugestão é para que a atividade seja realizada em, no mínimo, dois 
tempos de aula. No entanto, é possível adequações de acordo com a 
disponibilidade de cada educador/a/e ou espaço educativo.



PASSO A PASSO

SENSIBILIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

Tempo proposto: 20 minutos

- Como está se sentindo hoje? 

Organize o espaço colocando as cadeiras em círculo, possibilitando que todas pessoas - 
inclusive você que mediará o encontro - se vejam. Essa proposta estimula uma 
desierarquização do saber. Isto é, todes estarão em uma posição de igualdade de 
conhecimento e conexão entre si.

Caso a atividade seja online, verifique uma plataforma que seja acessível para todes e 
durante a atividade peça es participantes que abra as câmeras por um momento, para 
que se vejam.

Para acolher o grupo e “quebrar o gelo”, coloque uma música que dialogue com o tema 
proposto. Para isso, faça uma pesquisa sobre músicas ou artistas que abordem o tema da 
atividade ou peça ao próprio grupo sugestões. A participação des jovens é importante 
para fomentar a construção coletiva do conhecimento, além de incluir o grupo na 
construção da metodologia pedagógica com referências da própria juventude na 
atualidade. 

Peça ao grupo que reflita sobre a letra e artista da canção proposta. Esse momento de 
reflexão é individual e íntimo. Ao final da música, distribua uma tarjeta para cada pessoa e 
peça que responda a seguinte pergunta:

Cada pessoa deve ler a tarjeta e colá-la em um painel ou no quadro da sala. A proposta 
aqui é aproximar o grupo por meio do afeto, da empatia e do cuidado entre si, criando um 
vínculo de confiança entre todes presentes. 

Para as atividades online, existem algumas ferramentas que podem auxiliar no registro 
desse momento, como por exemplo as plataformas Mentimeter.com e Padlet que 
fornecem possibilidades de visualização das respostas da turma.



Para iniciar a problematização da atividade, em roda, faça as perguntas abaixo.

1 - Para vocês, o  que são Direitos Humanos? Para que serve?

Provoque o grupo a compartilhar suas respostas com os demais. Estimule a escuta ativa, o 
acolhimento e a empatia ao ouvir as pessoas com opiniões diferentes, enfatizando a 
importância do respeito mútuo.

Coloque o primeiro vídeo sugerido. Peça ao grupo que preste atenção às falas e às pessoas. 

Linn da Quebrada - Enviadescer

https://youtu.be/ZCG7HrCgcJ4 

Sugestão de música para iniciar a atividade:

LEMBRETE! Caso haja esse recurso, acione a legenda automática do vídeo, assim 
pessoas com deficiência auditiva podem acompanhar o diálogo e participar da 
atividade de maneira igualitária com os demais  

Após o grupo assistir ao vídeo, estimule a reflexão sobre o que viram, sentiram e ouviram. 
Esse momento de trocas e impressões sobre o conteúdo proposto é livre. Você deve 
estimular que cada jovem fale livremente sobre a sua leitura de imagem, fazendo 
pontuações relacionando às falas da atividade anterior. 

Coloque o segundo vídeo sugerido e ao final, faça a pergunta abaixo.

1 - A escola de vocês consegue formar cidadãos conscientes e responsáveis que respeitam 
as diferenças com objetivo de ter uma sociedade mais plural, igualitária e menos violenta? 
Isto é, praticam uma educação em direitos humanos?

LEITURA DE IMAGEM OU TEXTO

Tempo proposto: 30 minutos



Vídeos sugeridos para a atividade

Nome do vídeo:  ONU MULHERES - Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

Crédito:  ONU Mulheres

Link de acesso: 
www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs&ab_channel=ONUMul
heresBrasil

Tempo de duração: 3 minutos

Sinopse: Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em 
comum? Somos todos seres humanos. Apesar de diferentes, 
somos todos livres e iguais. E, por isso, precisamos ser respeitados 
e protegidos. Os Direitos Humanos estão todos escritos e 
registrados na Declaração Universal de Direitos Humanos da 
ONU. Eles são universais, indivisíveis e interdependentes. É 
preciso que todas as pessoas do mundo conheçam seus direitos, 
pois garantir que os direitos humanos sejam efetivos e 
respeitados é responsabilidade de todos e todas nós.

