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APRESENTAÇÃO 

 

Esta produção didático-pedagógica concretizada como caderno pedagógico 

é parte constituinte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado 

do Paraná do ano de 2012. 

Este material é destinado a alunos/as do ensino médio (3°ano), podendo ser 

utilizado por professores/as de biologia, ou de outras disciplinas. Ele faz uma 

abordagem do tema “diversidade sexual”, visando gerar reflexões e discussões no 

contexto escolar. Um tema que, apesar de sua relevância na sociedade 

contemporânea, ainda é escasso e silenciado nos materiais didáticos convencionais. 

 Para tanto, o material pedagógico foi organizado em sete unidades, cada 

uma contendo: objetivos, textos de apoio, bem como sugestões de metodologias 

voltadas às leituras, reflexões, argumentações, discussões, debates, filmes, 

produções de textos, vídeos, entre outras.  

A primeira unidade apresenta-se de forma contextualizada, diversos 

conceitos biológicos ligados à determinação do sexo na espécie humana, conceitos 

estes relacionados ao conteúdo estruturante “mecanismos biológicos”, presente nas 

Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do Paraná.  

A partir da segunda unidade abordam-se diversos aspectos da temática 

“diversidade sexual”, sendo esta, uma das temáticas que fazem parte do Projeto 

“Saúde e Prevenção nas Escolas” (SPE), que deve ser desenvolvido em todos os 

Estados da Federação. 

Espera-se que este material possa contribuir com alunos/as e professores/as 

no esclarecimento e envolvimento com um tema tão complexo e polêmico que é a 

“diversidade sexual”. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2012, o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), apresentou 

uma série de mudanças em relação aos anos anteriores, dentre elas a possibilidade 

de desenvolvermos trabalhos e pesquisas não somente em relação aos conteúdos 

tradicionais de cada área do conhecimento, mas também, em relação aos chamados 

desafios contemporâneos como: violência, drogas, diversidade de raça, gênero e 

sexual.  

Ao realizar uma reflexão sobre os possíveis temas para desenvolver o 

projeto de intervenção pedagógica, constata-se que muitos conteúdos tradicionais 

da biologia já foram amplamente explorados em materiais didáticos, revistas, vídeos 

e documentários. No entanto percebe-se que o mesmo não ocorre com o tema 

diversidade sexual, pois este ainda é pouco explorado, o que acaba gerando 

dúvidas e insegurança por parte dos/as educadores/as, que, apesar da demanda 

atual, acabam não trabalhando com o mesmo. 

Abordar a questão da diversidade sexual é desafiador, visto que se trata de 

um tema extremamente polêmico, entretanto, considera-se necessário e urgente. É 

necessário porque a sociedade contemporânea passa por grandes transformações, 

há mudanças nas estruturas das famílias, no modo de vida dos indivíduos, na 

legislação, dentre outras. Para adaptar-se a essa nova realidade precisa-se muitas 

vezes, rever conceitos, reconsiderar posições, estudar, refletir. Estes estudos e 

reflexões, certamente proporcionam maior compreensão e segurança para abordar 

de forma adequada tais questões. 

  É urgente tratar o tema, pois de acordo com material produzido pelo MEC: 

Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e superar 

preconceitos (BRASIL, 2007), a escola brasileira se configura em um lugar de 

opressão, discriminação e preconceito, no interior da qual existe um preocupante 

quadro de violência a que estão submetidos milhões de jovens e adultos LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros), tanto estudantes quanto profissionais da 

educação. Nota-se tal fato diariamente em nossas escolas, onde os adolescentes 

com orientação afetivo-sexual não heteronormativa são constantemente vítimas de 

bullying, acarretando constrangimentos, conflitos e até mesmo evasão escolar. 

Diante do exposto, optou-se pelo enfrentamento do problema atuando na 

elaboração e aplicação deste material didático-pedagógico, por meio do qual 
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procurou-se abordar a questão da diversidade sexual de forma contextualizada, 

explorando não somente aspectos biológicos e conceituais, mas também alguns 

aspectos históricos e culturais, tendo como princípios norteadores os direitos 

humanos, visando verificar se o mesmo pode contribuir no esclarecimento e 

sensibilização dos/as educandos/as sobre a temática de forma a minimizar o 

preconceito e a discriminação. 

Cabe ressaltar que este material didático-pedagógico não será o único 

instrumento utilizado no desenvolvimento do projeto de intervenção, porém 

certamente será um grande aliado neste processo.  

Com a pretensão de cumprir os objetivos a que se destina, este caderno 

pedagógico foi organizado em sete unidades, sendo que na primeira: Revendo 

Alguns Conceitos Biológicos, por meio de textos de apoio procurou-se mostrar as 

primeiras etapas do desenvolvimento humano (inicia-se com a fecundação até por 

volta do quarto mês de gestação), porém, com uma abordagem diferente, pois neste 

é relatado apenas o desenvolvimento sexual, apresentando os diversos fatores 

biológicos que interferem neste processo, bem como “as falhas” que podem ocorrer.  

Os textos de apoio da primeira unidade abordam inúmeros conceitos que 

estão relacionados ao conteúdo estruturante “mecanismos biológicos”, permitindo 

revisá-los e aprofundá-los. 

A partir da segunda unidade, inicia-se então a abordagem de diversos 

aspectos da sexualidade e da educação em gênero e diversidade sexual sendo 

apresentadas com os seguintes títulos: 

 Unidade II: Um “Novo Olhar” sobre a Sexualidade Humana. 

 Unidade III: Diversidade Sexual: Alguns Esclarecimentos Básicos. 

 Unidade IV: O Preconceito e a Discriminação Contra Não 

Heterossexuais. 

 Unidade V: AIDS: Mais Um Estigma Dos Não Heterossexuais. 

 Unidade VI: Refletindo Algumas Situações de Preconceito. 

 Unidade VII: Homossexualidade, Transexualidade e Travestilidade 

Através Dos Tempos. 

No decorrer destas unidades buscou-se tratar de questões fundamentais no 

que diz respeito à diversidade sexual, almejando reflexões e debates, buscando 

possibilitar sensibilização e “um novo olhar” sobre o tema. 
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2  DESENVOLVIMENTO 

UNIDADE I 

 

2.1 REVENDO ALGUNS CONCEITOS BIOLÓGICOS 

 

OBJETIVOS 

 

- Rever conceitos da biologia como: célula, núcleo, cromossomos, cromossomos 

sexuais, cariótipo masculino, cariótipo feminino, essenciais para a compreensão da 

determinação do sexo na espécie humana. 

 

METODOLOGIA 

 

- Através de aula dialogada apresentar o conteúdo em questão aos/as alunos/as 

sempre reservando momentos para questionamentos. A seguir realizar leitura e 

discussão do texto de apoio e assistir um vídeo intitulado “cromossomos”, pedindo 

que realizem observações para esclarecerem as possíveis dúvidas. Disponível em:  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12201. 

Acesso em 13 de nov. de 2012. 
 

TEXTO DE APOIO 

 

Quando nascemos, nossos pais, não tiveram dúvidas. Tratava-se de um 

menino ou menina. 

No entanto, segundo Costa (1994), por trás do que parece tão natural há 

uma complicada obra de engenharia. Essa construção precisa ser bem executada 

desde o primeiro instante para que você seja um homem ou uma mulher. Alguns 

“projetos”, no entanto, têm pequenos erros de cálculo, que podem levar a resultados 

inesperados. 

Vamos entender isso um pouco melhor? 

Sabemos que somos formados por cerca de 10 trilhões de células e que 

todas estão interligadas. 

No interior do núcleo de cada célula estão 23 pares de cromossomos, estes 

por sua vez contêm os genes, responsáveis por todas as nossas características. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12201
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Figura 1: núcleo celular 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 

 

Segundo Costa (1994) os genes podem ser imaginados como um rosário de 

contas, que vão definir se nossos olhos serão azuis, se seremos altos ou baixos, se 

calçaremos 38 ou 42. Até mesmo se teremos predisposição para sofrer do coração, 

pulmão ou de outras doenças. 

Um par de cromossomos, os cromossomos sexuais são responsáveis pelo 

sexo do indivíduo, ou seja, por nascermos do sexo masculino ou feminino. No sexo, 

feminino, esse par é denominado XX, e no masculino o par é XY. 

           

            Figura 2: cariótipo feminino                              Figura 3: cariótipo masculino 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 
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Ao contrário do ocorre com todas as células do corpo (somáticas), o 

espermatozoide e o óvulo contêm apenas 23 cromossomos cada, e não 23 pares 

(devido à meiose que ocorre na gametogênese), e só sobreviverão se puderem 

juntar-se. 

  No óvulo, o cromossomo é sempre X, enquanto os espermatozoides 

presentes na ejaculação podem ter o cromossomo X ou o Y. O encontro do 

espermatozoide com o óvulo (ovócito II), no ato da fecundação, é o começo do 

futuro ser. 

De acordo com Costa (1994) durante o tempo de gestação, todos nós 

passamos por momentos cruciais de definição biológica. O psicólogo clínico norte-

americano John Money denomina esses momentos de “encruzilhadas” e as divide 

em quatro. Para ele são “encruzilhadas” porque o ser humano poderá seguir o 

caminho feminino, masculino, ou um “terceiro”. 

