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Estudantes lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros, intersexuais e não binários 
(LGBTI+) muitas vezes vivenciam climas 
escolares negativos, nos quais eles são 
submetidos a bullying, preconceito e 
discriminação vinculados a sua orientação 
sexual e identidade de gênero. Estes climas 
escolares negativos podem comprometer a 
saúde e o bem-estar de educandos LGBTI+. 
Ao mesmo tempo, uma ampla e consistente 
leva de pesquisas mostra que quatro 
estratégias ajudam a manter os estudantes 
LGBTI+ seguros e amparados na escola:

SÍNTESE

Fomentando a 
segurança 
escolar

Políticas inclusivas enumeradas

Formação profissional em questões LGBTI+

Recursos relacionados à temática LGBTI+

Clubes de liderança estudantil 
(ou alianças em gênero e sexualidade)
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Este manual resume as evidências científicas sobre cada uma dessas estratégias para uma 
escola segura. Primeiro, a presença de políticas enumeradas está associada a experiências 
escolares mais positivas e à saúde de todos os estudantes, inclusive os LGBTI+. Em segundo 
lugar, a formação inicial e continuada de professores pode capacitar o corpo docente a 
desenvolver práticas que apoiem e protejam todos os educandos de maneira efetiva. 
Terceiro, os estudantes relatam climas escolares mais seguros quando os currículos de suas 
escolas incluem atenção à orientação sexual e à identidade de gênero. Quarto, a presença 
de um clube de liderança estudantil, bem como a participação em um, pode melhorar as 
experiências escolares e o bem-estar dos educandos.

Nos últimos anos, há uma visibilidade maior a jovens transgêneros nas escolas. A maior 
parte das pesquisas tem pensando estudantes LGBTI+ como um grupo coeso. Neste 
material, incluímos um olhar específico dos novos estudos que enfocam as experiências 
distintas de estudantes transgêneros.

Estudos têm usado várias maneiras de delimitar orientação sexual e identidade de gênero 
do grupo analisado. Alguns estudos se concentraram em apenas estudantes LGB; outros 
combinam estudantes LGBTI+ em um único grupo; alguns distinguem entre LGB, 
transgêneros e jovens não binários; e alguns (mas muito poucos) enfocam exclusivamente 
as experiências de jovens transgêneros. Nesta compilação, fazemos referência a 
“estudantes LGBTI+”, mas quando nos referimos a pesquisas originais, usamos a linguagem 
dos estudos específicos. Por exemplo, nos referimos a “LGB” quando um estudo incluiu 
especificamente lésbicas, gays e bissexuais, mas não transgêneros e jovens não binários.

Grande parte da pesquisa disponível relacionada à mudança de política escolar se concentra 
nos professores: nos referimos à “equipe escolar” para incluir não apenas professores, mas 
ao coletivo dos adultos que trabalham em uma escola: professores, gestores escolares e 
todos os profissionais que atuam no estabelecimento de ensino (por exemplo, auxiliares de 
sala de aula, atendentes da cantina ou motoristas de vans).

Elaborado a partir de resultados de pesquisa, cada seção inclui recomendações para 
públicos variados, incluindo legisladores, associações profissionais no campo da educação, 
faculdades de educação, equipe escolar, pais e educandos.
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Políticas enumeradas são políticas que listam características 
ou traços dos estudantes que podem ser o foco do bullying ou 
discriminação na escola. Políticas inclusivas e enumeradas 
são um passo básico para criar escolas seguras e acolhedoras 
para todos os jovens, inclusive os LGBTI+. Estas políticas 
geralmente evocam proteção para todos os estudantes contra 
o bullying e a discriminação, além de maiores esforços para 
promover a segurança de grupos específicos de educandos 
que sofrem mais bullying e discriminação. 1-3

Nos Estados Unidos, vários estados promulgaram legislações 
para proteger os estudantes contra o bullying e a 
discriminação com base na orientação sexual real ou 
percebida e na identidade ou expressão de gênero por meio 
de políticas enumeradas. 

Políticas 
inclusivas e 
enumeradas

ESTRATÉGIA 1

COMO AS POLÍTICAS ENUMERADAS PODEM SER IMPLEMENTADAS?

PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE 
LEGISLAÇÕES ANTIBULLYING NO 
CONTEXTO NORTE-AMERICANO, VISITE
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No Brasil, existe uma lei federal (lei 13.185/2015) que institui o Programa Nacional de Combate à 
Intimidação Sistemática (bullying). Esta lei foi promulgada em novembro de 2015 e prevê 
medidas de prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente em 
estabelecimentos de ensino.

Diversos estudos internacionais3-12 identificam que as 
políticas escolares enumeradas estão associadas a 
melhores experiências escolares e saúde para os todos os 
estudantes, não somente os LGBTI+. 1-4 Especificamente, 
quando as políticas enumeradas existem, os estudantes 
LGBT se sentem mais seguros na escola, ouvem menos 
comentários homofóbicos, vivenciam menos opressão com 
base na orientação sexual e na expressão de gênero, 
relatam menos ausências à escola, um melhor 
desempenho acadêmico, mostram mais autoestima e 
correm menos risco de suicídio3,4,7,13 e uso de substâncias10. 
Além disso, um estudo recente conectou a presença de 
políticas enumeradas a um melhor desempenho 
acadêmico para estudantes transgêneros79, enquanto 
outro estudo recente descobriu que políticas enumeradas 
em todo o estado fazem com que estudantes se sintam 
mais seguros no trajeto de ida e volta da escola, bem como 
reduziu a probabilidade de vivenciarem relações sexuais 
forçadas.

Outros estudos, ainda, apontam que, na presença de 
políticas inclusivas, os professores demonstram maior 
apoio aos estudantes LGBT e intervêm mais 
frequentemente em casos de assédio.  Em um estudo 
recente, duas vezes mais educadores relataram que a 
presença de políticas enumeradas foi eficaz na redução do 
bullying escolar em comparação com educadores que 
consideram essas políticas ineficazes. Além disso, os 
estudantes matriculados em escolas com políticas 
enumeradas são menos propensos a relatar atitudes 
homofóbicas dirigidas aos colegas LGBT. 7,16-18

É evidente que a comunidade escolar deve estar consciente destas políticas para que elas 
tenham eficácia. Em alguns casos, educandos, pais e educadores desconhecem as políticas de 
segurança nas escolas e acreditam que não existem procedimentos para lidar com a expressa 
proteção de estudantes que são (ou que são percebidos como) LGBTI+. Nessas situações, os 
estudantes LGBT podem sentir mais insegurança que apoio. Uma estratégia fundamental para 
promover a segurança escolar, então, é disseminar informações sobre o projeto 
político-pedagógico do estabelecimento de ensino para que estudantes conheçam e 
compreendam as políticas nacionais, estaduais e locais que impactam seu cotidiano escolar. 
16,19-23

COMO AS POLÍTICAS ENUMERADAS PODEM SER IMPLEMENTADAS?

POR QUE A ENUMERAÇÃO É IMPORTANTE?

Elas fornecem a eles 
uma compreensão clara 
de seus direitos à 
segurança na escola;
 

Elas promovem 
orientação à equipe 
escolar para 
implementar políticas e 
práticas antibullying;

Elas indicam à equipe 
escolar e aos estudantes 
que a discriminação a 
indivíduos LGBTI+ não 
deve ser tolerada.

Políticas enumeradas 
podem proteger os 
educandos de várias 
maneiras:
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Os legisladores em nível federal, estadual e municipal devem promulgar leis e 
políticas educacionais inclusivas.
 
A equipe escolar deve estabelecer políticas locais no estabelecimento de ensino 
cotidianamente, em sala de aula e em atividades extracurriculares.

A equipe escolar, os pais e os estudantes devem:

Conhecer as políticas de sua escola.

Sensibilizar-se mutuamente para a necessidade de políticas inclusivas.

Defender a mudança de política local, municipal e estadual que 
desrespeitem as diferenças.

