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RESUMO 

O presente estudo teve por finalidade descrever o processo de facilitação de diálogos públicos 

na temática gênero e sexualidade na educação entre pessoas com opiniões distintas e 

polarizadas sobre o tema a partir da metodologia de facilitação de diálogos proposta pelo 

Projeto de Conversações Públicas (PCP). A pesquisa foi realizada em uma cidade de médio 

porte no interior do estado de São Paulo que tem apresentado, ao longo dos anos, episódios de 

violação de direitos do público LGBTs e diversas polêmicas relacionadas a discussão de gênero 

e sexualidade nas escolas. Ao todo 15 pessoas, com diferentes opiniões e lugares sociais 

relacionados ao tema, participaram dos encontros grupais. 4 encontros grupais foram realizados 

com duração de aproximadamente três horas cada. Eles foram audiogravados por meio de 

aparelhos de MP3 e transcritos na íntegra e literalmente. O corpus de análise do estudo foi 

composto pelas transcrições das audiogravações dos encontros grupais realizados, das 

transcrições das audiogravações das conversas preparatórias individuais para os encontros 

realizadas com cada participante e das anotações de diário de campo. Para compreender o 

fenômeno grupal em sua complexidade utilizamos o método de análise temático-sequencial 

construcionista social proposta por Rasera (2004). A análise dos jogos de posicionamento foi a 

estratégia analítica utilizada para análise das descrições de si no material analisado. Três eixos 

de análise foram destacados: Construção identitária no grupo, Desafios da composição grupal, 

e Mudança de opinião no grupo. A partir destes eixos elaboramos 3 manuscritos, o primeiro 

intitulado “Posicionamentos no diálogo sobre gênero e diversidade sexual nas escolas 

brasileiras” que buscou compreender os efeitos do compartilhamento de relatos das 

experiências pessoais que sustentam as opiniões de pessoas a favor e contra o ensino de 

conteúdos sobre gênero e sexualidade nas escolas. Este estudo evidenciou de que forma o 

compartilhamento de experiências pessoais pode ser influenciado pelos jogos de 

posicionamentos assumidos na sequência da conversa, podendo limitar o potencial dialógico 

do grupo. O segundo manuscrito intitulado “Composição de grupo de diálogo sobre o tema 

gênero e sexualidade nas escolas” apresentou as estratégias utilizadas para lidar com o desafio 

da composição grupal em um grupo de diálogo nos moldes do PCP, sendo elas: 1) 

Reconhecendo as pessoas envolvidas no conflito; 2) Entrando em contato com pessoas-chave; 

3) Recrutando participantes reservas; 4) Pensando formas alternativas de presença no grupo; 5) 

Reconhecendo quem precisaria estar na conversa; 6) Flexibilidade com relação a entrada de 

novos participantes; 7) Lidando com os estereótipos com relação as facilitadoras; 8) Co-

construindo estratégias para maior adesão grupal. Por fim, o terceiro manuscrito foi intitulado 

“Mudança de opinião em um grupo de diálogo sobre gênero e sexualidade nas escolas” e teve 



 

 

como objetivo compreender o processo de participação de uma participante que era contrária 

ao tema da abordagem da diversidade de gênero e sexual em escolas e mudou de opinião durante 

a participação dos grupos de diálogo. Os resultados apontaram a participação no diálogo como 

a primeira oportunidade de conversa com alguém do grupo antagônico, como espaço de 

avaliação da validade do conhecimento prévio sobre o tema e de tomada de uma posição 

vulnerável para rever os próprios preconceitos e aprender com quem pensa diferentemente de 

si.  

Palavras-chave: Psicologia; processos grupais; facilitação de diálogos; construcionismo 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the process of facilitating public dialogues on gender and sexuality 

in education among people with different and polarized opinions on the topic, using the 

dialogue facilitation methodology proposed by the Public Conversations Project (PCP). The 

research was carried out in a medium-sized city in the interior of the state of São Paulo that has, 

over the years, presented episodes of violations of the rights of the LGBT public and several 

controversies related to the discussion of gender and sexuality in schools. A total of 15 people, 

with different opinions and social places related to the theme, participated in the group 

meetings. 4 group meetings were held, lasting approximately three hours each. They were 

audio-recorded using MP3 players and transcribed verbatim and verbatim. The corpus of 

analysis of the study consisted of transcripts of audio recordings of group meetings held, 

transcriptions of audio recordings of individual preparatory conversations for the meetings held 

with each participant and field diary notes. To understand the group phenomenon in its 

complexity, we used the social constructionist thematic-sequential analysis method proposed 

by Rasera (2004). The analysis of positioning games was the analytical strategy used to analyze 

the descriptions of themselves in the analyzed material. Three axes of analysis were highlighted: 

Construction of identity in the group, Challenges of group composition, and Change of opinion 

in the group. From these axes, we prepared 3 manuscripts, the first entitled "Positions in the 

dialogue on gender and sexual diversity in Brazilian schools" which sought to understand the 

effects of sharing reports of personal experiences that support the opinions of people in favor 

and against the teaching of content on gender and sexuality in schools. This study showed how 

the sharing of personal experiences can be influenced by the positioning games assumed 

following the conversation, which may limit the dialogic potential of the group. The second 

manuscript entitled "Composition of a dialogue group on the theme of gender and sexuality in 

schools" presented the strategies used to deal with the challenge of group composition in a 

dialogue group along the lines of the PCP, namely: 1) Recognizing the people involved in 

conflict; 2) Contacting key people; 3) Recruiting reserve participants; 4) Thinking about 

alternative forms of presence in the group; 5) Recognizing who would need to be in the 

conversation; 6) Flexibility regarding the entry of new participants; 7) Dealing with stereotypes 

regarding facilitators; 8) Co-building strategies for greater group membership. Finally, the third 

manuscript was entitled "Change of opinion in a dialogue group on gender and sexuality in 

schools" and aimed to understand the participation process of a participant who was contrary 

to the theme of addressing gender and sexual diversity in schools and changed his mind during 

the participation of the dialogue groups. The results pointed to participation in the dialogue as 



 

 

the first opportunity for conversation with someone from the antagonistic group, as a space to 

assess the validity of prior knowledge on the subject and to take a vulnerable position to review 

one's own prejudices and learn from those who think differently from themselves. 