Um fato importante a considerar é que do ponto de vista da biologia, o sexo 

pode ser cromossômico, gonadal e genital (COSTA, 1994). Vejamos: 

 Sexo cromossômico: é o sexo identificado pelos pares de cromossomos XX e 

XY. 

 Sexo gonadal: relacionado com um tipo específico de glândulas, os ovários 

(mulher) e os testículos (homem). 

 Sexo genital: são órgãos sexuais visíveis.  Nos homens, pênis e bolsa 

escrotal. Nas mulheres, vulva, vagina e clitóris.  

 

2.1.1 ATIVIDADE: Montagem do Cariótipo Humano 

 

OBJETIVOS 

 

- Reconhecer diferenças entre cariótipo masculino e cariótipo feminino. 

- Compreender que podem ocorrer alterações numéricas nos cromossomos sexuais 

com diversas consequências para o indivíduo. 

 

PROCEDIMENTO 

 

- Distribuir xerox aos/as alunos/as dos cromossomos “humanos fotografados durante 

metáfase da célula”  (encontrada em livros de biologia) ,solicitar que, em duplas e 
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seguindo as normas estabelecidas em Denver, Estados Unidos (1960), recortem e 

façam a montagem do cariótipo humano (algumas duplas farão montagem do 

cariótipo masculino, outras do feminino). 

- Num segundo momento solicitar a realização de comparação e o registro da 

diferença entre cariótipo masculino e feminino. 

- Num terceiro momento pedir como tarefa de casa a realização de pesquisa a 

respeito de pelo menos três casos de alterações numéricas dos cromossomos 

sexuais e suas consequências para o indivíduo.  

 

2.2 A PRIMEIRA E A SEGUNDA “ENCRUZILHADA” DO FUTURO SER HUMANO 

 

OBJETIVOS 

 

- De forma contextualizada, rever conceitos de fecundação, local onde esta ocorre, 

determinação do sexo cromossômico do indivíduo, bem como alguns aspectos do 

desenvolvimento embrionário. 

- Compreender com mais detalhes a estrutura do cromossomo y, alguns genes que 

possui, assim como a sua fundamental importância no desenvolvimento de 

estruturas masculinas no embrião.  

 

METODOLOGIA 

 

- Utilizando slides (com textos e imagens) na tv multimídia e de forma 

contextualizada, apresentar o conteúdo presentes nos textos de apoio, reservando 

momentos para possíveis questionamentos. 

- Em um segundo momento, apresentar aos/as alunos/as um vídeo que aborda a 

temática em estudo: 

Vídeo: Reprodução humana: disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12607 

- Após a apresentação dos vídeos, indagar aos/as alunos/as a respeito das 

percepções que tiveram deste, estimulando “falas” e debates através das seguintes 

questões: 

 Como é determinado o sexo na espécie humana? 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12607
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 Pode um indivíduo apresentar o par de cromossomos sexuais XY e “ser uma 

mulher”? Explique. 

- Para finalizar a atividade o/a professor/a fará as considerações necessárias, 

sanando possíveis dúvidas. 

 

TEXTO DE APOIO 1 

 

Primeira Encruzilhada: a fecundação 

A fecundação ocorre quando um espermatozoide penetra no ovócito II. Esse 

encontro ocorre nas tubas uterinas, estruturas próximas ao útero. Na ejaculação, 

cerca de 100 milhões de espermatozoides se deslocam para as tubas uterinas. 

(COSTA, 1994). E aí quem vencerá? 

 

Figura 4: Fecundação 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 

 

Se o espermatozoide “vitorioso” trouxer dentro de seu núcleo o cromossomo 

X, este ao juntar-se com o X, encontrado no núcleo do ovócito II, dará origem a um 

indivíduo do sexo feminino. Por outro lado se “o campeão” carregar o cromossomo 

Y, começará a ser gerado indivíduo do sexo masculino. Quem define o sexo 

biológico da futura criança é sempre o homem (COSTA, 1994). 

A fecundação é a “primeira encruzilhada” pela qual passa o desenvolvimento 

do sexo e da sexualidade humana, embora nesse momento exista apenas uma 

única célula, chamada célula-ovo ou zigoto (COSTA, 1994). 
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 Cerca de quatro dias após a fecundação o embrião alcançará a cavidade do 

útero (nidação). 

 

Figura 5: Processo de nidação 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 

 

Ao longo das primeiras semanas, o embrião desenvolve “brotos” tanto da 

estrutura sexual masculina (estrutura de Wolff) quanto da estrutura feminina 

(estrutura de Müller). Estes brotos são minúsculas estruturas que darão origem aos 

órgãos sexuais internos e externos do homem e da mulher (COSTA, 1994). 

 

Figura 6: segundo mês de gestação 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 

 

Até o final do segundo mês, embora traga dentro de si uma combinação de 

cromossomos sexuais, o embrião, do ponto de vista sexual “é neutro” (COSTA, 

1994). 
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   Para saber mais! 

 

  Os “brotos” citados no texto foram descobertos há cerca de dois séculos por 

dois embriologistas alemães, Caspar Wolff descobriu a estrutura que tem potencial 

para desenvolver o aparelho reprodutor masculino e Johannes Müller a estrutura 

que leva ao desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino (COSTA, 1994). 

 

TEXTO DE APOIO 2 

 

Segunda encruzilhada: Ativação de um gene presente no cromossomo Y 

Descobrimos no texto anterior que todo embrião têm as duas estruturas ou 

brotos: a masculina (estrutura de Wolff) e a feminina (de Müller). E aí qual delas vai 

se desenvolver? Normalmente acontece o seguinte: 

Caso esteja em gestação um embrião que carrega cromossomo XY, a partir 

da sétima semana de gestação, o cromossomo Y sente uma irresistível necessidade 

de ativar a estrutura de Wolff o que determina a formação dos testículos (COSTA, 

1994).  

Biologicamente falando, quando um gene (denominado SRY) do 

cromossomo Y é ativado, consequentemente a estrutura de Wolff se desenvolve e 

forma os testículos. 

Quando o cromossomo Y “liga o motor” (ativa o gene) da estrutura de Wolff, 

a estrutura de Müller se retrai e não se desenvolve, mas continua existindo. Todos 

os homens carregam fragmentos da estrutura de Müller (COSTA, 1994). 

Caso esteja em gestação um embrião que carrega cromossomo XX, nenhum 

“motor precisa ser ligado” (gene ativado), então a estrutura de Wolff não se 

desenvolve, fica quieta no seu canto, sem dar sinal de vida (COSTA, 1994). 

Nos embriões femininos, a estrutura de Müller leva a formação dos ovários. 

Mas, como no caso anterior, também as mulheres vão sempre ter dentro de si 

“vestígios” da estrutura de Wolff (COSTA, 1994). 

 De acordo com Costa (1994) essa é a “segunda encruzilhada” da vida. 

Neste momento, os cromossomos não podem bobear. Se eles não enviarem 

“mensagens corretas”, causará uma grande complicação nos órgãos sexuais 
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internos e externos, como acontece com as crianças que nascem com a genitália 

dúbia (“hermafroditas” ou intersexo) ou malformada.  

 

 Para saber mais 

 

Biologicamente falando, por mais estranho que isso possa soar, é como se a 

“tendência natural” dos seres humanos fosse sempre ser mulher. Isso só não 

acontece porque o cromossomo é um “inconformado” (tem um gene), e logo que 

pode desencadeia uma forte reação química no embrião para que ele se desenvolva 

como macho (COSTA, 1994). 

 

2.3 A TECEIRA E  A QUARTA “ENCRUZILHADA” DO  FUTURO SER HUMANO 

 

OBJETIVOS 

 

- Compreender a importância dos hormônios sexuais masculinos ou femininos no 

desenvolvimento das estruturas internas e externas do feto, bem como a relevância 

destes mesmos hormônios no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários 

na puberdade. 

- Relembrar a anatomia do aparelho reprodutor feminino e masculino entendendo 

que ambos são formados a partir das mesmas estruturas localizadas no feto, ou 

seja, da mesma “matéria prima”. 

- Reconhecer a existência do intersexo ou “hermafrodita” e as possíveis causas 

dessa anomalia. 

 

METODOLOGIA 

 

- Primeiramente apresentar aos/as alunos/as alguns questionamentos abaixo e 

reservar momentos para que respondam em duplas: 

 Em que fase do desenvolvimento do feto são formados os órgãos sexuais 

externos? 
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 Onde os hormônios sexuais são produzidos? Qual a importância destes para 

o indivíduo quando ele é um feto e quando entra na puberdade? 

 O que se entende por intersexo ou “hermafrodita”? 

- Após os/as alunos/as terem respondido as questões (revelando seus 

conhecimentos prévios sobre o conteúdo) o/a professor/a apresentará um pequeno 

vídeo e um recorte de um documentário bastante interessante: 

Vídeo: A gravidez por dentro - menino ou menina, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=ncCR7BQQo4o. Acesso em 14 de nov. de 2012. 

Documentário: Nem homem, Nem mulher (dublado) //Discovery Chanel: disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=p8GybqZfAPM. Acesso em 14 de nov. de 2012. 

- Em um próximo momento, realizar a explanação do conteúdo de forma 

contextualizada, sempre “dando espaço” para participações dos/as alunos/as. 

- Finalmente solicitar que as duplas realizem leituras dos textos de apoio e analisem 

as questões levantadas anteriormente, revendo suas respostas verificando se há 

necessidade de alterações. 