RECOMENDAÇÕES



O apoio dos profissionais da escola é outra 
estratégia essencial para criar contextos 
escolares nos quais estudantes LGBTI+ e 
todos os jovens possam ter sucesso. Adultos 
atenciosos e solidários são imprescindíveis 
para a segurança e o bem-estar de todos os 
educandos, especialmente aqueles que são 
vulneráveis, como os estudantes LGBTI+.  
Muitos profissionais da escola querem 
amparar os educandos, mas podem não estar 
ciente dos diferentes desafios ou 
necessidades dos estudantes LGBTI+. Ou 
podem não se sentir capazes de intervir no 
bullying. Por estas razões, é essencial 
proporcionar à equipe escolar formação 
apropriada para compreender e amparar os 
estudantes LGBTI+. 7,24,25 

Apoio e 
formação da 
equipe escolar

ESTRATÉGIA 2

Promovendo a segurança escolar dos estudantes LGBTI+ Estratégia 2 Página 8Apoio e formação da equipe escolar



Estudos mostram que quando jovens LGBT percebem o apoio da equipe escolar, eles se 
sentem mais seguros, faltam menos às aulas por insegurança, têm notas mais altas e relatam 
níveis menores de discriminação vinculada a sua orientação sexual e identidade de gênero. 
7,15,26

Um aspecto crítico do apoio aos educandos LGBTI+ é 
intervir quando o bullying acontece. De acordo com 
um estudo recente, os estudantes cujas escolas 
possuíam educadores que intervinham com mais 
frequência em comentários LGBTfóbicos se sentiram 
mais seguros na escola do que os educandos daquelas 
escolas cuja equipe interveio com pouca frequência. 
Infelizmente, em alguns estudos realizados nos 
Estados Unidos, os estudantes dizem que os 
professores intervêm com menos frequência quando 
comentários homofóbicos são feitos em comparação a 
comentários racistas ou sexistas. Um relatório recente 
também encontrou uma diminuição na frequência de 
intervenção da equipe escolar em comentários 
homofóbicos. A falta de intervenção da equipe pode 
ser resultado de algum obstáculo, incluindo carência 
de formação sobre questões LGBT, falta de apoio 
institucional e medo de reação negativa. Um relatório 
estadunidense constatou que apenas 26% dos 
professores disseram não ter obstáculos em apoiar 
estudantes LGBT, bem como discutir questões LGBT e 
defender políticas inclusivas. Os 74% restantes dos 
professores disseram que não participam de ações de 
apoio devido à pressão profissional (por exemplo, falta 
de apoio da gestão escolar ou reação dos pais ou da 
comunidade), crenças pessoais (por exemplo, que 
abordar questões LGBT é desnecessário ou 
inapropriado), ou preocupações práticas (por exemplo, 
falta de tempo ou não saber como incluir questões 
LGBT em suas aulas). 7,10,19,27

Quando a equipe escolar 
intervém para impedir 
comentários negativos, os 
estudantes são mais 
propensos a:

Sentir que sua escola é 
segura para educandos LGBT.

Ouvir menos insultos 
relacionados a sua orientação 
sexual ou identidade de 
gênero.

Vivenciar menos bullying 
homofóbico.

Tirar notas mais altas.

Relatar níveis menores de 
ausência às aulas.

Participar mais das atividades 
da escola.

Relatar relações mais 
carinhosas com os 
professores.

6

7

57%

O APOIO DO PESSOAL DA ESCOLA É CRUCIAL
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   dos estudantes LGBTI+ 
relataram ouvir comentários 
homofóbicos da equipe escolar.

 dos professores 
disseram não ter obstáculos 
em dar assistência aos 
estudantes LGBTI+

 dos professores 
disseram não participar de 
ações de apoio devido à 
pressão profissional



A formação inicial e continuada da equipe escolar pode aumentar a conscientização, a 
empatia e a auto-eficácia, resultando em atitudes de apoio aos estudantes LGBTI+. Por 
exemplo, a formação de professores que visibiliza a temática LGBT, que aumenta a 
conscientização sobre o bullying homofóbico e desenvolve habilidades dos professores para 
intervir em atitudes homofóbicas tem sido sugerida como estratégia efetiva para promover 
intervenções dos docentes em assédio e bullying homofóbico. 24,25,28

Vários estudos mostram que a formação dos profissionais da escola em questões LGBTI+ é 
eficaz. Um estudo de uma amostra de professores do ensino médio constatou que a 
formação em questões LGBT estava relacionada a um maior número de intervenções ao 
ouvir comentários homofóbicos, mas a abordagem generalista do bullying ao longo de sua 
formação não garantia a intervenção do docente no que diz respeito a atitudes homofóbicas. 
Estes resultados foram sustentados por outro estudo que mostrou que a formação 
profissional em questões LGBT foi positivamente associada com comportamentos e 
atividades que amparam estudantes LGBT. Outro estudo demonstrou que formações 
continuadas também contribuem para desenvolver empatia e compreensão dos jovens 
LGBT por parte de docentes e gestores escolares, o que impulsiona maior intervenção em 
comentários discriminatórios80. Finalmente, outro estudo descobriu que os educandos 
relataram menos bullying em escolas com múltiplas práticas de apoio LGBT, incluindo ter 
uma “pessoa-fim" disponível a atender as demandas LGBT e formações continuadas aos 
educadores relacionadas à temática LGBT. 10,16,29,30