Nome do filme: SALA DEBATE - Violação dos Direitos Humanos na 
Escola

Crédito: Futura

Link de acesso: 
https://canaisglobo.globo.com/assistir/canal/debate/v/5188343/

Tempo sugerido para a atividade: 01’50’’ até 05’20’’

Tempo de duração: 58 minutos. 

Sinopse: Uma pesquisa realizada pela FLACSO em parceria com o 
MEC e a OEI em 2015 apontou que 42% dos alunos já sofreram 
algum tipo de violência. A pesquisa concluiu que “as escolas 
precisam adotar ações que valorizem as diferentes etnias, 
culturas, povos, orientações sexuais, considerando perspectiva de 
gênero entre outras, sensíveis a convivências e sociabilidade”.



Organize a turma em subgrupos, a quantidade pode ser definida de acordo com o 
número total de pessoas na sala. Sugerimos 6 grupos. Disponibilize o texto indicado para 
cada grupo, além de tarjetas com alguns depoimentos de jovens que constam nesta 
pesquisa completa. Entregue a quantidade de tarjetas que achar necessária para a 
dinâmica. Destacamos algumas falas para facilitar a atividade. 

O tempo indicado para esta leitura e reflexão coletiva é de 15 minutos.

Sugira que em cada grupo uma pessoa fique responsável pela sistematização das ideias e 
também pela apresentação que deve durar três minutos. Frise com o grupo a necessidade 
de organizar os pensamentos e praticar a oratória e argumentação. 

Após a rodada de explanações, abra uma roda de conversa e escuta ativa. Pergunte se 
alguém gostaria de comentar as apresentações e medie essa etapa fazendo as perguntas 
abaixo:

1 - Vocês já viveram ou já perceberam essas violências sendo praticadas por jovens 
LGBTQIA+ na escola?

2 - Se a resposta anterior for positiva, o que vocês fizeram ao reconhecerem a situação de 
violência e violação de direito?

3 - O que sentiria e o que faria se o alvo da violência fosse você?

Para encerrar, reforce os conceitos dos Direitos Humanos e a importância da empatia, do 
respeito às diferenças e da educação para a promoção de uma sociedade justa e segura 
para toda a população sem distinção de raça, classe social, identidade de gênero, 
orientação sexual e crença. Relacione essa dinâmica com o roteiro de atividades que 
aborda o tema “Família, Escola e Garantia de Direitos”

Prepare-se para esta atividade lendo previamente os materiais de aprofundamento sobre 
o tema. Procure outros conteúdos e aprofunde seus estudos! 

REFLEXÃO COLETIVA E SOCIALIZAÇÃO

Tempo proposto: 40 minutos



Nome do vídeo: Prefácio e Resumo Executivo da Pesquisa 
Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2015: as 
experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais em nossos ambientes 
educacionais.

Crédito: Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais

Link de acesso: 
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2016/0
3/IAE-Brasil-Web-3-1.pdf

Indicação de leitura: páginas 18 a 20.