  

TEXTO DE APOIO 1 

 

Terceira encruzilhada: os hormônios sexuais 

 De acordo com Costa (1994), quando chega o terceiro mês de gestação, o 

feto tem que enfrentar a “terceira encruzilhada”. A decisão agora sobre o caminho a 

ser seguido ficará por conta de uma complexa combinação de substâncias químicas, 

os hormônios sexuais, produzidos pelos testículos (feto masculino) ou ovários (feto 

feminino). 

Os hormônios sexuais são responsáveis pelo desenvolvimento dos demais 

órgãos genitais internos e externos, femininos ou masculinos. Tanto os testículos 

quantos os ovários produzem os mesmos tipos de hormônios, apenas em 

quantidade e em combinações diferentes, dependendo do sexo (COSTA, 1994). 

Se tudo correr bem... 

A mistura hormonal no embrião masculino (produzido no testículo) levará a 

formação das vesículas seminais, da próstata, do epidídimo e dos canais deferentes. 

No embrião feminino se a mistura hormonal teve dosagem correta, seu 

desenvolvimento será normal, com formação do útero, das tubas uterinas e da 

parede superior da vagina (COSTA, 1994). 

http://www.youtube.com/watch?v=ncCR7BQQo4o
http://www.youtube.com/watch?v=p8GybqZfAPM
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Vamos relembrar as estruturas que constituem o sistema reprodutor 

humano: 

 Figura 7: Sistema reprodutor humano 

 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5 

 

Se você leu com atenção irá perceber que só abordamos as estruturas 

sexuais internas. 

 

TEXTO DE APOIO 2 

 

Quarta encruzilhada: formação da genitália externa 

Nem tudo está completo. Os órgãos genitais internos já se formaram mas, 

falta uma parte muito importante: a genitália externa. Neste caso é importante 

porque é nesse órgão que a sociedade se baseia para designar o sexo de 

nascimento: menino ou menina (COSTA, 1994). 

Chegou o momento da moldagem dos órgãos sexuais externos. Chamamos 

de moldagem porque a estrutura que vai formar o órgão sexual masculino e feminino 

é exatamente a mesma. Essa é quarta encruzilhada (COSTA, 1994). 

Entre o terceiro e o quarto mês de gestação, o feto tanto o masculino quanto 

o feminino, apresentam na região localizada entre as pernas (COSTA,1994): 

 O tubérculo genital; 
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 Duas faixas de pele; 

  Duas pequenas protuberâncias, uma de cada lado. 

Se tudo correr bem... 

Se o feto for fêmea: 

 O tubérculo genital: continua pequeno e se transforma no clitóris; 

 As duas pregas de pele: não se fundem e formam os pequenos lábios e a 

cobertura do clitóris; 

 As duas protuberâncias: ficam separadas e formam os grandes lábios. 

Se o feto for macho; 

 O tubérculo genital: cresce e dá origem ao pênis; 

 As duas pregas de pele: se fundem e formam a uretra; 

 As duas protuberâncias: se fundem e formam a bolsa escrotal. 

Para finalizar, antes de declarar guerra dos sexos com base apenas na 

genitália, é bom lembrar que na “construção desses órgãos” foi utilizada a mesma 

matéria prima (COSTA, 1994). 

 

TEXTO DE APOIO 3 

 

Falhas: estas podem acontecer 

Sabemos que durante o desenvolvimento de qualquer ser vivo “falhas” 

podem acontecer. O intersexo (hermafrodita) é o resultado de uma dessas falhas.   

Segundo Costa (1994) o “hermafrodita” é um ser humano que durante a 

gestação não seguiu um dos caminhos normais para quase todas as pessoas, pois 

logo na “primeira encruzilhada”, ou seja, no ato da fecundação a sua combinação 

cromossômica se complicou, não resultando no par XX ou XY, mas uma mistura 

desses, numa variação que pode ser muito grande. 

Esse problema surgido no ato da fecundação pode levar um indivíduo, na 

“segunda encruzilhada”, desenvolver um testículo e um ovário ao mesmo tempo, ou 

um único órgão, onde estão mesclados testículo e ovário: a ovotestis (COSTA, 

1994). 

O mesmo vai acontecer nas outras “duas encruzilhadas”, quando os órgãos 

sexuais internos são malformados, sem funcionamento normal. Isso também ocorre 

com genitais externos, que são dúbios e incompletos (COSTA, 1994). 
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    Para saber mais! 

 

Ainda segundo Costa (1994), na realidade, não existem “hermafroditas” com 

genitais masculinos e femininos inteiramente formados e conjugados. Essas 

anomalias são raras e atingem apenas uma pequena parcela dos recém-nascidos. 

Nem todos podem ser considerados “hermafroditas” verdadeiros, apenas um médico 

poderá fazer um diagnóstico correto. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2. ed São Paulo: 

Moderna,vol.1, 2004. 
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                O que será [À flor da pele] 

                              (Chico Buarque) 

                           Composição: Chico Buarque 

         Reflexão                      O que será que me dá que me bole por dentro 

Será que me dá 

Que brota a flor da pele será que me dá 

E que me sobe as faces e me faz corar 

 

E que me salta aos olhos a me atraiçoar 

 

E que me aperta o peito e me faz confessar 

 

O que não tem mais jeito de dissimular 

 

E que nem é direito ninguém recusar 

 

E que me faz mendigo me faz implorar 

 

O que não tem medida nem nunca terá 

 

O que não tem remédio nem nunca terá 

 

O que não tem receita [...] 
 

 

 

 

[...] O que será que me dá 

 

Que me queima por dentro será que me dá 

 

Que me perturba o sono será que me dá 

 

Que todos os ardores me vem atiçar 

 

Que todos os tremores me vem agitar 

 

E todos os suores me vem encharcar 

 

E todos os meus nervos estão a rogar [...] 

 
 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/letras/o_que_sera_pele.htm 

http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/letras/o_que_sera_pele.htm
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UNIDADE II 

 

2.4 UM “NOVO OLHAR” SOBRE A SEXUALIDADE HUMANA 

 

OBJETIVO 

 

- Compreender as múltiplas formas que o ser humano possui de sentir e expressar a 

sua sexualidade, sendo esta mais complexa do que comumente aprendemos. 

- Entender alguns conceitos como: identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, 

transexualidade, travestilidade, entre outros, pois são fundamentais para a 

compreensão da diversidade sexual. 

- Compreender que apesar de existir inúmeras teorias (biológicas, psicológicas, 

sociológicas) sobre as “causas” da orientação sexual de uma pessoa, ainda não 

existe nenhum estudo conclusivo a esse respeito. 

 

METODOLOGIA 

 

- Para identificar os conhecimentos prévios dos/as alunos/as sobre o tema 

“diversidade sexual”, solicitar que em grupo discutam e respondam os seguintes 

questionamentos: 

 A música de Chico Buarque: O que será (À flor da pele) representada em 

parte, na página anterior, nos dá uma visão de sexualidade como energia 

natural. Vocês concordam com isso? Quais suas percepções sobre a música? 

 O que vocês sabem sobre homossexualidade, bissexualidade e 

heterossexualidade? 

 Vocês já “ouviram falar” em identidade de gênero? Sabem o que significa? 

 O que vocês pensam e sentem sobre homossexualidade? 

 Já “ouviram falar” de transgêneros? O que sabem a respeito dos 

transgêneros? 

- Num segundo momento os/as alunos/as serão estimulados a externarem suas 

percepções e reflexões sobre o tema (norteados pelas questões acima), 

compartilhando com os/as colegas da turma. 
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- Num terceiro momento, o/a professor/a apresentará algumas partes do 

documentário “Meu eu secreto” exibido na rede americana ABC em abril de 2007, 

que aborda histórias surpreendentes de famílias americanas com filhos/as 

“transgêneros”: 

Parte 1, disponível em: 

 http://www.youtube.com/watch?v=-K_s7S3Bcsw 

Parte 2, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=GgUkhedV5e0&feature=relmfu 

Parte 3, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=xR_M7_u8FyI&feature=relmfu 

Parte 5, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=uvbCpWs3Qkw&feature=relmfu 

- Após a apresentação dos vídeos, certamente muitos questionamentos surgirão, 

então o/a professor/a fará a explanação do tema (sempre dando oportunidade para 

os alunos manifestarem-se, questionando, discutindo, sanando dúvidas), utilizando 

para isso, slides previamente preparados e os dois textos de apoio desta unidade. 

- Finalmente pedir aos/as alunos/as que retomem os questionamentos iniciais e que 

nos mesmos grupos, discutam, respondendo-os novamente. 

 

TEXTO DE APOIO 1 

 

 Diversidade sexual: as múltiplas faces da sexualidade humana 

Nos textos anteriores, foram abordados apenas aspectos relacionados à 

constituição física do indivíduo, no entanto, sabe-se que quando se trata da 

sexualidade humana, muitos outros aspectos devem ser considerados como os 

psicológicos, pois também tem influências na nossa maneira de ser. Portanto, 

vamos refletir um pouco sobre a complexa trama que é a sexualidade humana. 

 De acordo com Figueiró (2007),desde que nascemos, aprendemos que 

existe o homem e a mulher e que tendo genitália masculina, a pessoa sente-se um 

homem e, tendo genitália feminina, sente-se mulher. Parece óbvio! Mas, nem 

sempre é assim.  