A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA FAZ DIFERENÇA

É especialmente preocupante que alguns 
estudantes LGBTI+ digam que os educadores são 
frequentemente aqueles que usam linguagem 
homofóbica. Em uma pesquisa nacional realizada 
nos Estados Unidos, com alunos LGBTI+, mais da 
metade (57%) relatou ter ouvido comentários 
homofóbicos de educadores, enquanto quase três 
quartos (71%) relataram ter ouvido comentários 
negativos sobre a expressão de gênero de 
membros da equipe escolar.7 esta mesma 
pesquisa descobriu que de 2013 a 2017, houve um 
aumento na frequência com que educadores 
emitiam comentários negativos sobre expressões 
de gênero dissidentes. Quando os adultos da 
escola não intervêm diante de comentários 
homofóbicos ou fazem eles mesmos observações 
discriminatórias, os educandos aprendem que a 
linguagem homofóbica é normal e o preconceito 
é aceitável na escola.
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RECOMENDAÇÕES:

Faculdades de educação e universidades devem incluir a temática LGBTI+ e a 
intervenção diante do bullying homofóbico na formação de professores.

Associações e sindicatos de profissionais da educação devem oferecer formação 
continuada e desenvolvimento profissional sobre conteúdos e necessidades dos 
estudantes LGBTI+.

O pessoal da escola deve:

Os pais devem apoiar os esforços das escolas para fornecer desenvolvimento 
profissional e formação voltados para temáticas LGBTI+ à equipe escolar.

Os estudantes podem defender e participar de formações continuadas em 
temáticas LGBTI+ oferecida aos seus professores e a outros profissionais da escola.

Intervir no bullying discriminatório.

Buscar recursos e formação para entender e apoiar os estudantes LGBTI+.

Participar de formações que lhe permitam compreender melhor os estudantes 
LGBTI+.
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Os clubes implementados nas escolas e focados nos estudantes 
LGBTI+ (conhecidos como Alianças em Gênero e Sexualidade, 
nos Estados Unidos) são organizações compostas de estudantes 
e conselheiros que operam como outros clubes extracurriculares 
de estudantes ou como os Grêmios Estudantis, no caso do Brasil. 
Nestes clubes, estudantes LGBTI+ e aliados estudantis não 
LGBTI+ trabalham juntos para promover a inclusão social e um 
clima escolar positivo para todos os estudantes, inclusive os 
LGBTI+. Em 2018, os dados dos perfis de saúde escolar do Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, 
mostraram que 40% das escolas frequentadas pelos estudantes 
estadunidenses estabeleceram uma Aliança em Gênero e 
Sexualidade ou clube semelhante.31

40%

Clubes de 
liderança 
estudantil

Nem todos os clubes são iguais. Dependendo 
do ambiente de uma escola ou das 
necessidades dos estudantes, os objetivos e 
atividades podem variar significativamente. Os 
clubes de liderança estudantil podem estar 
envolvidos em uma série de atividades, 
incluindo o provimento de uma plataforma 
para educação e segurança, apoio interpessoal, 
desenvolvimento de liderança, formação em 
defesa das demandas da escola e atividades 
recreativas. 32-34 

ESTRATÉGIA 3
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     das escolas de ensino 
médio nos Estados Unidos 
implantaram Alianças em Gênero 
e Sexualidade no ano de 2018.



