
 

 

Oficina do projeto Todxs pela Diversidade 

Inscrições: de 01 a 05 de abril 

Data: de 15 a 16 de abril nos períodos matutino e vespertino 

 Local: Instituto Estadual de Educação- Auditório Myrtô 

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 275, Florianópolis, SC 

Mediadora: Profª: Patricia Maria Macedo Alves 

Carga horária: 16 horas presenciais e 4 horas à distância para leitura dos textos(entre o               
dia 8 e 12 de abril), totalizando 20 horas de carga horária  

15/04 -segunda-feira das 8:00 h às 12:00 h  

- Primeiro momento: apresentação dos/as cursistas e educadora. 

- Segundo momento: apresentação sobre quem somos, enquanto instituição, e do projeto            

“Todx pela Diversidade”. 

- Terceiro momento: Indagação sobre o conhecimento prévio dos/as curcistas de           

conceitos básicos sobre diversidade sexual e étnico/racial, tais como: identidade de           

gênero, orientação sexual, racismo, dentre outros.  

- Quarto momento: documentos relacionados ao campo da educação e a abordagem sobre             

diversidade sexual na escola. 

15/04 das 13:00 h às 17:00 h 

Tema: Diversidade na Educação 

1º momento: visualização do curta-metragem espanhol "Vestido Novo", de 2007, direção           

de Sergio Pérez. Para debater, principalmente, questões ligadas diversidade sexual e           

exclusão escolar. 



 

 

-Discussão sobre os apontamentos feitos (pedido com antecipação), com relação ao filme            

assistido.  

-Análise da sigla GLBTQIA e reverberações 

-Conceitos relacionados a diversidade sexual, retomados a partir da discussão sobre o            

conteúdo da Cartilha Violências NIGS-UFSC (deverá ser lida anterior ao encontro).  

16/04- terça-feira das 8:00 h ás 12:00 h  

Tema: Intersecções de marcadores da diferença no ambiente escolar 

-Leitura previa do artigo de “BIROLI, Flávia, MIGUEL, Luis Felipe. Gênero, raça, 

classe: opressões cruzadas e convergências na reprodução das desigualdades. 

Mediações, vol.20, n.2, 2015”. 

-Primeiro momento: debate sobre o texto “Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e 

convergências na reprodução das desigualdades”, a partir das anotações dos/as 

curcistas. 

- Segundo momento: visualização do documentário “O perigo de uma histórica 

única”, com a escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Após, apontamento das principais 

questões trazidas por Chimamanda. 

- Terceiro momento: apresentação do TCC para a conclusão do GDE “O CONCURSO             

DE CARTAZES DO NIGS-UFSC COMO MEDIADOR DE ABORDAGENS DE         

ENSINO/APRENDIZAGEM LIGADAS A GÊNERO E SEXUALIDADES NA ESCOLA:        

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA- ALVES Patricia.  

- Quarto momento: a última parte da oficina será dedicada a elaboração de um esboço               

de uma proposta de intervenção na escola, com relação ao objetivo geral das oficinas,              

ligado superação das violências sofridas pelas pessoas LGBTQI.  

 16/04 das 13:00 h às 17:00 h 



-Participação de palestrante falando sobre violências sofridas pela população         

GLBTQIA. A convidada será a professora e pesquisadora Gabriela da Silva.  

 

 

-Apresentação das propostas de intervenção na escola, já finalizadas (estas propostas           

podem ser coletivas ou individuais). 

-Reflexões dos/as cursistas sobre a oficina e suas contribuições no seu campo de             

atuação, no contexto da educação. 

- Aviso sobre preenchimento, online, de questionário sobre avaliação do aproveitamento           

do projeto “Todx pela Diversidade”. 

●Recursos para realização de todas as oficinas: canetas, folha A4 e datashow. 
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