Para entender melhor este fato vamos discutir a respeito de identidade de 

gênero. Este termo se refere à maneira como alguém se sente, é a sensação interna 

de pertencer ao gênero masculino ou feminino independentemente de seu sexo 

http://www.youtube.com/watch?v=-K_s7S3Bcsw
http://www.youtube.com/watch?v=GgUkhedV5e0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xR_M7_u8FyI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=uvbCpWs3Qkw&feature=relmfu
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biológico. Um exemplo de inadequação da identidade de gênero ao sexo biológico 

de nascimento são os transexuais (COSTA, 1994). 

Transexuais são pessoas de sexo genital determinado, mas que 

psicologicamente pertencem ao sexo oposto. Ao longo da vida, desde a infância, os 

transexuais se sentem como uma pessoa que nasceu com o “corpo trocado”. A 

maioria dos casos tem como características a aversão pelos seus órgãos sexuais e 

a necessidade de cirurgia de transgenitalização (mudança de sexo). Essa cirurgia é 

autorizada pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997, que em 1999 passou a 

denominar a transexualidade de “Disforia Neurodiscordante de gênero”, com origem 

neural, biológica e inata (FIGUEIRÓ, 2007). Atualmente a cirurgia de “mudança se 

sexo” é financiada pelo SUS (Sistema único de Saúde). 

Existe uma diferença entre transexuais e travestis. Os travestis são pessoas 

que nascem com a genitália do sexo masculino ou feminino, mas sentem a 

necessidade de assumir um comportamento de gênero oposto ao seu sexo 

biológico. Realizam modificações corporais temporárias ou permanentes (mas não 

rejeitam seu órgão sexual). Em alguns casos, procuram combinar os dois tipos de 

comportamento, masculino e feminino, num único ser. Em outros casos, vivem e 

apresentam-se com o gênero oposto ao que lhe seria convencionado, desejando 

serem identificados pelo resultado desta expressão. Para Costa (1994) o melhor 

termo para definir um travesti, homem ou mulher, seria “hermafrodita mental”. 

Outro aspecto que temos que considerar quando se trata da sexualidade 

humana é a questão da orientação afetivo-sexual.  De acordo com Figueiró (2007), 

no passado aprendíamos que um homem sempre tem atração afetivo-sexual por 

uma mulher e, que uma mulher sempre tem atração afetivo-sexual por um homem. 

No entanto, hoje sabemos que a atração sexual, não se dá, unicamente da forma 

como aprendemos, pois: 

 Há pessoas que sentem atração afetivo-sexual por outras do sexo oposto; 

 Há pessoas que sentem atração afetivo-sexual por outras do mesmo sexo; 

 Há pessoas que sentem atração afetivo-sexual por ambos os sexos; 

Aqui, abordamos um dos aspectos da diversidade sexual: as diferentes 

orientações sexuais, ou seja, os diferentes rumos do desejo sexual, que são: 

 Heterossexualidade; 

 Homossexualidade; 
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 Bissexualidade. 

Vamos analisar os quadros abaixo, pois eles buscam simplificar a complexa 

trama da sexualidade humana, elaboradas com base em Figueiró (2007): 

 

Figura 8:1° quadro relacionando a identidade genital de gênero e orientação afetivo-sexual 

 

Identidade genital     

(genitália) 

 

Identidade de gênero 

(como se sente) 

 

Orientação afetivo-sexual 

 
Homens 

(genitália masculina) 
 
 

 
Gostam de serem homens/ 
sentem-se bem como tal. 
 

 
Tem atração afetivo-sexual 
por mulheres:  
Heterossexuais. 

 
Homens 

 (genitália masculina) 
 
 

 
Gostam de serem homens/ 
sentem-se bem como tal. 

 
Tem atração afetivo-sexual 
por homens: 
Homossexuais ou gays. 

 
Homens 

 (genitália masculina) 
 
 

 
Gostam de serem homens/ 
sentem-se bem como tal. 
 

 
Tem atração afetivo-sexual 
por homens e mulheres: 
Bissexuais 

Homens 
(genitália masculina) 

 
Não se sentem homens, 
até rejeitam seus órgãos 
sexuais, desejam mudar 
de sexo (transexuais). 
 

 
Tem atração afetiva- sexual 
por homens, mas isto não é 
uma “regra”. 

 
Homens 

 (genitália masculina) 

 
Ora se sentem como 
homens, ora como 
mulheres, não rejeitam 
seus órgãos sexuais 
(travestis). 
 

 
Tem atração afetiva- sexual 
por homens, mas isto não é 
uma “regra”. 

Org.: SIQUEIRA, 2012 
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Figura 9: 2°quadro relacionando a identidade genital de gênero e orientação afetivo-sexual 

 

Identidade genital 

(genitália) 

 

Identidade de gênero 

(como se sente) 

 

Orientação afetivo-sexual 

Mulheres 
(genitália feminina) 

 
Gostam de serem mulheres/ 
sentem-se bem como tal. 
 
 

Tem atração afetivo-sexual 
por homens  
Heterossexuais. 

 
Mulheres 

(genitália feminina) 
 
 

 
Gostam de serem mulheres/ 
sentem-se bem como tal. 
 
 

 
Tem atração afetivo-sexual 
por mulheres 
Homossexuais ou lésbicas. 

 
Mulheres 

(genitália feminina) 
 

 
Gostam de serem mulheres/ 
sentem-se bem como tal. 
 
 

 
Tem atração afetivo-sexual 
por mulheres e homens: 
Bissexuais. 

Mulheres 
(genitália feminina) 

 

 
Não se sentem mulheres, 
até rejeitam seus órgãos 
sexuais, desejam mudar de 
sexo (transexuais). 

 
Tem atração afetiva- sexual 
por mulheres, mas isto não 
é uma “regra”. 

Mulheres 
(genitália feminina) 

 
Ora se sentem como 
mulheres, ora como 
homens, não rejeitam seus 
órgãos sexuais (travestis). 
 

Tem atração afetiva- sexual 
por mulheres, mas isto não 
é uma “regra”. 

Org.: SIQUEIRA, 2012 

Para concluir, faz-se necessário destacar que a diversidade sexual abrange 

pessoas: heterossexuais, homossexuais, bissexuais e transgêneros, ou seja, 

travestis e transexuais. 

 

 Para saber mais 

 

Você conhece o termo união estável? 

Este termo é usado para descrever as uniões entre pessoas do mesmo sexo 

reconhecidas legalmente pelo Estado. Em todo o mundo, existem diferentes níveis 
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de união estável quanto aos direitos assegurados, desde os mais simples, até 

aquelas com direitos idênticos aos do casamento civil heterossexual. Deve-se 

reservar o termo casamento para a esfera religiosa, preferindo o termo união estável 

(BRASIL/ Secad/ MEC, 2007). 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade no dia 

5 de maio de 2011 pelo reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo 

sexo. De acordo com projeto de Lei n. 4.914/09, aplicam-se à união estável os 

dispositivos do Código Civil referentes à união entre homem e mulher, com exceção 

do artigo que trata sobre a conversão em casamento. 

 

  Glossário 

 

Heteronormatividade: termo que se refere aos ditados sociais que limitam os desejos 

sexuais, as condutas e as identificações de gênero que são admitidos como normais 

ou aceitáveis aqueles ajustados ao par binário masculino/feminino. Desse modo, 

toda a variação do modelo heterossexual é marginalizada. 

Transgêneros: termo utilizado para reunir, numa só categoria, travestis e transexuais 

como sujeitos que realizam trânsito entre um gênero e outro. 

 

TEXTO DE APOIO 2 

 

Quais as causas da homossexualidade? 

Após ter lido os textos anteriores, você deve estar se perguntando: o que 

determina a orientação sexual de uma pessoa?  Segundo material produzido pelo 

MEC: Gênero e diversidade na escola (2009) há uma variedade de teorias 

biológicas, psicológicas e sociológicas sobre o assunto, mas não há, até agora, 

nenhum estudo conclusivo.  

Atualmente as especulações sobre uma determinação genética ou 

cromossômica da homossexualidade chamam bastante atenção, da mesma forma 

que já foram populares as teorias psicológicas sobre o “trauma de infância”, ou 

sobre a ausência de uma figura paterna ou materna. No momento existe certo 

consenso entre as ciências de que não deve haver uma explicação causal simples 
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para a orientação sexual. Entretanto, para além das hipóteses sobre as supostas 

causas da orientação sexual, é importante destacar que a divisão entre homo, 

hetero, e bi não é mais que uma classificação, bastante arbitrária, que não deve 

limitar o variado leque de possibilidades expressivas da sexualidade humana 

(BRASIL, 2009). 

Visto que a maioria das pessoas tem uma orientação heterossexual, perto 

de 90% da população, isso foi considerado como o normal, e a homossexualidade 

como o desvio. Essa visão levou as pesquisas a sempre direcionarem para as 

causas da orientação afetivo-sexual homossexual. A ciência esqueceu-se de 

perguntar quais os mecanismos que levam uma pessoa a ser heterossexual 

(COSTA, 1994). 
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UNIDADE III 

 

2.5  DIVERSIDADE SEXUAL: ALGUNS ESCLARECIMENTOS BÁSICOS 

 

OBJETIVOS 

 

- Entender que a orientação sexual não constitui em uma opção ou escolha, mas 

algo que ocorre independente da vontade do indivíduo, acarretando muitas vezes 

inquietações e conflitos internos. 