Uma pesquisa descobriu algo extremamente relevante: participar de um clube em gênero e 
sexualidade beneficia os educandos. Especificamente, a participação no clube está ligada ao 
desempenho acadêmico (média de rendimento mais alta), maior pertencimento à escola e 
sensação de segurança em suas dependências. Estudos mais recentes sugerem que o 
impacto positivo nos integrantes de um clube pode ser influenciado por diversos fatores, 
incluindo a forma e a frequência de participação dos estudantes, as características dos 
professores conselheiros, tais como o tempo disponível para desempenharem a função de 
conselheiro, seu contato com educandos de diferentes identidades, bem como suas 
percepções de apoio da escola. 32,35-39

Faz sentido que estas organizações façam a diferença para seus membros. No entanto, a 
pesquisa também mostra de forma coerente que, independente de ser integrante do clube, 
apenas o fato de existir um na escola está ligado a uma série de benefícios para os 
estudantes LGBT e heterossexuais. Em uma pesquisa com estudantes LGBT em escolas de 
ensino médio, aqueles em escolas com clubes de liderança estudantil relataram menos 
linguagem homofóbica, menos bullying baseado na orientação sexual ou identidade de 

Nos Estados Unidos, estes clubes podem contar com o apoio de organizações 
sem fins lucrativos, que auxiliam os educandos na criação e implementação 
dos clubes em suas escolas. Estas organizações oferecem recursos 
interessantes que os membros e conselheiros podem usar para tornar seus 
clubes mais efetivos.

COMO OS EDUCANDOS PODEM COMEÇAR UM CLUBE 
NA ESCOLA?

OS BENEFÍCIOS DOS CLUBES DE LIDERANÇA ESTUDANTIL SE APLICAM 
A TODOS OS EDUCANDOS

OS CLUBES PODEM SER PROIBIDOS 
NAS ESCOLAS?

Em geral, algumas escolas e equipes escolares 
acreditam que os clubes podem ser proibidos nas 
escolas ou podem tratá-los de maneira diferente 
de outros clubes e organizações estudantis. No 
entanto, de acordo com lei federal, uma escola que 
autoriza clubes extracurriculares liderados por 
estudantes não pode proibir os educandos de 
constituir uma Aliança em Gênero e Sexualidade. 
Os educandos têm direitos legais claros para 
constituir organizações estudantis e usar as 
instalações da escola durante o período em que 
não estão em aula. 

PARA SABER MAIS SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO DESTES 
GRUPOS, VISITE:

SAIBA MAIS:
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gênero e um maior senso de pertencimento ao seu ambiente escolar. Um estudo recente 
também mostrou que um maior envolvimento em clubes de liderança estudantil também 
pode aumentar a adesão de outros estudantes, um desejo de promover a justiça social e um 
sentimento geral de maior esperança para o futuro. 7,13,27,32,36,40-45`

Um estudo no estado de Massachusetts (EUA) realizado há mais de 15 anos, descobriu que 
em escolas com organizações estudantis, 52% dos estudantes relataram que a equipe 
escolar apoiava os educandos LGB, em comparação com apenas 37% dos educandos em 
escolas sem constituição de um clube. O mesmo estudo descobriu que 75% dos estudantes 
em escolas sem alianças em gênero e sexualidade relataram insultos homofóbicos 
diariamente em comparação com 57% dos educandos em escolas com esta iniciativa. Além 
dos impactos no cotidiano escolar, outra linha crescente de pesquisas mostrou a conexão 
entre ter um clube em gênero e sexualidade na escola e melhor saúde mental e atitudes 
saudáveis de estudantes LGBT, incluindo reduções no tabagismo, bebida e uso de drogas, 
sexo com parceiros ocasionais, sofrimento psíquico e sintomas depressivos, ideação e 
comportamento suicida e aumento da autoestima. Em um estudo com 245 jovens LGBT, por 
exemplo, aqueles que disseram que tinham um clube de liderança estudantil na escola 
quando eram adolescentes tinham maior auto-estima, menos depressão e menos tentativas 
de suicídio ao longo da vida, em comparação com aqueles que não tinham. 13,32,43-52

Clubes de liderança estudantil também podem elevar a aceitação de educando LGBTI+ para 
além do ensino médio. Um estudo mostrou que a presença de uma Aliança em Gênero e 
Sexualidade em uma escola de ensino médio pode antecipar positivamente atitudes de 
apoio a indivíduos LGBTI+ entre estudantes universitários83. 