Tempo de leitura: 10 minutos

Texto sugerido para a atividade

Depoimentos para a atividade

Os estudantes LGBT precisam ser tratados como são os estudantes heterossexuais. Não 
queremos ser tratados de maneira privilegiada, nem queremos ser melhor que os outros. 
Queremos direitos como qualquer outro cidadão. É preciso fazer isso logo, o mundo não 
percebe, mas somos tão humanos quanto os outros, porém estamos morrendo. O 
preconceito está nos matando. A cada vez que você ofende uma pessoa LGBT, o seu 
senso de valor é destruído. Lembre-se mais uma vez, somos tão humanos quanto os 
outros, mas estamos morrendo. E ninguém tem notado essa injustiça. (Respondente do 
questionário, estudante gay, 17 anos, estado de São Paulo)

Ainda existe tanto preconceito; é tão angustiante se sentir sozinho, sem compreensão, 
com os xingamentos; somos considerados uma escória, se não fosse por alguns poucos 
amigos que compreendem nossa batalha diária; vejo o futuro com tanto pessimismo, 
que tristeza. (depoimento de um estudante gay, 21 anos, estado do Piauí).



Meu professor de história foi demitido por ter me ajudado quando sofria muito bullying. 
Os outros pais e estudantes fizeram abaixo assinado contra ele porque ele começou a 
propor trabalhos com temas lgbt. (depoimento de um estudante gay, 17 anos, estado de 
São Paulo).

Me fizeram sentir uma aberração. Diziam que ser lésbica não é normal, e sim resultado 
de criação, influências e/ou bloqueios mentais. Me chamavam no masculino, não 
deixavam eu usar o banheiro feminino e diziam que eu devia ser transexual. Desejaram 
em redes sociais que eu e minha namorada tivéssemos aids e que eu morresse. Me senti 
isolada e excluída de todas as possibilidades afetivas, uma pária no ambiente 
educacional. (depoimento de uma estudante lésbica, 16 anos, Distrito Federal)

Certa vez ao sair da escola com a minha amiga (lésbica), dois garotos da nossa sala nos 
perseguiram até quase chegarmos à minha casa (moro a 5 km da escola). Enquanto 
corríamos com medo, os dois gritavam coisas como: aberrações, filhos do capeta, 
abominação e coisas do tipo. Depois do ocorrido fui para a escola por mais uma semana, 
e depois desisti de estudar aquele ano (2015), pois não me sentia seguro. (depoimento de 
estudante de 16 anos, estado do Mato Grosso).

Eu estudo nessa instituição desde o maternal, e desde os meus 7 anos aos 14 eu sofri 
bullying... lesbofobia, gordofobia e machismo. (depoimento de uma estudante lésbica, 18 
anos, estado do Rio de Janeiro).

Me senti insegura, mal, como se não fosse útil, e como se a minha vida não fizesse 
sentido. Me sinto como se ninguém ligasse pra mim, me sinto sozinha, afundando em 
uma piscina de areia movediça. Não consigo subir, quando eu tento subir a areia me 
puxa de volta... Às vezes só queria o fim da minha vida. (depoimento de estudante 
bissexual, 15 anos, estado do Rio Grande do Sul).

Me descobri no primeiro semestre como lésbica, e poucos meses depois como homem 
trans, e tive minha perspectiva de vida completamente alterada. Desde que eu cortei o 
cabelo e passei a me vestir com roupas que eu julgo mais “a minha cara”, passei 
também a temer andar na rua. Passei a receber olhares de ódio na rua. Eu, um jovem de 
classe média alta, branco, morando em um bairo rico, levei um choque de realidade ao 
perceber que eu tinha muitos privilégios e que minha expressão de gênero tirou quase 
todos eles de mim. Esse ano, tudo mudou para mim, eu tenho medo de andar na rua 
sozinho, eu tenho medo de me assumir para meus pais, eu tenho medo de nunca ser 
capaz de concluir minha transição, de não ser aceito no mercado de trabalho. Eu tenho 
medo de tudo e de todos. (depoimento de estudante trans, 16 anos, estado de São Paulo..



Muitas vezes ameaçado, humilhado, separado e desamparado. Mesmo assim continuei 
firme e forte determinado a completar os anos em que perdi por medo, insegurança, e 
mais medo, com a esperança de que um dia as escolas sejam uma segunda casa, onde 
além de se aprender sobre apenas fazer expressões matemáticas ou poemas arcaicos, 
mas também sobre igualdade, sobre respeito, sobre amar o próximo, porque é isso o que 
deveria ser ensinado nas escolas, respeito. (depoimento de um estudante gay, 16 anos, 
estado do Paraná).