- Compreender que a homossexualidade não constitui doença, distúrbio ou 

perversão. Sendo que desde 1984 a Organização Mundial de Saúde (OMS) proíbe 

tal classificação. 

 

 METODOLOGIA 

 

- Em um primeiro momento será lançado para os/as alunos/as alguns 

questionamentos para que respondam individualmente: 

 Ser ou não ser homossexual! Para você esta orientação afetivo-sexual é uma 

questão de opção? Explique. 

 A homossexualidade é uma doença que precisa ser tratada. Você concorda 

com esta afirmação? Justifique. 

- Em um segundo momento será realizada a leitura dos textos de apoio desta 

unidade, em seguida o/a professor/a por meio de aula dialogada abordará o tema. 

- Em outro momento o/a professor/a apresentará recortes de um filme baseado em 

uma história real:  

Título: “Orações para Bobby”: 

Direção: Russel Mulcahy. 

Roteiro: Katie Ford, Leroy Aarons. 

País de origem: Estados Unidos. 

Ano de lançamento: 2009. 

Gênero: Drama. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jjhCfapVmIk. Acesso em 08 de 

nov. de 2012. 

- Em seguida solicitar que os/as alunos/as relatem suas impressões sobre o filme. 

http://www.youtube.com/watch?v=jjhCfapVmIk
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- Para concluir será solicitado aos/as alunos/as que simulem ser o “personagem 

Bobby” do filme (colocando-se no lugar do personagem) e desta forma elaborem um 

texto com o seguinte tema: “ser homossexual”.  

 

TEXTO DE APOIO 1 

 

A homossexualidade é questão de opção? 

Segundo Figueiró (2007), há quem pense que o indivíduo escolhe ser 

homossexual, porém isto não é verdadeiro, pois a pessoa sente desejo e, muitas 

vezes, apaixona-se por alguém do mesmo sexo, independente de sua vontade ou 

escolha, da mesma forma como um heterossexual sente atração e apaixona-se por 

alguém do sexo oposto e não sabe explicar porque sente tal atração, não 

conseguindo mudar essa situação, mesmo que quisesse.  

É possível garantir que não é opção, primeiramente, porque ninguém 

escolheria o caminho do sofrimento, pois ser homossexual, na maioria das 

sociedades, é ser vítima de opressão, desprezo, desamor e incompreensão 

(FIGUEIRÓ, 2007). 

Homens ou mulheres quando começam a perceber que são homossexuais, 

sofrem, lutam contra esse sentimento, porque aprenderam, desde pequenos, que 

nossa sociedade aprova apenas o padrão de relacionamento homem-mulher. 

Sentindo-se “diferentes”, sabem que terão que enfrentar dificuldades e temem 

perder o amor dos pais, dos irmãos, dos amigos... Muitos pensam em suicídio. Na 

faixa etária de 13 aos 18 anos, é significativamente maior o número de suicídios 

praticados entre adolescentes homossexuais que entre adolescentes 

heterossexuais. Se a homossexualidade fosse aprovada socialmente, tanto quanto a 

heterossexualidade, não haveria sofrimento em perceber-se uma pessoa 

homossexual (FIGUEIRÓ, 2007). 

  

TEXTO DE APOIO 2 

 

A homossexualidade é uma doença? 

A homossexualidade não é doença. Embora, desde a segunda metade do 

século XIX, a Medicina, a Psiquiatria e a Psicologia a tenham apontado como 

doença, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria afirmou que é antiético 
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tentar mudar a orientação sexual de um gay. Em 1984, a Associação Brasileira de 

Psiquiatria opôs-se a qualquer discriminação e preconceito contra homossexuais. No 

mesmo ano a Organização Mundial de Saúde (OMS) e, no ano seguinte, o Conselho 

Federal de Medicina, proibiram a classificação como desvio ou doença. Em 1990, a 

OMS retirou a homossexualidade da CID (Classificação Internacional de Doenças). 

Portanto a homossexualidade não constitui doença, distúrbio ou perversão 

(FIUEIRÓ, 2007).  

Atualmente psicólogos e psiquiatras conscientes buscam tratar do 

sentimento de culpa, do sofrimento emocional e da baixa alto estima que, 

geralmente, o jovem homossexual tem, por viver a discriminação e o preconceito. O 

terapeuta procura ajudá-lo a se conhecer e a descobrir se realmente é um 

homossexual e, se o for, ajuda-o a caminhar no sentido da aceitação pessoal se sua 

orientação sexual e, consequentemente, da busca do equilíbrio psíquico e do bem 

estar (FIGUEIRÓ, 2007). 

 

  Para refletir! 

 

Costuma-se fazer associação entre comportamento homossexual e 

comportamentos depravados, falta de caráter e personalidades perturbadas 

psiquicamente. Entre heterossexuais, estas formas de conduta também existem, 

uma vez que muitos deles são violentos, de mau caráter e capazes de trazer 

prejuízos ao bem-estar social (FIGEIRÓ, 2007). Portanto, o caráter de uma pessoa 

nada tem haver com sua orientação afetivo-sexual. 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

  
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

 Reflexão!            da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 

A Assembleia Geral proclama  

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 

sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto 

entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição. 

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

Artigo II 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Artigo III 

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo V 

Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

Artigo VI 

Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. 

Artigo VII 

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 
têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação. 

Artigo XII 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques. 

 

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gd000032.pdf 
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UNIDADE IV 

 

2.6 O PRECONCEITO E A DISCRIMINAÇÃO CONTRA NÃO HETEROSSEXUAIS 

 

OBJETIVOS 

 

- Refletir sobre o preconceito e a discriminação contra pessoas não heterossexuais 

em todos os âmbitos da sociedade inclusive dentro da escola, buscando formas de 

minimizá-los. 

- Compreender a escola como espaço público e democrático e a educação como 

direito de “todos” 

.- Desconstruir percepções negativas em torno da pessoa não heterossexual. 

 

METODOLOGIA 

 

- O/a professor/a solicitará aos/as alunos/as que realizem leitura dos dois textos de 

apoio presentes nesta unidade. 

- Em seguida o/a professor/a apresentará três vídeos: 

Vídeo 1: Homossexualidade. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pmcGmZjWABE 

 Vídeo 2: Campanha não homofobia. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=t5xXjlfFSFE.  

Vídeo 3:Campanha do Governo Federal de combate a homofobia.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mt5FnOaL9To&feature=related 

- Após a leitura dos textos e apresentação dos vídeos, solicitará a formação de 

grupos para que respondam alguns questionamentos: 

 Qual a opinião do grupo a respeito do primeiro texto de apoio? 

 Vocês consideram-se preconceituosos?  

 Vocês conhecem algum homossexual? O que vocês acham disso? 

 Quais as hostilizações que passam os homossexuais dentro e fora da escola? 

 Quais os estereótipos estão ligados ao homossexual masculino? E ao 

feminino? 

http://www.youtube.com/watch?v=pmcGmZjWABE
http://www.youtube.com/watch?v=t5xXjlfFSFE
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 Os colegas com os quais convivem apresentam preconceito aos 

homossexuais? 

 Os homossexuais possuem os mesmos direitos que os heterossexuais? 

 Quais os imaginários sociais (representações/concepções), construído sócio 

historicamente a respeito dos homossexuais em nossa sociedade? 

 A nossa escola reproduz, produz ou contesta ações discriminatórias aos 

homossexuais? Exemplifiquem algumas dessas ações que já presenciaram. 

 Já presenciaram algum tipo de discriminação e violência que sofrem os/as 

jovens homossexuais dentro da escola? 

 Façam uma leitura dos Artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos presentes na página anterior a essa unidade e tentem estabelecer 

um paralelo entre os artigos I,II,III, V, VII, XII com as “situações vivenciadas” 

pela população LGBT. Os seus direitos “como seres humanos” estão sendo 

respeitados? 

- Depois de responderem cada grupo deverá compartilhar com os/as demais colegas 

seus registros, abre-se neste momento um debate com mediação do/a professor/a. 

- Para concluir o/a professor/a reforça a importância de combatermos o preconceito 

em todos os âmbitos da sociedade principalmente na escola, pois é um espaço 

público e democrático e a educação um direito de todos. 

 

TEXTO DE APOIO 1 

 

Um mundo de duas caras 

Segundo Costa (1994), a sociedade em que vivemos se mostra, na defesa 

de seus valores, muito contraditória, para não dizer hipócrita. Não há um único ser 

humano que não defenda a solidariedade, o amor e o direito à vida. No entanto, o 

texto que você vai ler a seguir, sem comentários, é o retrato cruel e acabado de um 

mundo que tem duas caras: 

“A força Aérea me condecorou por matar dois homens no Vietnã e me expulsou por amar 

um”. 

Assinado por Leonardo Matlovich, soldado da Força Aérea Americana. Foi 

condecorado por sua atuação na Guerra do Vietnã e expulso da corporação em 

1975 por homossexualismo (COSTA, 1994). 
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   Para saber mais 

 

O termo homossexualismo foi criado no final do século XIX por médicos 

como a classificação de uma doença, portanto, não é mais utilizado, utiliza-se 

atualmente o termo homossexualidade (BORTOLINI, 2008). 