Outro estudo recente e longitudinal foi o primeiro a examinar o papel das alianças em gênero 
e sexualidade acompanhando estudantes LGB e queer: ele mostrou que a existência de um 
clube na escola estava associada à diminuição do bullying homofóbico e ao aumento de 
sentimento de segurança um ano depois. Por fim, uma nova revisão estatística de todos os 
estudos publicados sobre estas alianças (uma "meta-análise") mostrou que, entre os 
estudos, os estudantes LGBT com clubes em suas escolas têm 30% menos chances de serem 
oprimidos e 36% mais propensos a se sentirem seguros em comparação a estudantes LGBT 
em escolas sem esta representação estudantil. 37,53,54

Associações e sindicatos de profissionais da educação devem aumentar a 
conscientização sobre grêmios estudantis e outras organizações em prol dos estudantes 
LGBTI+ e de todos os estudantes que sofrem discriminação, além de oferecer formação e 
apoio à equipe escolar.

A equipe escolar deve:

Identificar e eliminar obstáculos na constituição e funcionamento de organizações 
estudantis e tratá-las como qualquer outra iniciativa dos estudantes.

Procurar formação sobre como oferecer suporte aos clubes de liderança estudantil.

Fornecer recursos e apoio às organizações estudantis.

Os estudantes podem defender, implementar e participar das organizações em suas 
escolas.

RECOMENDAÇÕES
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Uma estratégia eficaz para a criação de escolas seguras 
e de apoio envolve a disponibilização de recursos 
relacionados à comunidade LGBT (como informações e 
serviços de apoio) e currículos que incluem temáticas 
LGBTI+ a todos os estudantes. O acesso aos materiais 
pode ser disponibilizado em bibliotecas; através de 
recursos da internet; por meio de treinamentos "zona 
segura" que certifica profissionais apoiadores da causa 
na escola; durante assembleias e anúncios dentro da 
escola que destacam recursos e serviços de apoio; em 
livros didáticos e palestras; através de imagens visíveis 
de assuntos e pessoas LGBTI+ em cartazes nas paredes 
em salas de aula e corredores. 

Acesso a 
recursos e 
currículos com 
temáticas 
LGBTI+

ESTRATEGIA 4
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O currículo inclusivo LGBTI+ integra tópicos relacionados à orientação sexual e identidade de 
gênero dentro de um currículo escolar padrão (por exemplo, educação em saúde, literatura, 
ciências ou matemática). Múltiplos estudos têm mostrado a importância do acesso a esses 
tipos de recursos e currículos inclusivos para a segurança e o pertencimento dos estudantes. 
1,2,55-61

Um fator relevante para a difícil implementação de currículos inclusivos em temáticas 
LGBTI+ é a falta de acesso a tais materiais. Em um estudo recente, mais da metade dos 
educadores entrevistados (54,1%) indicou que a falta de recursos é o principal obstáculo ao 
abordar questões focadas em temas LGBTI+84. Outro obstáculo para aquela implementação é 
a percepção de que pais e/ou membros da comunidade irão se queixar85. A implementação 
de currículos escolares inclusivos exigirá, portanto, que gestores e educadores estimulem 
suas comunidades escolares a acessar mais materiais e a desenvolver sensibilidade para 
melhor amparar estudantes LGBTI+.

Alguns educadores relatam barreiras de acesso e utilização de currículos inclusivos, 
incluindo o fato de não saberem como ou onde encontrar estes materiais ou temerem que 
mães, pais e/ou membros da comunidade desaprovem esta prática. Por esta razão, é 
especialmente importante que gestores escolares, mães, pais e outros membros da 
comunidade escolar participem e promovam a prática de currículos inclusivos. 61,62

Uma pesquisa nacional recente com estudantes LGBTI+ descobriu que quando os educandos 
sabem como e onde acessar informações apropriadas e precisas relacionadas à população 
LGBTI+ na escola, eles sentem que suas escolas são mais seguras, tanto para si quanto para 
outros estudantes LGBTI+. Outro estudo descobriu que os estudantes com acesso a recursos 
relacionados às questões LGBT têm maior propensão à resiliência: por exemplo, percebem 
que os adultos se importam ou que os professores tratam os educandos de forma justa. 7,40

A identificação de espaços seguros para estudantes LGBT emergiu em vários estudos como 
outro recurso escolar associado a climas escolares positivos. Iniciativas de “zona segura" são 
programas destinados a promover inclusão e amparo, proporcionar treinamentos voluntários 
sobre questões LGBT e oferecer aos participantes adesivos de “zona segura” que eles podem 
colocar para identificar espaços onde os educandos podem se sentir livres para discutir 
abertamente a orientação sexual e identidade de gênero. A pesquisa disponível sobre 
“espaços seguros” mostrou que tais iniciativas contribuem para maior segurança, inclusão e 
conexão na escola para os educandos LGBT. 7,56-58  