Keywords: Psychology; group processes; facilitation of dialogues; social constructionism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conflitos e diálogo na perspectiva construcionista social 

Para compreender o discurso construcionista social é preciso saber que o contexto das 

mudanças culturais que possibilitaram seu surgimento é chamado de pós-modernidade, e que 

este contexto nasceu dos questionamentos acerca das descrições de mundo tidas como verdades 

universais pela ciência moderna (Moscheta, 2014). Embora não se possa determinar uma data 

e os responsáveis pelo surgimento do movimento de passagem da modernidade à pós-

modernidade, Kenneth Gergen (1997) destaca em seu texto “Realities and relationships” três 

movimentos sociais que contribuíram para isso, sendo eles: a crítica ideológica, que 

problematizou a ideia de neutralidade do pesquisador em seus textos científicos; a crítica 

retórico-literária, que apontou como as descrições e explicações cientificas são determinadas 

pelas convenções literárias e não pelos objetos que descrevem; e a crítica social, que enfatizou 

a importância em situar um conhecimento cientifico segundo seu contexto histórico cultural. É 

importante notar que essas críticas estão relacionadas com a problematização da ideia da 

linguagem como representação da realidade. E é justamente graças a essas transformações nos 

entendimentos acerca da linguagem e da comunicação dentro dos discursos científicos que o 

movimento de passagem da modernidade à pós-modernidade foi fomentado (Moscheta, 2014). 

Segundo Gergen (1997), essas críticas também influenciaram o surgimento do 

movimento construcionista social. Isso mostra que movimentos em ciência não surgem 

repentinamente, mas se constituem a partir do intercâmbio de ideias, teorias e discursos que já 

existem a priori. Por essa razão, 

diferentes movimentos em ciência podem se assemelhar por buscarem responder às mesmas 

críticas sociais postas em um mesmo momento histórico. Sendo assim, é possível fazermos 

aproximações entre o discurso construcionista social e outros discursos contemporâneos 

(Souza, 2014, p. 64). 

Um dos marcos do início do movimento construcionista social na psicologia social se 

deu com a publicação do texto “The social constructionist movement in modern psychology” 

escrito por Gergen (1985). Nesse texto, o autor apresenta cinco pressupostos básicos para 

ilustrar o modo como a perspectiva construcionista investiga o mundo e as pessoas, são eles:  

1) Os termos por meio dos quais explicamos o mundo e a nós mesmo não são ditados 

pelos objetos estipulados por esses relatos. Segundo este pressuposto, aquilo que adotamos 

como objeto apenas se torna real para nós quando o reconhecemos e o nomeamos. Desse modo, 

um pesquisador está envolvido na construção da realidade daquilo que está sendo investigado, 
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pois, seus questionamentos estão atravessados pelo contexto discursivo e pela sua 

subjetividade. Desse modo, ser quem somos é o que permite descrevermos um objeto de uma 

maneira e não outra;  

2) Os termos e as formas por meio das quais alcançamos o entendimento do mundo e 

de nós mesmo são artefatos sociais, produtos de trocas históricas e culturalmente situadas 

entre as pessoas. De acordo com este pressuposto, ao considerar a relatividade da descrição de 

objetos como fruto da imersão do ser humano em relacionamentos, assume-se o posicionamento 

contrário à ideia de verdade absoluta, e passa-se a considerar as verdades presentes nos meios 

sociais como importantes para a convivência, mas não plenamente determinantes;  

3) O grau em que uma dada explicação do mundo ou do eu é sustentada no tempo não 

é dependente de sua validade objetiva, mas das vicissitudes do processo social. O terceiro 

pressuposto indica que as explicações acerca do mundo se sustentam pelas trocas relacionais, 

que irão considerar, coletivamente, se a explicação de determinado fenômeno deve ser 

considerada como importante para a sociedade. A valorização da descoberta de verdades que 

sejam objetivas ocorre devido a necessidade, que foi construída em nossa sociedade, de 

estabelecer delimitações no modo de agir do ser humano a fim de se organizar socialmente; 

 4) A Linguagem deriva seu sentido dos encontros humanos a partir da maneira que 

funciona dentro dos padrões de relacionamento. Segundo este pressuposto, a linguagem é 

entendida como uma prática social construtora de realidades e não uma representação da 

mesma, pois é através das trocas relacionais que ocorrem os processos de nomeação de objetos 

que irão influenciar na forma como este será compreendido. A sua inteligibilidade depende do 

contexto relacional no qual ela se originou, podendo ser incompreensível caso possua jogos de 

linguagem singulares de um determinado meio social;  

5) Avaliar as formas de discurso existentes é avaliar padrões da vida cultural. De 

acordo com o quinto e último pressuposto, ao compreender a linguagem como provedora de 

realidades também se está assumindo o compromisso pelas formas de vida que por ela são 

construídas. Por isso, cabe a nós questionar aquilo que tomamos como certezas nas esferas 

sociais, pois a avaliação crítica que fazemos diante das realidades que se constroem, 

principalmente em cenários onde se encontram conflitos, contribuem para compreensão de 

divergências. Deve-se considerar que são necessários acordos sociais comuns para facilitar a 

convivência em sociedade, logo, não precisamos questionar absolutamente tudo a nossa volta. 

Tais pressupostos, quando associados, “sustentam a tese de que a linguagem constrói 

mundos sociais e, portanto, destacam a importância da investigação do processo de produção 

de significados nas relações humanas” (Guanaes-Lorenzi, 2014, p. 90). Entende-se as 
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interações sociais como responsáveis pela construção de conhecimentos e realidades que são 

sustentados pelos valores e tradições que pertencem a cada indivíduo, grupo ou comunidade. 

Sendo assim, nosso mundo é produto da construção diária das nossas histórias e relações, que 

são mediadas pelas leis morais que regem nosso cotidiano, sujeitando a vida à qualidade 

contingente da comunicação (McNamee, 2008). Nesse sentido, a linguagem é compreendida 

como uma prática social, que oferece maneiras para a pessoa estruturar suas experiências e criar 

novas formas de se relacionar.  

Contudo, as relações também podem envolver conflitos que nos convidam para a lógica 

da retórica e da persuasão em detrimento de uma escuta atenta e capaz de suspender 

julgamentos. Ao considerar que as relações não estão isentas de conflitos e que as diferenças 

são inerentes a elas, cabe a nós enfrentar o desafio de lidar com as eventuais divergências que 

venham a surgir nos contextos sociais que estamos sujeitos a fazer parte. O discurso 

construcionista entende que se as conversações são a base do conflito, então será por meio delas 

que poderão ser compreendidas essas realidades conflitantes (Gergen, 1999). Nesse caso, a 

perspectiva construcionista endossa o diálogo como importante instrumento de comunicação 

para lidar com questões polarizadoras. 