 

TEXTO DE APOIO 2 

  

 O preconceito e a discriminação contra não heterossexuais 

Para Bortolini (2008), há pessoas que dizem que o preconceito contra 

homossexuais diminuiu muito e quase não existe mais. Será? Sem dúvida os 

homossexuais estão mais visíveis hoje do que há cinquenta anos, mais isso diminuiu 

a violência contra esse grupo? Uma pesquisa realizada pelo IBOPE revelou que: 

 56% dos entrevistados mudariam sua conduta com o colega de trabalho se 

soubessem que ele é homossexual. Um a cada cinco se afastaria e passaria 

a evitá-lo. 

 36% deixariam de contratar um homossexual para um cargo em sua empresa, 

mesmo que ele fosse o mais qualificado entre os pretendentes ao cargo. 

 79% ficariam tristes se tivessem um filho homossexual. 

 8% seriam capazes de castigá-lo. 

 62% dos entrevistados acham que o pai deve tentar convencer seu filho a 

mudar de condição quando descobre que é homossexual. 

Esse preconceito se reflete também em atos, que vão do cotidiano 

constrangimento e desrespeito à violência mais extrema. Anualmente, aumenta o 

número de gays assassinados no Brasil. Não estamos falando de crimes comuns, 

mas de crimes cuja maior motivação é o ódio contra homossexuais. Segundo 

levantamento do grupo gay da Bahia, nos últimos 25 anos aconteceu cerca de 2600 

assassinatos de gays, lésbicas e travestis no Brasil, contabilizando mais de cem 

mortes por ano. Isso significa que, a cada três dias, um homossexual é assassinado 

no Brasil (BORTOLINI, 2008). 

Na escola, os preconceitos e atos de discriminação contra homossexuais 

muitas vezes são naturalizados e banalizados. Os próprios educadores não 
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consideram estes casos como relevantes. São brincadeiras, coisa sem importância. 

Muitas vezes os professores não só silenciam, mas colaboram ativamente na 

reprodução dessas violências (BORTOLINI, 2008) 

 

  Para refletir! 

 

  O olhar que lançamos às diferenças existentes entre nós, sejam elas de 

pertencimento à determinada classe social, gênero, raça, etnia ou orientação sexual, 

é cultural e socialmente estabelecido. A defesa dos direitos humanos supõe uma 

postura política e ética na qual todos/as têm igualmente o direito de ser 

respeitados/as e tratados/as com dignidade, sejam eles homens, mulheres, 

negros/as, brancos/as, indígenas, homossexuais, heterossexuais, travestis e 

transexuais (BRASIL, 2009). 

 

 Glossário 

 

Discriminação: Tratamento desigual ou injusto dado a uma pessoa ou grupo, com 

base em preconceitos de alguma ordem, notadamente sexual, religioso, étnico, etc.  

Estereótipo: modelo conceitual rígido que se aplica de modo uniforme a todos os 

indivíduos de uma sociedade ou grupo, apesar de seus matizes e divergências.  

Preconceito: conceito ou opinião formado antecipadamente, sem maior ponderação 

ou conhecimento dos fatos. 
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UNIDADE V 

2.7 AIDS: MAIS UM ESTIGMA DOS NÃO HETEROSSEXUAIS  

 

OBJETIVO 

 

- Descontruir a ideia de que grupos não heterossexuais são mais susceptíveis a 

contrair o vírus da AIDS, ou seja, que não existem “grupos de risco”, mas sim 

“comportamentos de risco”. 

  

METODOLOGIA 

 

- Num primeiro momento, pedir que formem grupo de quatro integrantes. 

- Após a formação dos grupos, solicitar aos /as alunos/as que realizem leitura do 

texto de apoio presente nesta unidade e que discutam sobre a temática. 

- Cada grupo compartilhará com os/as colegas suas percepções sobre o texto lido. 

- Em outro momento o/a professor/a solicitará aos/as alunos/as a realização da 

dinâmica abaixo retirada do Manual do Multiplicador distribuído pelo Ministério da 

Saúde (2000): 

Dinâmica: Contatos pessoais. 

Objetivo da dinâmica: Reconhecer as possibilidades de contaminação sexual da  

AIDS e outras DSTs, a cadeia de transmissão e sexo seguro. 

Material: Sala ampla, folha de papel, caneta e música alegre e movimentada. 

Desenvolvimento: 

1. O/a professor/a entrega a cada participante uma folha de papel (conforme 

modelo na próxima página), com apenas uma figura já desenhada. Para cada 

grupo de 10 participantes, desenhar em cada folha apenas uma figura 

geométrica, sendo: 

 Um triângulo; 

 Dois quadrados (um por folha); 

 Sete círculos (um por folha). 

2. Os participantes devem dançar pela sala e conversar com os/as colegas, com a 

finalidade de integração. 

3. Em determinado momento, o/a professor/a solicita aos participantes que parem e 
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copiem o desenho do/a colega que estiver mais próximo. 

4. Repete esse processo por quatro ou cinco vezes. 

5. Após o término da atividade, o/a professor/a pergunta se os participantes têm 

ideia do que significam as figuras. 

6. Discute com o grupo o significado das figuras e o que aconteceu com cada 

participante: 

 a. Círculo = pessoa sadia                            b. Quadrados = portador de DST; 

c. Triângulo = portador de HIV. 

Sugestões para reflexão: 

 Quantos participantes começaram o jogo com círculos? 

 Quantos participantes começaram o jogo com quadrados? 

 Quantos participantes começaram o jogo com triângulos? 

 Quantos participantes chegaram ao final do jogo sem triângulo na folha? 

 O quê significa mais de um triângulo na folha? 

 O quê significa mais de um quadrado na folha? 

 Ë possível prever quem é portador de DST/AIDS, levando em conta apenas a 

aparência física? 

 Você se preocupa com a ideia de contrair DST/AIDS? 

 Como evitar o contágio pelo vírus HIV? 

  Figura 10 Modelo da Dinâmica: Contatos pessoais 

Quadro 1 

Desenho original 

Quadro 2 

Copie o desenho de seu colega mais próximo 

Quadro 3 

Copie o desenho de seu colega mais próximo 

Quadro 4 

Copie o desenho de seu colega mais próximo 

Quadro 5 

Copie o desenho de seu colega mais próximo 

Quadro 6 

Copie o desenho do quadro 1, 2, 3, 4 e 5. 

Fonte: BRASIL, 2000. 
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-  Finalmente o/a professor/a fará o encerramento desta unidade 

, fazendo uma abordagem do tema, reiterando a ideia de que não existe “grupo de 

risco” e sim comportamentos inadequados, como o não uso de preservativo nas 

relações sexuais, fazendo com que as pessoas, independente de sua orientação 

afetivo-sexual tenha uma grande possibilidade de contrair o vírus HIV. 

 

TEXTO DE APOIO  

 

AIDS: mais um estigma 

De acordo com Costa (1994), o aparecimento da AIDS no início dos anos 80 

foi visto por muitos como um “castigo de Deus” para punir os homossexuais. Pouco 

tempo depois, esses passaram a ser perseguidos e discriminados por disseminar a 

“peste gay”, constituindo, ao lado dos drogados, os chamados “grupos de risco”.  

Num outro momento, as mulheres começaram a ser contaminadas por seus 

maridos que levavam uma “vida dupla”, “saindo” também com homens. Veio à tona 

então  a “provável” bissexualidade masculina (COSTA,1994). 

Essa nova realidade criou mais um estigma. Os transmissores da AIDS não 

seriam apenas os homossexuais, mas também e principalmente os bissexuais. No 

que diz respeito aos homens homossexuais, isso não é verdade, porque eles 

passaram a redobrar os cuidados e muitos evitavam a promiscuidade. Contudo, os 

homens bissexuais não foram em nem são responsáveis pelo crescimento da 

doença. A responsabilidade pela propagação da AIDS é todo ser humano que 

pratica sexo sem proteção, sem o conhecimento de como pode ser uma relação 

sexual segura (COSTA, 1994).Portanto não existem “grupos de risco” mas sim 

“comportamentos de risco”. 

 

   Glossário 

 

Estigma: aquilo que marca, que assinala. 

Promíscuo: diz-se de pessoa que tem relações sexuais indiscriminadas, casuais. 
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UNIDADE VI 

 

2.8 REFLEXÕES SOBRE ALGUMAS SITUAÇÕES DE PRECONCEITO 

 

OBJETIVOS 

 

- Discutir e posicionar-se diante das situações de preconceito e discriminação, 

buscando formas de enfrentar esse tipo de violência. 

- Perceber que o respeito à livre orientação sexual merece ter a mesma atenção e 

cuidado que outras formas de discriminação como o racismo e o sexismo. 

 

METODOLOGIA 

 

- Dividir a turma em grupos e solicitar que realizem análise de uma das situações ou 

afirmações, apresentadas abaixo: 

Situação 1 

Maria e Gabriela são duas adolescentes que resolveram assumir sua 

homossexualidade na escola, e agora estão sofrendo muitos ataques 

preconceituosos. Ao ponto de ficarem isoladas nas atividades de recreio. A 

professora aconselhou a uma das meninas mudar de escola para que esse tipo de 

comportamento acabe. 

Situação 2 

Em uma escola particular de Araguaína, Tocantins, Cláudia (nome fictício) 

brigou com uma aluna que a chamava de “sapatão”. No dia seguinte, Simone (nome 

fictício) foi mandada à orientação psicológica. A outra, não. 

