
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

JPH0422 
 

(DES)CONSTRUINDO GÊNEROS 
 
 
 

LINDA GABRIELE MARCONDES 
THAIS CASTILHO 

ELIZABETE GUIMARÃES 
MARIANA RAMOS 

ISABELLE BONAFÉ 
led_rock123@hotmail.com 

ENSINO MÉDIO 
COLÉGIO JARDIM DAS NAÇÕES 

 
 

ORIENTADOR(A) 
THAIS TRAVASSOS 

COLÉGIO JARDIM DAS NAÇÕES 



RESUMO 
 
 

(Des)construindo Gêneros Na sociedade contemporânea, que, em sua grande massa, é regida 
por valores e conhecimentos providos pela grande mídia, não é raro que se desconheçam as 
diferenças entre o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Isso 
demonstra o quão pouco as pessoas conhecem sobre a diversidade da sexualidade humana, o 
que se vê refletir nos diversos casos de discriminação com indivíduos que não se "encaixam" 
na concepção binária de orientação sexual e gênero. Logo a necessidade de iniciar-se um 
trabalho que aja diretamente no centro da questão: no conhecimento sobre a abrangência das 
experiências individuais de sexualidade, trazendo mais informação, principalmente para o 
ambiente escolar, sobre esses tais assuntos tratados. O objetivo que moveu a vontade da 
realização do projeto “(Des)construindo gêneros” resumiu-se em fazer com que, após um ano 
trabalhando em cima do tema proposto, analisando e compreendendo as questões relativas às 
identidades de gênero, não somente os participantes do projeto, mas também toda a 
comunidade escolar do Ensino Médio do Colégio Jardim das Nações, pudesse conhecer 
questões básicas sobre o assunto e adquirir o respeito para com a diversidade. Antes de se 
realizarem ações efetivas, era necessário conhecer mais detalhadamente a percepção dessa 
comunidade sobre a sexualidade. A partir dos resultados obtidos, foi possível , então, traçarem-
se atividades que promovessem a discussão e o conhecimento sobre o tema. O primeiro passo 
foi a formulação de um glossário com o vocabulário que ajudasse na nomeação da diversidade 
da sexualidade – apresentando nomenclaturas de gêneros e de orientação. Depois, foram 
realizadas mesas redondas com os alunos do Ensino Médio para a apresentação dos 
resultados e um debate. Durante o andamento do projeto, também criamos uma página em 
uma rede social, e que hoje conta com mais de 2000 curtidas. Posteriormente, filmou-se um 
documentário com o tema “Toda a forma de amor”, que foi mostrado na escola em um evento 
para toda a comunidade. Ele também foi disponibilizado na biblioteca da escola. Depois dos 
debates e discussões realizados em sala, uma nova pesquisa foi realizada e os dados 
analisados para comparação com os iniciais. Observaram-se diferenças significativas na 
percepção da comunidade escolar sobre o tema entre a primeira e a segunda pesquisa. 
Mudanças na atitude, na fala e na naturalidade com o tema depois de um tempo na escola, o 
que trouxe grande satisfação aos integrantes e à orientação do Projeto, mostrando, assim, que 
um dos objetivos foi alcançado. 