Mas, por que o diálogo? Diante da tradição ocidental do individualismo, que valoriza a 

auto expressão, os pensamentos e as emoções internas, remetendo a frase de Descartes “penso 

logo existo”, o construcionismo social compreende, a partir da noção de realidade relacional, 

que a existência da comunicação inteligível no meio social só é possível graças a um padrão de 

linguagem no qual permite que seu interlocutor a compreenda e dê um sentido a ela. Por essa 

razão, o discurso construcionista social diria “me comunico logo existo”, considerando que o 

mundo interno de cada pessoa se desenvolve por meio de ações conjuntas, e não de forma 

isolada.  

O diálogo é uma possibilidade para lidar com o conflito ao garantir que todas as vozes 

sejam ouvidas, favorecendo um clima de respeito e espaço para reconsiderações e 

aprendizagem do novo. Desse modo, embora seja valorizada a fala individual de cada 

participante, não se tem o objetivo de eleger qual será a “vencedora” e a “perdedora”, mas 

facilitar a construção colaborativa de novas realidades (Gergen, 1999). Isso nos ajuda a entender 

por que conflitos que persistem há mais tempo e que causam maiores danos tem suas raízes 

ligadas a problemáticas não negociáveis como é o caso de temas envolvendo diferenças de 

opiniões sobre raça, classe social, gênero, religião e nacionalidade. Sendo questões que não 

podem ser resolvidas por meio de negociações. Portanto, ao invés colocar pessoas em uma 

conversa visando um acordo, elas são estimuladas a desenvolver entendimentos acerca de si 
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mesmas e do outro. Isso é possível devido ao contexto que o diálogo oferece, que permite 

estarem juntas enfatizando aquilo que se encontra além dos conteúdos que geram conflitos 

(Forester, 2012).  

O diálogo aberto e constante enriquece a esfera das relações favorecendo o espaço para 

novas vozes, pontos de vista e reconsiderações. Desta maneira, o diálogo promove a construção 

de novos cenários e possibilidades, a partir das diferenças que permeiam as relações e que 

possibilitam a intersecção de universos de sentidos que fazem parte de cada pessoa. As relações 

representam, portanto, o eixo principal da vida social permitindo que a partir do contato com o 

outro ocorra a complementaridade de ideias que concebem o mundo no qual vivemos (Gergen 

& Gergen, 2010). 

Entretanto, isso não significa que estar com o outro em um contexto que se proponha 

dialógico seja uma tarefa fácil pois, muitas vezes, se torna um desafio compreender 

pensamentos e atitudes que emergem de visões de mundo tão diferentes das nossas. Isso revela 

que o modo como nos identificamos com o outro implica na forma como estabelecemos nossas 

relações, parecendo ser mais convidativo estar com pessoas que legitimam nossas opiniões 

(McNamee, 2008). Além disso, nossa cultura nos leva a ver as diferenças a partir do paradigma 

ganhar-perder, que é sustentado pela lógica onde um sai como “vencedor” e outro como 

“perdedor” da “disputa”. Assim, quando nos deparamos com pessoas cujas as opiniões diferem 

das nossas, a vemos como uma ameaça a nossa integridade e definimos essa relação a partir dos 

nossos contrastes. Nesses casos, é mais difícil ouvir o outro com o intuito de compreendê-lo ao 

invés de confrontá-lo, se tornando um desafio manter-se atento ao conteúdo e a maneira como 

acontece essa conversa sem tentar encontrar falhas na posição do outro, desencadeando um 

clima de tensão, como acontece em debates políticos (Pearce & Pearce, 2003).  

Devido à dimensão deste distanciamento de ideias, as pessoas nem sempre tem a 

oportunidade de fazer com que suas vozes cheguem até o outro lado da fronteira do conflito, 

podendo levá-las a ter um pensamento permeado de pretensas certezas acerca da própria opinião 

(Moscheta, Souza, Casarini & Scorsolini-Comin, 2016). Essa maneira de lidar com as 

diferenças ajuda a entender por que alguns grupos em conflito praticamente não mantêm 

nenhuma interlocução, limitando-se às possibilidades de soluções consensuais, empobrecendo 

a construção colaborativa de novas possibilidades de convivência e reforçando uma ideologia 

individualista. Neste caso, o diálogo é um convite para sairmos dessa zona de conforto e 

experimentar o lugar de escuta curiosa e de respeito pelo outro (Schnitman, 1999). 

O construcionismo social compreende o diálogo como uma interação discursiva que 

oferece recursos para os interlocutores gerenciarem as diferenças de forma produtiva, 
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enfatizando aquilo que se encontra além dos conteúdos que geram conflitos e que motivam a 

guerra entre o certo e o errado. A atenção se volta para discussões que privilegiem o encontro 

de alternativas para o embate (Moscheta, Souza & Santos, 2016). Enquanto processo, o diálogo 

permite compreender de que forma se configura o conflito e como ele se articula com cada 

perspectiva. Por não favorecer a retórica, os sujeitos são conduzidos a valorizarem a escuta 

atenta e conter qualquer desejo de julgar e persuadir, evitando perpetuar esteriótipos e padrões 

conversacionais hóstis, considerando, portanto, não apenas os fatores conflitantes, mas os 

caminhos para superar moralidades e criar novos sentidos (Stains, 2012). Trata-se de uma 

modalidade conversacional que envolve expressar opiniões, considerar necessidades e 

interesses de outros, fazer questionamentos e afirmações por meio das trocas de histórias e 

ideais entre os interlocutores (Smith, 2008). 

A qualidade do diálogo é alcançada por meio de uma metacomunicação – falamos sobre 

como falamos - com a ajuda de um facilitador que estimula os participantes a entrarem em 

contato com o exercício de autorreflexão e de reconhecimento quanto a sua responsividade para 

que o diálogo aconteça. Incentivar o exercício de reflexão ajuda os participantes a terem uma 

visão mais ampla sobre suas histórias pessoais e seu envolvimento com o tema em questão. 

Além disso, a reflexão pessoal ajuda no autocontrole para não ser dado continuidade na 

reprodução de respostas automáticas, defensivas e de ataque. Trata-se de um convite para 

conversar “com” o outro e não “contra” o outro (Pearce & Pearce, 2003; Stains Jr, 2014). 