Afirmação 1 

Duas pesquisas feitas pela UNESCO em 2004 ilustram a gravidade do 

preconceito nas escolas: uma delas, entre os alunos, descobriu que 40% dos 

meninos brasileiros não querem um colega homossexual sentado na carteira ao 

lado; outra, com professores, mostrou que 60% deles consideram “inadmissível” que 

uma pessoa mantenha relações com gente do mesmo sexo. 

- Cada grupo deverá ler cada situação ou afirmação acima e selecionar uma delas 

para discutir e apontar: 
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 Ações e/ou atitudes discriminatórias, bem como consequências 

desvantajosas para o discriminado para uma das situações ou afirmação 

apresentadas. 

 Opiniões do grupo e/ou soluções para o caso selecionado. 

- Sugerir que escolham um/a relator/a para tomar notas e apresentar a síntese das 

discussões aos/as demais colegas de classe. 

- Quando terminarem as apresentações, o/a professor/a aprofundará a discussão a 

partir dos seguintes questionamentos: 

 Qual a situação mais chamou sua atenção? Por quê? 

 Quem daria uma resposta diferente a alguma das situações apresentadas? 

Qual? Por quê? 

- Neste momento reiterar a necessidade de combater o preconceito em qualquer 

âmbito da sociedade, pois todo o ser humano tem o direito de ser tratado com 

igualdade e com respeito às suas particularidades.  

- Para concluir esta unidade solicitar a elaboração de folders para uma campanha 

contra homofobia, nos quais irão exercitar toda criatividade e conhecimento para 

criar slogans e “informações chaves” no intuito de “combater o problema”. Estes 

materiais depois de serem analisados/as pelo/a professor/a serão expostos em um 

mural na escola. 

 

    Para saber mais 

 

Segundo dados do IBGE, no Brasil existem cerca de 60 mil casais 

homossexuais (POSSAMAI, NUNES, 2011). Lembramos que esse número pode ser 

ainda maior, se levarmos em consideração àqueles que omitiram a informação 

devido ao preconceito que enfrentam. 
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UNIDADE VII 

 

2.9 HOMOSSEXUALIDADE, TRANSEXUALIDADE E TRAVESTILIDADE 

ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

OBJETIVOS 

 

- Compreender que a homossexualidade, a transexualidade e a travestilidade 

sempre existiram na história da humanidade, o que modifica é a forma como “são 

vistos” e tratados e, isto está diretamente ligado a questões culturais dos povos onde 

estão inseridos. 

 

 METODOLOGIA 

 

- Solicitar aos/as alunos/as que em grupo realizem leitura, reflexão e discussão dos 

textos desta unidade, e externem suas formas de compreensão destes aos/as 

colegas da classe. 

- O/a professor/a então, realizará o fechamento desta última unidade abordando a 

temática de forma clara, de acordo com os objetivos da mesma. E finalmente 

solicitará aos/as alunos/as que em grupos selecionem uma das opções abaixo para 

manifestarem o conhecimento apreendido para os/as/ demais colegas de classe: 

 Apresentação de uma peça teatral ou dramatização, abordando o tema, 

elaborada ou adaptada pelos/as colegas do grupo. 

 Apresentação de uma paródia a respeito da temática. 

 Apresentação de vídeo desenvolvido pelos/as alunos/as do grupo, utilizando 

os recursos tecnológicos disponíveis (neste caso poderá ser entrevistas com 

alunos/as do colégio apresentando a opinião destes/as sobre a temática). 

 Explanação da temática, com o auxílio de slides produzidos /as alunos/as do 

grupo. 

 Produção e apresentação de um texto dissertativo sobre o tema. 

Nesta etapa o/a aluno/a traduz a compreensão que teve de todo o processo 

de trabalho.  
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TEXTO DE APOIO 1 

 

A homossexualidade através dos tempos 

De acordo com Toniett (2007), a atração afetivo-sexual entre pessoas do 

mesmo sexo sempre existiu ao longo da história, nas mais diferentes sociedades e 

culturas, e nem sempre foi considerada indesejável ou doentia. 

Na Grécia Antiga, a relação homossexual, tinha status privilegiado, na forma 

de pederastia, fazendo parte da passagem de um rapaz para a vida adulta, sendo 

uma forma elevada de educação e transmissão de valores aristocráticos de uma 

geração para outra (TONIETT, 2008). 

Para Toniett (2008), na Europa Medieval é que nasce o Estado Homofóbico, 

a partir das autocracias combinadas da Igreja e do Estado, que sacralizavam a 

sexualidade, estabelecendo o “ideal” heterossexual. Por volta de 1700, os homens 

que tinham relações afetivo-sexuais com homens passam a ser vistos como 

criminosos (por causa da reforma puritanista que introduz a ideia de bem e mal 

absolutos). 

A partir de 1860, diversos médicos começam a escrever sobre pessoas que 

mantinham relações afetivo-sexuais com outras do mesmo sexo e, em 1869, é 

criado o termo “homossexual” pelo médico Karoly Maria Benkert. Desde então, 

muitos outros escreveram sobre o tema quase sempre o caracterizando como desvio 

ou doença (TONIETT, 2008). 

Isso perdurou até 1973, quando a Associação Americana de Psiquiatria 

(APA), retirou a homossexualidade de seu Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Distúrbios Mentais. Em 1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS), exclui a 

homossexualidade do Código Internacional das Doenças (FIGUEIRÓ, 2007). 

 

 

TEXTO DE APOIO 2 

 

Travestis e transexuais através dos tempos 

A prática de vestir-se igual ao gênero oposto não é invenção moderna. Faz 

parte da nossa história. Vejamos alguns casos todos retirados da obra de Bortolini 

(2008 p.16): 
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[...] Historiadores portugueses falam dos hábitos de travestilidade em 
Portugal no século XVI. Um cirurgião Felipe Correa, que em 1553 
simulava ter seios e dizia ter “natura de mulher” para conquistar seus 
parceiros e a travesti Vitória (Antônio de batismo), que em 1556 
disputava o espaço e a clientela com as prostitutas do local, foram 
ambos denunciados pela inquisição [...] 
[...] Antônio Paquena, o primeiro estudioso das “Anormalidades 
sexuales de los aborígenes americanos”, concluiu que são inúmeros 
os casos e relatos de cronistas, viajantes e missionários descrevendo 
a presença de travestis e transexuais entre tribos e nações da 
América do Norte [...] 
[...] Não só no Brasil como em partes meridionais da América do Sul, 
são vários os registros de Travestis antes mesmo da chegada de 
colonizadores europeus, e podemos encontrar também registros de 
travestilidade e transexualidade masculina e feminina. 
Muitas foram as tribos e nações indígenas  nas quais foram 
registradas, por missionários, colonizadores e cronistas, práticas de 
inversão do papel social do homem com a mulher e vice-versa, sem 
que isso pudesse causar algum tipo exclusão ou de perseguição 
entre os indígenas.Entre os tupinambás, os índios afeminados 
recebiam o nome de Tibiras. Entre as mulheres, haviam também as 
Çacoaimbeguiras, consideradas por alguns historiadores como 
lésbicas e por outros como transexuais.Outro registro de 
transexualidade seriam os “cudinhos” índios de sexo masculino que 
abraçavam os hábitos e comportamentos do gênero feminino. 
Vestiam-se de mulher, se enfeitavam, viviam entre elas e faziam os 
mesmos trabalhos. Tinham um marido e uma vez por mês simulavam 
uma menstruação, quando não comiam nem peixe, nem carne, como 
todas as outras mulheres. 
A primeira travesti não índia que temos notícia no Brasil foi Francisco 
Manicongo, negro, escravo de um sapateiro residente em 
Salvador[...]. 

 

 

      Para refletir! 

Os textos acima são importantes para que superemos a ideia de que  

homossexualidade, travestilidade ou transexualidade são “invenções modernas”, 

pelo contrário, sempre existiram. 

 

    Glossário 

 

Autocracia: regime político em que governantes detém poderes ilimitados e 

absolutos derivados de sua própria vontade. 
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Aristocráticos: Forma de governo em que o poder ou soberania cabe aos nobres.  

Homofóbico: pessoa que revela atitudes ou atos de homofobia. 

Homofobia: repulsa ou preconceito contra a homossexualidade ou os homossexuais. 

Pederastia: relação homossexual entre um jovem e um adulto. 

Puritanismo: movimento protestante surgido na Inglaterra no século XVI, e que 

prega princípios morais rígidos. Exagero na austeridade e na rigidez dos princípios 

morais. 
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3 AVALIAÇÃO 
 

É preciso compreender a avaliação como prática emancipadora. De acordo 

com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) do Estado do Paraná, a 

avaliação na disciplina de biologia, precisa ser entendida como instrumento cuja 

finalidade é obter informações necessárias sobre o desenvolvimento da prática 

pedagógica para nela intervir e reformular os processos de ensino-aprendizagem. 

Pressupõe-se uma tomada de decisão, em que o aluno toma conhecimento dos 

resultados de sua aprendizagem, e organiza-se para mudanças necessárias. O/a 

educador/a precisa envolver-se numa análise crítica que considere a avaliação um 

instrumento de aprendizagem que forneça um feedback adequado para promover o 

avanço dos alunos.  

