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Por que falar de diversidade 
sexual e de gênero na infância e 

na adolescência? 

O que a escola tem a ver com isso? 



Falar sobre isso não seria 
promover a “ideologia de 

gênero”? 





Criança LGBT existe? 



Criança viada 



Criança viada 



Criança viada 



Criança viada existe? 



LGBT: de quem estamos falando? 



Por que tantas letras? 



Diversidade sexual e de gênero 

Identidade 
Biológica 

Orientação 
Sexual 

Identidade de 
Gênero 

Práticas 
Sexuais 

Expressão de 
Gênero 





Mas se somos muitos, o que 
diferencia lgbts? 



Crianças viadas ou desviadas? 

Heteronormatividade e cisnormatividade 
 



Vestido nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=ktCXZg-HxGA


Sujeitos que não são 

● Sujeitos que não deveriam desejar o que 
desejam 

● Sujeitos que não deveriam viver do jeito que 
vivem 

● Sujeitos que não deveriam ser do jeito que são 

● Sujeitos que não deveriam existir 



Como será viver com a sensação 
de que não deveria existir? 



LGBTfobia existe? 
 

Não seria uma estratégia da 
Ditadura Gay? 



Pena de morte: Arábia Saudita, Irã, Iêmen, 
Mauritânia, Sudão e regiões da Nigéria e Somália 
 
Outas penas: prisão perpétua, prisão, agressão 
física 



No Brasil 

Homossexualidade deixou de ser crime no 
Império (século XIX). 
 
Na Colônia, era considerado o “mais torpe, 
sujo e desonesto pecado” 



A LGBTfobia cotidiana 

A vida no armário, em muitos armários 
 
 
 

Si mesmo, a família, os amigos, o trabalho, o 
mundo público... 

 
 



A vida nos armários 

● Dificuldade em se aproximar de desejos, 
vontades, curiosidades, podendo 
experimentá-los, vivenciá-los 

● Tentativa de acabar com eles, de não 
sentir o que se sente 



A vida nos armários 

● Impossibilidade ou restrições para viver e 
expressar publicamente desejos 

 
 
 

“Isso é coisa de se fazer entre quatro paredes” 



A vida nos armários 

“Pode ser, mas não precisa parecer” 
 
 
 
 
 

Homens 
masculinos 

Mulheres 
femininas 



A LGBTfobia cotidiana 

● Preconceitos e estereótipos 

Promíscuos 

Pedófilos 

Abusados 

Pecadores 

Doentes 
Molestadores 

DST e AIDS 

Vulgares 



Preconceitos e estereótipos 

● LGBT sofreram abusos na infância/adolescência 
● LGBT não têm condições de constituir famílias 
● LGBT não podem nem devem adotar crianças 
● LGBT não podem nem devem casar 







Fonte: Folha Online - 14/05/13 



Fonte: Revista Veja Online - 27/06/11 



Cura gay 



Ideologia de gênero 



Escola sem Partido 



Estatuto da Família 





E a escola nisso tudo? 



● Alto índice de violência perpetrada por 
familiares, vizinhos e conhecidos 

 
 
Convivência familiar, comunitária e escolar 

 









Crianças (des)viadas 

Escola: local para apresentação do mundo em que 
vivemos  

 
 
 
 

Que mundo queremos apresentar? 

 
 
 



Adolescentes (des)viados 

Adolescência: momento de experimentação - 
também afetiva e sexual 

 
 
 

Saída do armário 



Adolescentes (des)viados 

 
● Como @s adolescentes têm conseguido 

lidar com sua sexualidade? 
 
● Como as famílias lidam com isso? E @s 

amig@s? E a equipe escolar? 



Adolescentes (des)viados 

 
● Como os grupos de adolescentes lidam 

com isso? Apoiam? Discriminam? 
 
● Como vimos ensinando outras formas de 

lidar com isso? 



Adolescentes LGBT 

 Os índices de suicídio entre adolescentes 
lgbt são de 3 a 4 vezes maiores do que entre 
adolescentes héteros 
 
 

Sofrimento de se perceber algo que não 
deveria ser 



Alun@s travestis e transexuais 

● Nome social ou apelido? 
● Que banheiro devem usar? 



Lei Estadual 10.948 (05/11/01) 

Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à 
prática de discriminação em razão de orientação 
sexual  



Legislação - Nome Social 
Decreto 55.588/10 - São Paulo 
Decreto 51.180/10 - Município de São Paulo 
Deliberação CEE 125/14 – CEE SP 
 

Uso do nome social obrigatório 



Resoluções CFP 01/1999 e 
01/2018 
Estabelece normas de atuação para os 
psicólogos em relação à diversidade sexual e 
de gênero 
 
● Procura romper com lógica patologizante e com 

discriminações 



Obrigado 
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