 

1.2 Estratégias de facilitação de diálogos  

Como mencionado, no que se refere a resolução de conflitos, o construcionismo social 

entende que grande parte desses conflitos pode ter suas raízes no processo de produção de 

sentidos. Pois, à medida que as pessoas fazem o uso da linguagem, que está permeada por seus 

valores culturais, durante suas conversações, podem ocorrer divergências entre as 

singularidades que a integram, correndo o risco do seu interlocutor considera-las equivocadas 

e inferiores por não fazerem parte do seu repertório de sentidos (Gergen & Gergen, 2010). Por 

esse motivo, os diálogos não acontecem facilmente no cotidiano de maneira espontânea, mas 

carecem do auxílio de alguém que o planeje e o conduza para levar os participantes a se 

aventurar nesse novo caminho (Souza, 2014). Compreende-se, portanto, que a possibilidade de 

transformar e criar novos sentidos em relação aos diferentes modos de se posicionar frente a 

um assunto surge a partir do momento que os processos conversacionais não se encontram 

cristalizados pelo distanciamento causado pelo antagonismo de ideias. E por isso, entende-se 

que a aposta no diálogo possibilita que pessoas com opiniões discordantes possam compreender 
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a opinião de outrem, favorecendo o intercâmbio de ideias e a diminuição de conflitos, uma vez 

que as diferenças fazem parte das relações sociais (Gergen, 1999).  

A partir disso, a perspectiva construcionista social busca desenvolver estudos que 

envolvam conversas públicas em temas polêmicos e potencialmente geradores de conflitos 

sociais. Isto é, busca-se fazer pesquisa de forma interativa, atentando-se aos cuidados de 

fortalecer demandas coletivas e o favorecimento de uma cultura de paz social (Spink & Spink, 

2014). Neste sentido, compreendemos que o diálogo pode contribuir oferecendo novos recursos 

para lidar com conflitos envolvendo questões públicas, ao levar em consideração que nos 

últimos tempos o debate vem perdendo sua eficácia, dando espaço para a polarização e 

rivalidade entre pessoas com ideias distintas, já que o discurso envolvendo políticas públicas, 

em sua maioria, é marcado pelo debate hostil entre ideias polarizadas (Rasera, 2016). Em razão 

disso, o objetivo do diálogo é a busca por uma sociedade mais civilizada e pacífica, amenizando 

conflitos que podem se agravar e se configurar em atos de violência, além de enriquecer as 

conversas com o propósito de melhorar a maneira como são discutidas e deliberadas questões 

da esfera pública. 

Considera-se o poder do diálogo enquanto ferramenta no processo de facilitação e 

mediação de conflitos ao oferecer espaço para grupos multidisciplinares engajados em estarem 

de forma diferente em uma conversa, poderem falar e ouvir, valorizando o aprendizado mútuo 

e o respeito às diferenças, possibilitando a reflexão acerca das implicações que seus 

posicionamentos sobre um assunto produzem na construção de relacionamentos e modos de 

estar no mundo (Rasera, 2016). O processo de facilitação e mediação de conflitos oferece 

estratégias de conversa que privilegiam o exercício da escuta e da flexibilidade para abertura 

de novas ideias, além de ampliar o modo de perceber a si mesmo enquanto emissor e receptor 

de uma conversa. Estar em contato com este processo pode levar a aquisição de habilidades 

necessárias para lidar com as diferenças que, eventualmente, podem acarretar em 

desentendimentos e conflitos nos diversos contextos sociais, e assim prevenir para que estes 

não tomem proporções maiores e violentas (Schnitman, 1999). Além disso, os efeitos deste tipo 

de intervenção no meio social podem incluir o surgimento de novos padrões de conversa 

capazes de contornar ou superar os obstáculos dos debates ou pelo menos amenizar a hostilidade 

da polarização entre eles (Moscheta et al., 2016). O diálogo permite explorar preocupações e 

interesses, o que pode resultar na negociação de ações conjuntas que até então eram 

inimagináveis, como se antes fosse necessário dar um passo atrás para entender a situação e 

lidar com as emoções, para depois seguir o caminho para a possibilidade de negociar ações 

concretas (Forester, 2012). 
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Para Pearce e Pearce (1999), “A conversação e a autogestão estão interligadas, se 

perdermos a capacidade de conversarmos uns com os outros perdermos nossa capacidade de 

nos governar” (p. 275). Neste sentido, o diálogo é fundamental para uma sociedade democrática 

ao privilegiar o respeito e a escuta mútua ao mesmo tempo que incentiva a participação na 

elaboração e decisões envolvendo políticas públicas. Além disso, ter a possibilidade de realizar 

um processo de facilitação de diálogos em um espaço público é um meio de incentivar que 

decisões políticas não aconteçam somente a portas fechadas, mas considerem, além de seus 

representantes políticos, a participação política da população (Pearce & Pearce, 1999).  

A literatura internacional explora diferentes metodologias e aportes teóricos visando a 

promoção da participação comunitária. Embora estas experiências não sejam familiares no 

contexto brasileiro, elas podem ser adaptadas de acordo com o meio cultural e os desafios 

enfrentados no âmbito nacional (Rasera, 2016), como é o caso do uso da metodologia de 

facilitação de diálogos do Projeto de Conversações Públicas (Public Conversation Project, 

PCP) adaptada por Souza e Moscheta (2016) para o contexto brasileiro.  

O PCP busca promover diálogos entre pessoas com perspectivas distintas sobre uma 

mesma temática. Foi criado por uma entidade sem fins lucrativos de mesmo nome, fundada em 

1989 na cidade de Watertown, nos Estados Unidos. Atualmente, a metodologia do PCP foi 

renomeada Reflexive Structured Dialogue (RSD)¹ e a instituição foi renomeada Essential 

Partners. As primeiras facilitações de diálogos utilizando essa metodologia nasceram com o 

tema aborto, como pode ser visto com mais detalhes em Essential Partners (2021). Além deste 

tema, outros assuntos foram trabalhados por essa instituição, tais como: diferenças religiosas, 

uso de animais em pesquisa, casamento entre pessoas do mesmo sexo, manejo florestal e 

conflitos envolvendo o Oriente Médio. Nessa metodologia, a comunicação não é considerada 

um veículo neutro, mas, sim, permeada por construções socioculturais que influenciam o modo 

como as pessoas dão sentido para a realidade.  