 Descubra mais sobre "zonas seguras” em: The Safe Zone Project (thesafezoneproject.com)

RECURSOS RELACIONADOS A LGBTI+ E ESPAÇOS SEGUROS CRIAM 
VISIBILIDADE E PERTENCIMENTO
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Há fortes evidências de que o currículo inclusivo LGBTI+ ajuda a criar um ambiente de 
aprendizagem seguro e justo para todos os estudantes. Segundo pesquisas, os estudantes 
que dizem ter aprendido sobre as questões LGBT na escola relatam menos bullying, mais 
segurança, menos ausência às aulas e menos linguagem homofóbica e comentários 
negativos relacionados à expressão de gênero em suas escolas. O currículo inclusivo LGBT 
também demonstrou promover diretamente a saúde da juventude LGBT: em um outro 
estudo estadunidense, a sensibilidade do professor às questões LGB ao tratar conteúdos 
sobre o HIV esteve ligada à redução do comportamento de risco nas relações sexuais em 
jovens LGB. 7,15,32,43,55,59,60,63,64

OS CURRÍCULOS INCLUSIVOS COM TEMÁTICAS LGBTI+ ESTÃO 
CONECTADOS AO DESEMPENHO ACADÊMICO E À SAÚDE DO 
ESTUDANTE

 A maioria dos estudantes das escolas 
norte-americanas relata que não tem acesso a recursos 
relacionados à temática LGBT na escola. Os alunos que 
não têm esses recursos são provavelmente aqueles que 
frequentam uma escola particular religiosa, estão no 
ensino fundamental ou frequentam a escola em um 
ambiente rural. Apenas quatro estados estadunidenses 
– Califórnia, Colorado, Nova Jersey e Illinois – 
determinam o ensino de história LGBTI+ no currículo 
escolar. O mais comum são “leis que não promovem a 
homossexualidade”, as quais proíbem a discussão ou a 
representação positiva de questões LGBT em alguns 
conteúdos curriculares (por exemplo, educação sobre o 
HIV). Essas leis estão atualmente em vigor em cinco 
estados dos Estados Unidos e estão conectadas a um 
currículo menos inclusivo, com menor apoio da equipe 
escolar, há menor aceitação de estudantes LGBT pelos 
colegas, além de mais comentários homofóbicos e 
maior bullying escolar. 7,84
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RECOMENDAÇÕES

Os educandos podem solicitar que recursos LGBTI+ sejam disponibilizados na 
escola.

Os legisladores e gestores escolares devem unir esforços para garantir que a 
história e imagem da população LGBTI+ sejam incluídas nos currículos escolares 
por meio de leis estaduais, diretrizes educacionais e políticas públicas, além de 
formação continuada da equipe escolar para um currículo inclusivo.

A equipe escolar deve:

Ser uma proteção para os jovens LGBTI+.

Garantir que as bibliotecas tenham recursos para a juventude LGBTI+.  

Solicitar e participar de formações sobre espaços seguros.

Promover visibilidade e inclusão através de materiais visuais (pôsteres), em 
locais  públicos (assembleias escolares).

Recorrer aos gestores escolares para que currículos inclusivos em temáticas 
LGBTI+ sejam implementados.
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PAUTA POLÍTICA EMERGENTE

O bem-estar de 
estudantes 
transgêneros

identidade de gênero, isso colocará em 
risco outros estudantes. No entanto, uma 
gama crescente de novas pesquisas 
demonstra que os estudantes transexuais 
estão entre aqueles que têm as 
experiências mais negativas e menor 
segurança na escola. Pesquisas 
documentaram extenso bullying baseado 
na identidade ou expressão de 
gênero9,57,59-61, com consequências para o 
desempenho acadêmico dos estudantes 
TNB, atendimento, aspirações 
educacionais e sentimentos de segurança 

Nos últimos anos, os direitos das pessoas transgêneras e não 
binárias (TNB) para acessar banheiros, vestiários e outras 
instalações separadas por gênero apareceram como uma questão 
pública e política altamente contestada. Esforços para restringir o 
acesso de pessoas TNB a instalações alinhadas com o sexo 
atribuído no nascimento muitas vezes dão ênfase a crianças e 
escolas.