Eu passei a tirar só notas baixas, e parei de frequentar a escola, o que acabou fazendo 
com que eu reprovasse de ano. (depoimento de uma estudante lésbica, 16 anos, estado 
de São Paulo).

Muitas piadas sobre estupro, e meninos fetichizando o fato de eu ser bi. Eu sou lésbica, 
mas por medo e insegurança me digo bi. (depoimento de estudante lésbica, 13 anos, 
estado do Rio de Janeiro).

O meu ensino médio foi horrível, graças aos meus colegas estudantes e aos funcionários 
da minha escola. Era difícil para mim acordar todos os dias e ir para aquele inferno. 
(depoimento de uma estudante lésbica, 17 anos, estado do Rio Grande do Sul)

No colégio reinava o machismo, a misoginia, a lgbtfobia e a gordofobia. Qualquer fuga 
do estereótipo padrão de gênero, sexualidade ou/e beleza era motivo de “piadas”. Não 
ocorreram agressões físicas, porém as verbais eram diárias. O pior de tudo é que as 
agressões mais graves vinham dos professores. O de história desrespeitava identidades 
de gênero ou sexualidade (que não se adequassem à heteronormatividade), as quais o 
mesmo não sabia diferenciar. Chamava mulheres “masculinizadas” “de machorra”, fazia 
comentários hipersexualizando mulheres e fazia discurso de ódio disfarçado contra lgbts. 
Mas o grande pesadelo era o professor de matemática, fui perseguido pelo mesmo após 
reclamar à direção sobre seus discursos de ódio contra lgbs (dizendo que “travecão” 
tinha que apanhar até virar homem, que os gays impunham seu estilo de vida 
demoníaco, etc.), e suas “piadas” sobre violência doméstica. Além de me perseguir em 
sala de aula, ameaçou bater se encontrasse na rua. (depoimento de um estudante gay, 
16 anos, estado do Paraná).

Me chamam de coisas como “sapatona”, “ bolacheira”, etc, na brincadeira, e eu finjo que 
não me importo, mas na verdade eu me magoo e me incomodo bastante. A 
coordenação também já tentou me afastar de algumas garotas, inclusive chamaram as 
mães dessas estudantes pra “alertar” sobre mim.(depoimento de uma estudante lésbica, 
17 anos, estado de Alagoas).



A minha bissexualidade é constantemente questionada. Ou me taxam de gay, de 
frescurento ou safado. Sinto que minha orientação está sendo deslegitimada e eu odeio 
isso! As garotas se recusam a ficar comigo por acharem que eu só quero “me esconder”, 
e é horrível porque eu me atraio muito por mulheres assim como por homens!!! 
(depoimento de um estudante bissexual, 16 anos, estado de São Paulo).

Há pouquíssima visibilidade LGBT. Os termos “viado”, “ bicha”, “ boiola”, “puta”, “traveco” 
etc. são constantemente usados por professores e estudantes com a intenção de 
ofender.Tive a oportunidade de apresentar um seminário sobre lgbts, provei o que eu 
pensava (muitos eram completamente ignorantes sobre várias questões) e me 
surpreendi com a mente aberta de alguns. (depoimento de uma estudante queer, 15 
anos, estado do Ceará). 