O PCP propõe uma estrutura de diálogo que conta com conversas individuais prévias ao 

encontro entre todos os participantes. Nessas conversas, busca-se compreender o envolvimento 

da pessoa com o tema, os lugares sociais que ela ocupa, esclarecer as diferenças entre diálogo 

e debate, informar os pontos a respeito da metodologia proposta, seus objetivos e acordos 

prévios. Para isso, é usado um roteiro de perguntas para nortear a conversa. Dentre os acordos 

estão o de que não haverá interrupções e críticas às falas das pessoas durante o encontro, e que 

as perguntas e respostas realizadas na conversa não deverão assumir um caráter argumentativo 

e de confronto, uma vez que o projeto não busca o alcance de consensos, mas sim motivar as 

pessoas a contribuindo com suas vivências e pontos de vistas para que juntas possam construir 
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novos conhecimentos e sentidos. O principal foco está na promoção de espaço para fala e a 

escuta entre todos (Herzig & Chasin, 2006). Para isso, é necessário é necessário realizar o 

mapeamento e posterior recrutamento dos potenciais participantes para a entrevista inicial 

individual. Centurion, Souza e Moscheta (2016), notaram que a realização do PCP no Brasil, 

apresentou como um aspecto pertinente durante a fase de planejamento do encontro, o fato dos 

participantes a princípio aceitarem fazer a entrevista individual, mas não se comprometerem 

em estar presentes no dia do encontro grupal. Os autores ressaltam que esta é uma característica 

cultural do Brasil que se difere dos relatos de experiencia de outros países.  

O encontro para o diálogo se dá ao longo de nove etapas, sendo elas (Herzig & Chasin, 

2006; PCP, 2011):  

1) Acolhimento dos participantes: antes de dar início a conversa grupal é oferecido aos 

participantes um coffee break, como um gesto de boas-vindas proporcionando um ambiente 

confortável enquanto se habituam ao local. Neste momento, os facilitadores devem orientar que 

todos sintam-se à vontade para conversar sobre qualquer assunto que não seja o tema que será 

falado em grupo. Assim, os participantes podem ter a experiência de se conhecerem sem 

estarem enviesados por estereótipos;  

2) Boas-vindas e orientações para a conversa: os assentos devem ser organizados em 

circulo ou semicírculo para criar um clima de “equilíbrio” por todos estarem no campo de visão 

uns dos outros e assim terem a sensação de que terão sua vez de falar e de ouvir. Além disso, 

em nosso projeto, identificamos as cadeiras com o nome de cada participante e organizadas de 

maneira que alterne diferentes perspectivas sobre o tema da conversa. Isso ajuda a evitar um 

“desequilíbrio” em que todos com a mesma visão falem antes que qualquer pessoa com uma 

perspectiva diferente o tenha feito. Ademais, sentar ao lado de alguém com diferentes pontos 

de vista torna uma importante contribuição não verbal. Em seguida, os facilitadores apresentam 

a si mesmos e também os observadores, caso houverem. Para a marcação do tempo de cada 

fala, é usado um cronometro que deve ficar visível para todos. Também são entregues uma 

folha e uma caneta para cada pessoa caso sintam a necessidade de tomar nota de algo e/ou para 

usa-los como recurso para se expressar nos momentos em que não for seu momento de fala; 

3) Acordos: os acordos para que haja um diálogo e não um debate são reforçados, são 

eles:  

- Nós vamos falar de nós mesmos e de nossas próprias experiências. 

- Nós não vamos criticar a opinião dos demais participantes e nem tentar persuadi-los.  

- Nós vamos ouvir as pessoas com respeito e com abertura para ouvir aquilo que 

consideramos difícil de ser ouvido. 
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- Nós vamos participar dentro do tempo estipulado pelos facilitadores para a conversa. 

- Nós não vamos interromper a fala alheia a menos para indicar que não estamos ouvindo 

alguém do grupo. 

- Nós vamos passar a vez se não desejarmos falar. 

- Se nos for pedido que mantenhamos confidencialidade sobre algo, respeitaremos esse 

pedido. 

- Evitaremos julgar negativamente as crenças, valores e motivações dos demais participantes 

da conversa. Antes de falar, perguntar-se: “De que forma essa fala, ou pergunta, pode ser 

útil nessa conversa?”. 

Os acordos são projetados ou impressos e entregues para cada participante. Esta é uma 

forma de evitar esquecimentos e amenizar o impulso em sair da estrutura do diálogo;  

4) Introdução à conversa: os facilitadores pedem que os participantes falem sobre 

alguma possível necessidade singular para se sentirem confortáveis e esclareçam dúvidas sobre 

o que foi explicado até o momento;  

5) Compartilhamento das experiências pessoais que levaram ao posicionamento de 

cada pessoa sobre o tema: os facilitadores dão início a primeira rodada de perguntas 

informando o tempo de fala para resposta. O facilitador pode pedir que alguém se voluntarie a 

falar primeiro ou que seja seguido uma sequência iniciando por um dos participantes que estiver 

ao lado dos facilitadores, em seguida será o participante sentado ao lado do que falou 

anteriormente, e assim por diante. A pergunta feita neste momento é: “Quais experiências 

pessoais seriam importantes para você compartilhar nesse grupo e que nos ajudariam a entender 

por que você pensa da forma como pensa?”. Assim que o primeiro participante sinaliza estar 

pronto para falar, é dada início a rodada de respostas. Contar histórias pessoais traz elementos 

novos à conversa e favorece a horizontalidade entre os participantes por permitir que pessoas 

com menor domínio de argumentos racionais e abstratos participem de forma mais equilibrada 

com relação àquelas que possuem tal habilidade. 

O compartilhamento das experiências pessoais que sustentam o posicionamento de cada 

participante considera que qualquer opinião está enraizada e possui coerência em uma história 

conversacional ao longo da vida de cada pessoa. Perceber isso é a oportunidade para os 

participantes terem empatia com relação a cada história contada, ainda que discordem da 

opinião que dela deriva. Ao responderem sobre possíveis dúvidas e questionamentos sobre a 

própria opinião espera-se que a pessoa entre em um momento de reflexão no qual possa 

perceber em quais momentos é mais difícil manter seu posicionamento e porquê, acreditando 

que esse momento pode contribuir para que os conflitos diminuam ao encorajar novas conversas 
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sobre pontos comuns, ao invés de apenas reconhecer as diferenças (Gergen, 1999). Assim, o 

objetivo principal do PCP é o fomento de estratégias de compreensão mútua na promoção de 

ações não violentas na forma de lidar com conflitos de opiniões.  

Experiências anteriores de estudo sobre o PCP em outros temas polêmicos mostrou que 

esse momento de compartilhamento de histórias tem um dos impactos mais relevantes nessa 

proposta de diálogo, permitindo um clima de respeito mútuo, de abertura, fomentando a escuta 

genuína e favorecendo a compreensão da complexidade por trás dos conflitos, ao invés da 

costumeira simplificação que gera estereótipos, preconceitos, isolamento entre grupos e 

violências (Moscheta, Souza & Santos, 2016; Souza, Moscheta & Scorsolini-Comin, 2019). 