Tais debates políticos incluíram o argumento de que, se os 
estudantes TNB usarem o banheiro que se alinha com sua 
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   de jovens 
transgêneros ou não 
binários sentem insegurança 
na escola devido a sua 
expressão de gênero.9

73%



Estudos mostram que melhorar o clima escolar e reduzir o bullying são abordagens 
essenciais para amparar a saúde de estudantes transgêneros. Por exemplo, um estudo 
recente descobriu que o bullying relacionado à identidade de gênero era difundido na escola; 
no entanto, estudantes transgêneros e queer matriculados em escolas que tinham políticas 
antibullying, recursos LGBT, currículos inclusivos LGBT e clubes de liderança estudantil 
relataram se sentir mais conectados a adultos na escola e maiores sentimentos de 
segurança. Outro estudo descobriu que diversas políticas e práticas escolares seguras 
estavam associadas com menor ausência e opressão a todos os estudantes LGBTI+, mas o 
impacto positivo das políticas inclusivas e das organizações estudantis em gênero e 
sexualidade foi mais forte para os jovens transgêneros. 15,65,73,76,78-81

BEM-ESTAR DOS ESTUDANTES TRANSGÊNEROS: O QUE AS 
ESCOLAS PODEM FAZER?

na escola. Um recente estudo sobre jovens LGBTI+ descobriu que 
75% dos jovens TNB se sentem inseguros na escola devido à sua 
expressão de gênero, em relação a 32% de homens cisgêneros 
(isto é, não transgêneros) e 23% de mulheres cisgêneras77, e isso 
faz jovens TNB relatarem particularmente a sensação de 
insegurança em banheiros, vestiários, quartos e aulas de ginástica. 
Isso está relacionado a dados do mesmo estudo que demonstram 
que 74% dos jovens TNB sofreram assédio e agressão na escola em 
razão de sua expressão de gênero77.

Pesquisas com estudantes TNB também mostram altos níveis de 
risco à saúde mental e física, incluindo taxas elevadas de 
transtornos mentais62,63, uso de substâncias64-66 e 
autoflagelação67,68.

Por fim, novas pesquisas estão descobrindo estratégias 
específicas para o bem-estar de jovens transgêneros. Por 
exemplo, um estudo recente mostrou que, entre jovens 
transgêneros, muitos usam um nome diferente daquele que 
lhes foi dado no nascimento. Para estes jovens, o fato de 
serem chamados pelo nome social na escola, em casa, no 
trabalho e com amigos, apresentou redução de 71% nos 
sintomas de depressão grave, 29% menos pensamentos 
suicidas e 56% menos tentativas de suicídio. Por outro lado, 
chamar pelo nome morto (usando o nome de nascimento) e 
confundir o gênero (usando pronomes incorretos) de 
estudantes tnb é uma forma de bullying e assédio, cujo 
efeito é negativo no bem-estar da/o educanda/o. Esta 
pesquisa sugere que colegas, pais e equipe escolar podem 
demonstrar acolhimento à/ao jovem transgênero 
referindo-se a ela ou ele pelo nome escolhido. 82,83
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Os legisladores educacionais devem

A equipe escolar deve

Os estudantes podem:

Solicitar formação para entender e apoiar os estudantes transgêneros.
Intervir no bullying.

Chamar os educandos transgêneros pelos nomes escolhidos por eles 
e pelos pronomes corretos.

Falar e defender os colegas transgêneros e não binários quando 
testemunharem bullying.

Descobrir se sua escola possui políticas que incluem segurança e 
proteção relacionadas à identidade ou expressão de gênero.

Chamar uns aos outros pelos nomes escolhidos ou da preferência de 
cada um, bem como pelos pronomes corretos.

Adotar políticas e práticas que apoiem os educandos transgêneros 
e não binários; por exemplo, ajustar sistemas administrativos para 
permitir nomes sociais em registros escolares, formulários e outros 
sistemas de identificação.

Apoiar e fomentar a formação continuada e o desenvolvimento 
profissional da equipe escolar para a compreensão da identidade e 
expressão de gênero na juventude. 

RECOMENDAÇÕES 
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