Em minha opinião, os estudantes estão muito melhor preparados para lidar com LGBT 
do que professores/funcionários. Em 2015 sofri preconceito por parte da diretoria da 
escola, teve situações que eles constrangeram uma de minhas amigas por minha causa, 
dizia que eu não podia abraçar minha amiga pois eu influenciaria as outras pessoas a 
serem gay também (falaram como se fosse opcional ser lésbica, alem de insinuar que 
não é uma coisa boa). A escola que contou à minha mãe sobre minha orientação sexual 
sem eu permitir, além de espalharem para os professores/estudantes sobre minha 
depressão e ansiedade. Por parte dos estudantes teve comentários sobre minha 
sexualidade, mas já não ouço muito sobre o assunto. Quando me assumi para minha 
sala foram super a favor e sempre me apoiaram. (depoimento de uma estudante lésbica, 
16 anos, estado de São Paulo

“Um professor interrompeu a aula para dizer que eu iria pro inferno, porque sou bissexual 
e umbandista”. (estudante bissexuais negra, 15 anos, estado da Bahia).

“Durante o ano letivo de 2015, eu comecei a gostar de uma menina. Foi recíproco. Mas, na 
escola, os estudantes começaram a espalhar boatos sobre nós duas que passavam 
longe da veracidade. Ela inclusive foi xingada anonimamente, através de uma rede 
social. Doeu em mim, óbvio, mas essa menina foi a mais afetada na situação; ela passou 
a negar sua orientação sexual e a mãe dela a proibiu de me ver. Foi uma péssima 
experiência, e a coordenação não se manifestou quanto aos boatos. Ninguém foi 
punido”. (depoimento de uma estudante lésbica, 13 anos, estado do Rio de Janeiro).

“Nem na escola e nem em qualquer outro lugar, eu como adolescente não tenho a 
liberdade em me apaixonar e conhecer outros gays sem ser recriminado. O fato de eu 
gostar de alguém e querer demonstrar isso em público, faz de mim um criminoso. E 
quando eu realmente precisaria do apoio de alguém (principalmente de apoio 
institucional ou legal), ninguém aparece para prestar o apoio que me é por direito, 
contra atos de homofobia. Sinto ser capaz de ouvir que foi “ bem feito pra mim”, ou que 
“tive o que merecia”... NÃO SEI QUEM É QUE REALMENTE ME ACEITA COMO SOU. Não sei 
em quem confiar... E é isso que me dói mais.” (depoimento de estudante gay, 17 anos, 
estado de São Paulo, grifos do depoente).



Para finalizar, peça ao grupo que diga uma palavra que expresse o aprendizado do dia. 

Pergunte ainda se mudaram de percepção sobre as violências praticadas no ambiente escolar. 

Como proposta de avaliação, solicite ao grupo que faça um texto sobre o que 
compreenderam da atividade. 

O material deve ser recolhido em um próximo encontro para possibilitar novas 
abordagens e aprofundamentos sobre o tema com a turma.

ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO

Tempo proposto: 10 minutos

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Presencial: 

Kit audiovisual (computador, projetor, caixa de som e acesso à internet).

Papelaria (folhas de papel sulfite (para tarjetas), canetas, canetinhas, 
lápis colorido, tesoura).

Online:

É fundamental verificar se a turma tem celular ou computador e 
acesso à internet.

Plataforma para realização das atividades ( Google Zoom, meet ou Teams…)

Contas de acesso em uma das plataformas Padlet, 
Mentimeter ou Jamboard. ( sugestão).



Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2015: as experiências de 
adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em nossos 
ambientes educacionais. 

Fonte: Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Secretaria de Educação.

Disponível em: 
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2016/03/IAE-Brasil-Web-3-1.pdf

Artigo: A Escola na luta contra a Homofobia, por Wellington Soares e Mariana Queen.

Fonte: Nova Escola

Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1581/a-escola-na-luta-contra-a-homofobia 

Artigo: As Associações LGBTS e a Escola, por prof. Toni Reis

Fonte: Toni Reis

Disponível em: 
http://www.tonireis.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Toni_Reis_-_homofobia_e_a_esco
la_-_artigo.pdf 

Artigo: Direito à Educação de Pessoas LGBT: uma transformação na e a partir da escola

Fonte: Revista Científica de Direitos Humanos

Disponível em: https://revistadh.mdh.gov.br/index.php/RCDH/article/view/24/5

PARA APROFUNDAMENTO DO TEMA 