Black (2008a) resgatou em seu estudo a relação entre história pessoal e interação 

dialógica. A autora afirma que a história pessoal permite o diálogo entre diferentes opiniões de 

duas formas, pela possibilidade que oferece de uma construção identitária responsiva às pessoas 

em conversa e pela possibilidade de imaginação, compreensão e apreciação da perspectiva do 

outro. Segundo a autora, o compartilhamento de histórias permite a expressão dos valores das 

pessoas, aspecto usualmente ausente nas discussões públicas sobre o tema, e esse 

reconhecimento dos valores que sustentam a opinião da outra pessoa seria qualitativamente 

superior a apenas se apresentar os argumentos que sustentam as diferenças de visões de mundo. 

Como Black (2008b), neste estudo aposta-se na análise do processo de histórias pessoais 

em grupos de diálogo para compreensão de como as pessoas negociam suas identidades em 

meio a suas diferenças de opiniões. A noção de identidade que perpassa esse entendimento é o 

de identidade como construção dinâmica social, histórica e circunstancialmente determinada. 

Dessa forma, o compartilhamento de histórias como estratégia de promoção de diálogos permite 

a exploração das descrições identitárias em sua fluidez, levando, como aponta a autora, a 

negociação das tensões entre os selfs apresentados na conversa e a percepção de elementos de 

pertença comuns aqueles que tem opiniões antagônicas; 

6) Levantamento dos aspectos principais que mais os mobilizam sobre o tema: 

geralmente nesta rodada os participantes deixam mais claro sua opinião acerca do tema por 

serem incentivados a resgatarem os aspectos principais que mais os mobilizam acerca do tema 

em questão; 

7) Reflexão sobre a complexidade de seus posicionamentos e possíveis dúvidas sobre 

suas próprias opiniões: os participantes são convidados a problematizarem suas próprias 

opiniões, fazendo um exercício de autorreflexão para tentarem encontrar possíveis dúvidas, 

“zonas cinzas” em seus modos de pensar, compreendendo a complexidade das opiniões ali 

presentes, que podem se caracterizar tanto como sendo polarizadas (“preto” ou “branco”) como 
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tendo zonas cinzas que envolvem ambos os lados (Adolfo, Souza & Moscheta, 2016). A 

pergunta feita nesta segunda rodada é chama de “pergunta de zona cinza”, e questiona: “Você 

consegue pensar em algum momento no qual os valores que você defende e que estão 

relacionados, a ser a favor ou contra o tema, entrou ou entra em conflito com algum outro valor 

que é igualmente importante pra você”; 

8) Discussão facilitada: possibilita que a conversa se torne mais interativa ao promover 

espaço para que os participantes façam perguntas de curiosidade legítima. Esta é uma 

oportunidade de compreenderem melhor o modo como as narrativas de histórias pessoais, 

conjunturas e singularidades se interligam para as diferentes perspectivas sobre o tema, e que 

poucas vezes esses aspectos são explorados em outros contextos conversacionais. Os 

facilitadores podem ajudar a elaborar as perguntas de curiosidade para que estas não tenham a 

intenção de persuadir. Além disso, também é orientado que os participantes respondam às 

perguntas apenas se sentirem confortáveis para tal; 

9) Palavras de fechamento: o último momento da conversa se caracteriza por ser quando 

os participantes são convidados a refletirem sobre o que foi conversado e como foi estar fazendo 

parte dessa conversa. Esse momento também serve como uma espécie de feedback para os 

facilitadores, possibilitando que eles saibam como foi para os participantes vivenciarem um 

encontro de PCP, podendo indicar o que foi satisfatório e o que poderia ser modificado. 

Também é uma forma de saber se os participantes ficaram com o desejo de colocar ações em 

prática e/ou realizar novos encontros; 

 10) Feedback: por fim, os participantes oferecem seus feedbacks por meio de 

formulários estruturados onde podem registrar aspectos como: qual a experiência mais 

satisfatória e a menos satisfatória experimentada durante o diálogo; o que o participante está 

levando dessa experiência; e sugestões para os facilitadores que forem mediar conversas 

futuras.  

Considerando-se estudos internacionais, Freedman, Lester e Chasin (1997), se inspiraram 

na metodologia proposta pelo PCP para propor um diálogo sobre o tema aborto com duas 

terapeutas cujas as opiniões se opunham, uma era a favor (pro-choice) e a outra contra (pró-

life). Neste artigo é apresentada a transcrição da conversa que foi inspirada no formato que a 

instituição PCP desenvolveu para diálogos com pequenos grupos de pessoas que tem 

perspectivas diferentes sobre o tema aborto. O diálogo ocorreu por meio de trocas de e-mail, ao 

longo de quatro semanas e seguindo os acordos básicos propostos pela metodologia como, 

linguagem respeitosa, não persuasão, falar a partir de histórias pessoais e os parâmetros do 

papel da facilitadora. Neste estudo, a metodologia usada possibilitou para às participantes o 
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aprendizado de uma melhor comunicação que as possibilitou fazer perguntas de curiosidade, 

encontrar pontos em comum com alguém cuja a opinião discorda e ter percebido um 

crescimento pessoal por se tratar de um processo que exige autorreflexão. 

O estudo de Dessel (2010) buscou analisar se a realização de grupos de diálogos inspirados 

na metodologia do PCP seria capaz amenizar o preconceito e criar empatia entre professores e 

estudantes LGB. Para isso, realizou um projeto experimental de campo de métodos mistos. Os 

resultados mostraram que os participantes apresentaram mudanças de atitude e comportamento, 

indicando maior abertura para ouvir opiniões diferentes e para estabelecer relações mais 

colaborativas a partir de pontos em comum. Além disso, alguns participantes reconheceram que 

o os diálogos favoreceram o exercício de autorreflexão e o desenvolvimento de empatia que os 

permitiram compreender as experiências daqueles que pensam diferente.   

Gower et al. (2019), em uma revisão sobre os estudos que utilizaram a perspectiva do PCP em 

diferentes contextos, apontam os efeitos da participação nessa modalidade dialógica: maior 

receptividade com relação a pessoas com opiniões distintas ou opostas; maior liberdade e 

empoderamento para se abordar temas potencialmente geradores de conflitos; capacidade de 

aceitação de múltiplas realidades; conexões mais positivas e fortes entre as pessoas; maiores 

níveis de empatia; reconhecimento de pontos comuns entre grupos opositores e maior potencial 

para relacionamentos colaborativos. 

No Brasil, o PCP foi realizado nos temas direitos da população LGBT (Moscheta et al., 

2016) e prestação de cuidados de saúde ao público LGBT (Moscheta, Souza & Santos, 2016). 