O/a professor/a necessita ter consciência que é corresponsável pelos 

resultados que os alunos obtiveram, sendo necessário verificar, após processo 

avaliativo, que auxílio cada aluno precisa para continuar avançando e alcançar os 

resultados desejados (PARANÁ, 2008). 

O processo avaliativo deve procurar atender aos critérios para a verificação 

do rendimento escolar previstos na LDB n. 9394/96 que considera a avaliação como 

um processo contínuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos (PARANÁ, 2008). 

Mediante o exposto acima se reitera que a avaliação dos conteúdos 

presentes neste caderno pedagógico, bem como todo o processo de intervenção 

pedagógica na escola será realizada de modo contínuo, conforme os conteúdos 

forem sendo desenvolvidos. Para tanto, será analisado a participação dos/as 

alunos/as nos trabalhos em grupo, debates, produção de textos, pesquisas 

bibliográficas, apresentações orais, atividades a partir de recursos audiovisuais, 

elaboração de folders, participações em dramatizações, paródias, teatros, entre 

outros. 
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4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

O presente material didático-pedagógico (caderno pedagógico) foi produzido 

com o intuito de ser utilizado por alunos/as do ensino médio (3° ano), mas este 

certamente poderá ser utilizado por professores/as que anseiam em desenvolver o 

tema “diversidade sexual” na escola, no entanto, tem dificuldades em encontrar 

“materiais”, principalmente aqueles direcionados à alunos/as, já que a maioria dos 

livros didáticos não abordam tal temática. 

 O/a professor/a que desejar utilizar o material poderá fazê-lo com facilidade, 

podendo este/a utilizá-lo integralmente ou selecionar apenas uma, duas ou três 

unidades de acordo com seus objetivos. Isto é possível, visto que as unidades, 

apesar de estarem articuladas entre si, foram organizadas e elaboradas 

separadamente, cada uma contendo: objetivos, sugestões de metodologia, textos de 

apoio criteriosamente selecionados e com linguagem acessível aos alunos, bem 

como, referências bibliográficas. 

 Diversas unidades também apresentam as seções: glossário, para saber 

mais e para refletir, todas com informações complementares pertinentes e 

importantes. 

 No que se refere à metodologia sugerida em cada unidade, faz-se 

necessário esclarecer que se buscou adequá-las as orientações metodológicas 

propostas nas Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do Paraná, embasadas 

na Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANE, 1997, GASPARIN, 2002). 

 Dentre as estratégias metodológicas sugeridas nas unidades pode-se citar: 

pequenos vídeos, recortes de filmes, documentários, discussões, debates, 

confecção de folders, produções de textos, paródias, produções de vídeos, 

dramatizações, entre outras. 

 É importante destacar que são apenas “sugestões de metodologias”, 

organizadas e elaboradas de acordo com referencial teórico e “recursos acessíveis  

em  um “momento específico”, certamente cada professor/a poderá adaptá-los e 

enriquecê-los conforme sua criatividade e/ou “disponibilidade de recursos”, 

acrescentando outros vídeos, documentários, dinâmicas ou até mesmo criando 

blogs sobre o tema em questão. 

 Nesse sentido, este material sugere apenas um direcionamento “um 

caminho” para o desenvolvimento da temática “diversidade sexual” na escola, com 
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criatividade e dedicação, certamente os/as professores/as paranaenses encontrarão 

muitos outros “caminhos” e formas de abordarem tal temática, no entanto, espera-se 

“que este” colabore nesta trajetória. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2. ed São Paulo: 
Moderna,vol.1, 2004. 
 
BARUFFI, H. (org.) Direitos Fundamentais Sociais. Estudos em homenagem aos 
60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos 20 anos da 
Constituição Federal. Dourados, MS: UFGD, 2009.  
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gd000032.pdf. 
Acesso em 13 de nov. de 2012. 
 
BORTOLINI, A. Diversidade Sexual na Escola. 1.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 
Disponível em: http://ecos-adolec.bvs.br/tiki-download_file.php?fileld=1. Acesso em: 
22 de abr. de 2012. 
 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade. Gênero e Diversidade Sexual na Escola: Reconhecer Diferenças 
e Superar Preconceitos. Brasília: MEC/Secad, 2007.  
 
______, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade. Gênero e Diversidade Sexual na Escola. Formação de 

Professoras/es em    Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e  Relações Étnico-

Raciais. Livro de Conteúdo. Brasília: SPM, 2009.  

 

______, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade. Gênero e Diversidade Sexual na Escola. Formação de 
Professoras/es em    Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e  Relações Étnico-
Raciais. Caderno de Atividades. Brasília: SPM, 2009. 
 

______, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ministério da Educação. 

Ministério da Justiça. UNESCO. Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos. Brasília, 2006. Disponível em 

http://www.redhbrasil.net/documentos/bibiloteca_on/PNEDH_2007-pdf Acesso em: 

29 de mar. de 2012. 

 
______, Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Manual do 
Multiplicador. Brasília, 2000. 
 
COSTA, R. P. Os onze sexos. As Múltiplas Faces da Sexualidade Humana. São 
Paulo: editora gente, 1994. 
 
FIGUEIRÓ, M.N.D. (org.) Homossexualidade e Educação Sexual: construindo o 
respeito à diversidade. Londrina: UEL, 2007. 
 

HOLLANDA, C. B. O que será (À flor da pele). Disponível em: 
http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/letras/o_que_sera_pele.htm. 
Acesso em 14 de nov. de 2012. 

http://ecos-adolec.bvs.br/tiki-download_file.php?fileld=1
http://www.redhbrasil.net/documentos/bibiloteca_on/PNEDH_2007-pdf
http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/letras/o_que_sera_pele.htm


52 
 

PARANÁ, Superintendência de Educação. Diretrizes Curriculares de Biologia 

para o ensino médio. Curitiba: SEED, 2008. 

 

POSSAMAI, C.P.; NUNES, A.C. O tema da homofobia em dissertações e teses. 
Revista Métis: História & Cultura. Rio Grande do Sul. n.20,p.273-284,jul./dez.2011. 
Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/view/1341/1075 
Acesso em 09/11/2012. 
  

POZZOLI, T. C. Dicionário Barsa da Língua Portuguesa. São Paulo: Barsa 
Planeta, 2008. 
 

SANTOS, S.P. Diversidade sexual na escola: reconhecê-la e superar os 
preconceitos. Disponível em <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula. 
html?aula=18099>. Acesso em 01 de nov. de 2012. 
 
SANTOS, S.P. Diga não à homofobia: Igualdade para viver e diversidade para 
conviver. Disponível  em:     
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18095>. Acesso 
em 01 de nov. de 2012. 
 
SOLANGE, F.S.A. CRUZ, L.M.F. MOREIRA, R.R. (org.). Gênero e Diversidade 
Sexual. Curso de Extensão em Gênero, Diversidade Sexual e Igualdade Racial. 
Gráfica World Laser: Curitiba, 2011. 
 

TONIETT, M. A. Homossexualidade ao Longo da História: Um Breve Olhar Sobre 
Significados e Sentidos. In: FIGUEIRÓ, M.N.D. (org.) Homossexualidade e 
Educação Sexual: construindo o respeito à diversidade. Londrina: UEL, 2007. 
p.97 - 99. 
 
 

VÍDEOS 

 
A gravidez por dentro - menino ou menina. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=ncCR7BQQo4o Acesso em 14 de nov. de 2012. 
 

Campanha não homofobia. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=t5xXjlfFSFE Acesso em 09 de nov. de 2012. 
 

Campanha do Governo Federal de combate a homofobia. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=mt5FnOaL9To&feature=related Acesso em 14 de 
nov. de 2012. 
 
Cromossomos. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12201 
Acesso em 13 de nov. de 2012. 
 
Doc.: Nem homem, Nem mulher (dublado) //Discovery Chanel. Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/view/1341/1075
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18095
http://www.youtube.com/watch?v=ncCR7BQQo4o
http://www.youtube.com/watch?v=t5xXjlfFSFE
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12201


53 
 

http://www.youtube.com/watch?v=p8GybqZfAPM Acesso em 14 de nov. de 2012. 
 
Homossexualidade. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=pmcGmZjWABE Acesso em 13 de nov. de 2012. 
 

“Meu eu secreto” parte 1. Disponível em: 
 http://www.youtube.com/watch?v=-K_s7S3Bcsw Acesso em 14 de nov. de 2012 
 
“Meu eu secreto” parte 2. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=GgUkhedV5e0&feature=relmfu Acesso em 14 de 
nov. de 2012. 
 

“Meu eu secreto” parte 3. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=xR_M7_u8FyI&feature=relmfu Acesso em 14 de 
nov. de 2012. 
 

“Meu eu secreto” parte 5. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=uvbCpWs3Qkw&feature=relmfu Acesso em 14 de 
nov. de 2012. 
 

Orações para Bobby. Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=jjhCfapVmIk 
Acesso em 08 de nov. de 2012. 
 

Reprodução humana: disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12607 
Acesso em 14 de nov. de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p8GybqZfAPM
http://www.youtube.com/watch?v=pmcGmZjWABE
http://www.youtube.com/watch?v=-K_s7S3Bcsw
http://www.youtube.com/watch?v=GgUkhedV5e0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xR_M7_u8FyI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=uvbCpWs3Qkw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=jjhCfapVmIk
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12607