(Moscheta et al., 2016) considera que a estrutura da conversa foi fundamental para criar uma 

condição favorável ao diálogo servindo como um recurso de sensibilização nas conversas 

realizadas entre religiosos e pessoas LGBTs. Tal possibilidade de diálogo fomentou nos 

participantes o desejo de futuras ações conjuntas que até então não haviam acontecido em outro 

contexto conversacional, revelando os benefícios dessa metodologia para o favorecimento de 

uma cultura de paz social. Moscheta, Souza e Santos (2016) também destacaram os reflexos do 

uso do PCP em conversas com profissionais da saúde e LGBTS usuários de serviços de saúde 

sugerindo que esta metodologia pode contribuir para promover iniciativas de formação 

profissional em saúde centradas na relação profissional-usuário possibilitando o levantamento 

de necessidades e estratégias de melhoria nos serviços de atendimento em saúde prestados a 

esta população. Além disso, a estrutura da conversa possibilitou amenizar a relação de poder 

existente entre trabalhadores e usuários de serviços de saúde, mais especificamente a população 

LGBT que, historicamente, sofre com a exclusão social.  
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Marques, Souza e Moscheta (2021) utilizaram o PCP no tema Programa Bolsa Família, 

que é um programa governamental de repasse de verba direta para famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza e que gera posicionamentos polarizados envolvendo conflitos 

ideológicos de classe política de direita e esquerda no Brasil. Os resultados mostraram que o 

exercício de escuta, o clima respeitoso e a garantia de não haver um debate foram elementos 

essenciais para os participantes aceitarem o convite para o encontro e desejarem dar 

continuidade a conversa. Cavalieri e Souza (no prelo), utilizaram a estrutura de conversa do 

PCP para facilitar um diálogo entre profissionais da saúde a favor e contra a entrada de Doulas 

nas maternidades, em uma cidade do interior do estado de São Paulo. As autoras destacaram 

que o compartilhamento de histórias pessoais favoreceu o exercício da escuta atenta e 

possibilitou que os participantes encontrassem pontos em comum, algo que até então não havia 

acontecido em outros formatos de conversa. A experiência de vivenciar esse formato de 

conversa foi vista como uma oportunidade de aprendizado para lidar com conflitos cotidianos.  

Em uma das experiências do uso do PCP em terreno brasileiro, Souza e Moscheta (2016) 

discutiram a possibilidade de adaptar a metodologia original do PCP para além de apenas um 

encontro e com o propósito de além de promover maior entendimento mútuo colaborar em 

processos de facilitação de diálogos que tenham como objetivo a construção de ações conjuntas. 

Essa adaptação implicaria em um maior número de encontros com os mesmos participantes e a 

possibilidade de inclusão de outros conforme a conversa avançasse. A estrutura de diálogo do 

PCP garantiria escuta mútua e respeito para conversas sobre o que as pessoas entenderiam ser 

necessário em termos de ações com relação ao tema em seu contexto social de conflitos. Dessa 

forma, o caráter de diálogo público do PCP se ampliaria, com a possibilidade de participação 

na conversa de políticos e outros representantes de entidades sociais com lugares de tomadas 

de decisões e com a potencialização do efeito do diálogo público. Nesta pesquisa, essa 

ampliação é empreendida buscando um processo de diálogo que possa favorecer entendimentos 

sobre gênero e sexualidade na educação ao mesmo tempo em que possa fomentar ações de 

interesse comum no tema. 

 

1.3 Diálogos públicos no tema gênero e diversidade sexual na educação 

Dentre os assuntos polêmicos que atualmente permeiam o cenário político brasileiro 

está o tema gênero e sexualidade na educação que tem provocado debates intensos por gerar 

opiniões polarizadas, com expressões de moralidades distintas, envolvendo conflitos 

ideológicos muito debatidos no país.  
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Uma das polêmicas que envolveram a discussão desse tema diz respeito às políticas 

públicas direcionadas ao combate da homofobia no âmbito educacional podemos destacar o 

Programa Federal Brasil Sem Homofobia, lançado em 2004, que reúne vários Ministérios em 

prol de uma política unificada voltada para a promoção da cidadania de pessoas Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), com o objetivo de promover 

estratégias para os diferentes campos de atuação, incluindo a educação. No cerne desta política 

surgiram outros programas, como o “Escola Sem Homofobia”, lançado em 2009, com apoio do 

Ministério da Educação (MEC) e executado por uma coalizão de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) representativas do movimento LGBT. Em 2010, ano seguinte ao 

lançamento do programa “Escola sem Homofobia” foi realizado um seminário no Congresso 

Nacional, com o intuito de avaliar seus primeiros resultados, bem como discutir os protótipos 

dos materiais didáticos do “Kit de Combate à Homofobia”, que seriam distribuídos nas escolas, 

e promover diálogos entre a sociedade civil e o Estado. No entanto, os movimentos sociais que 

estavam presentes neste seminário apontaram falhas referentes a implantação do programa. 

Dentre elas, a reivindicação por um ambiente escolar saudável para os estudantes LGBT, a falta 

de materiais didáticos atualizados, o pouco domínio dos professores acerca das políticas 

públicas direcionadas ao combate a homofobia em ambientes de ensino, dentre outras questões. 

A proposta do “Kit de Combate à Homofobia” não foi bem recebida pelos setores conservadores 

da Câmara de Deputados do Congresso Nacional, o que levou a repercutir, principalmente na 

mídia, a ideia distorcida de alguns deputados que afirmavam que o governo federal estava 

incentivando crianças e adolescentes a serem homossexuais. O que levou ao surgimento do 

apelido pejorativo “Kit Gay” referente à proposta do “Kit de Combate a Homofobia”, que mais 

tarde, em 2011, foi vetada pela presidente em vigor na época (Rodrigues, Corpes & Rocha, 

2015). 

Em meio a esse cenário de discussões em torno dos direitos de cidadania do público 

LGBT ocorreu a votação do Plano Nacional de Educação (PNE) que também foi marcado por 

polêmicas e tensões envolvendo esse tema. O PNE é elaborado e implantado no Brasil a cada 

dez anos, com o objetivo de propor metas, diretrizes e objetivos a partir da articulação do 

sistema nacional de educação em regime colaborativo, a fim de assegurar a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino e garantir o acesso a uma educação de qualidade para todos. Sendo 

assim, o Plano estava previsto para o decênio de 2011 a 2020, contudo, ao ser a apresentada a 

proposta do novo PNE à Câmara dos Deputados o mesmo apenas foi sancionado em 2014, três 

anos após a data prevista, devido a debates acirrados surgidos ao longo do seu percurso no 

Congresso Nacional. Dentre as polêmicas durante seu processo de tramitação pode-se apontar 
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como sendo a mais acalorada a discussão envolvendo o inciso III do artigo 2º que dizia “a 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual e na erradicação de todas as formas de discriminação” 

(Amaro, 2017). 

A possibilidade de haver nas escolas um combate mais efetivo e legalmente amparado 

contra a misoginia, a homofobia e a transfobia, visando a promoção da equidade de gênero, 

representava, para a maioria dos políticos religiosos fundamentalistas cristãos e conservadores, 

que defendem os papéis tradicionais de gênero do homem e da mulher, uma ameaça a instituição 

familiar. Vale ressaltar que o discurso fundamentalista cristão é fortemente sustentado pelo 

modelo de família tradicional, cuja característica principal é o binarismo de gênero pautado por 

uma matriz cisgênera e heterossexual que recebe o status social de “normalidade” (Nascimento, 

2015). Em razão disso, os meios conservadores da igreja católica e de igrejas protestantes, 

mobilizados por políticos contrários à votação do PNE, criaram o termo “ideologia de gênero” 

para se referir a menção “igualdade de gênero” presente no texto do PNE, como uma forma de 

estereotipá-la e também de demonstrar oposição aos avanços das pautas LGBT. A partir disso, 

pode-se questionar como as pessoas contrárias a proposta do PNE entendem o termo 

“ideologia” e, principalmente, “ideologia de gênero” já que este conceito não aparece na versão 

final do PNE e nem é usado no campo dos estudos de gênero. Mas, foi utilizado pela oposição 

para se referir as questões de gênero mencionadas no mesmo (Miguel, 2016). 

A partir disso, o conceito “ideologia de gênero” também passou a ser citado em livros. 

Scala (2011) considera que “para a ideologia de gênero todos os tipos de atos sexuais são 

consentidos, são identicamente bons do ponto de vista moral e deveriam ser igualmente lícitos 

do ponto de vista jurídico” (p. 67). Isto é, com o uso do termo “ideologia de gênero” difundiu-

se a ideia de que equidade entre gêneros e diversidade sexual seria uma alusão a legalização e 

imposição do aborto, da pedofilia, do casamento homoafetivo, de banheiro único para meninos 

e meninas nas escolas, dentre outros, que levariam “a morte da família tradicional”.  

Diante do fortalecimento do discurso conservador durante a proposta polêmica do Kit 

de Combate à Homofobia e no decorrer do tramite do PNE, o Movimento Escola Sem Partido 

(MESP) ganhou visibilidade ao se apresentar como uma associação sem fins lucrativos criada 

por pais e estudantes preocupados em combater a “doutrinação ideológica” e o ensino de 

conteúdos, como a “ideologia de gênero”, considerados impróprios para o ambiente escolar. Há 

a defesa de que cabe a família ensinar aos seus filhos os valores morais condizentes com suas 

próprias convicções e assim a escola teria o compromisso em oferecer uma educação “neutra” 

que garanta a integridade dos valores prezados pelos pais. Embora o MESP mencione não ser 
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vinculado a partidos políticos e ideologias, sua proposta ganhou adesão de grupos da direita 

brasileira, durante os debates sobre educação, por ser considerado alinhado ao discurso 

conservador. No que diz respeito a disputas partidárias, vale lembrar que na época em que o 

PNE foi elaborado e encaminhado à Câmara dos Deputados, tanto o Ministro da Educação 

como o presidente da república em vigor pertenciam ao Partido dos Trabalhadores (PT), um 

partido político de esquerda. Isso sugere que as calorosas manifestações pró e contra a proposta 

do PNE de incorporar equidade entre os gêneros e respeito a diversidade sexual também 

estariam permeadas por ideais político-partidários (Amorim & Salej, 2016).   

Diante da forte pressão para a modificação da proposta inicial do PNE, a redação do 

inciso III do artigo 2º acabou sendo alterada e o texto final aprovado foi “superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação” (Lei n. 13.005, 2014). Diante da decisão de omitir ações voltadas 

para o respeito a dimensão de gênero e orientação sexual nos planos de educação, o site da 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SPM) (http://www.spm.gov.br/noticias/nota-

tecnica-no-24-2015-mec, recuperado em 10, maio, 2018) divulgou a nota técnica nº 24/2015 

publicada pelo MEC, que ressalta a relevância em combater o preconceito e compreender o 

conceito de orientação sexual e a dimensão histórica, social, política e cultural da sexualidade 

em um ambiente discriminatório como a escola. Tal afirmação é embasada em uma pesquisa 

científica feita pela Universidade de São Paulo em parceria com o MEC realizada em 501 

escolas brasileiras de 27 Estados, totalizando 18.599 participantes, dentre eles alunos, 

professores, diretores e responsáveis. A partir dos dados coletados, foi feito um levantamento 

do índice de discriminação e preconceito associados ao gênero e orientação sexual nas escolas. 

Os dados indicaram que 93,5% dos entrevistados apresentaram algum nível de preconceito 

relacionado a gênero e 87,3% em relação a orientação sexual (Mazzon, 2009). 

Logo após a aprovação do PNE fundamentalistas cristãos, acadêmicos, deputados, 

vereadores e jornalistas continuaram as campanhas a favor da retirada do termo “gênero” nos 

demais Planos de Educação dos estados e municípios. E assim, cerca de um ano depois da 

sanção do PNE, grande parte das propostas dos Planos de Educação tiveram o termo “gênero” 

e demais menções que poderiam ser associadas a “ideologia de gênero” apagados do seu texto 

final (Nascimento, 2015).  

O segundo semestre do ano de 2018 foi marcado pela transição de mandatos 

presidenciais. Nesse período, eram frequentes as campanhas políticas dos dois principais 

candidatos à presidência, Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad, que defendiam ideologias 

politicas praticamente opostas, tornando inevitável que o cenário de polaridade de opiniões 

http://www.spm.gov.br/noticias/nota-tecnica-no-24-2015-mec
http://www.spm.gov.br/noticias/nota-tecnica-no-24-2015-mec
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entre os candidatos se estendesse para a população de eleitores. No dia 1º de janeiro de 2019 

ocorreu a posse do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Seu slogan de campanha 

eleitoral e seus discursos políticos faziam referência à crença cristã. Durante sua campanha e 

também durante seus mandatos como deputado federal (entre os anos de 1991 e 2018), 

Bolsonaro fazia menção ao kit “Escola Sem Homofobia” usando o termo pejorativo “kit gay” 

conforme já destacado anteriormente (Rodrigues, Corpes & Rocha, 2015). Este kit foi lançado 

em 2011, período em que Fernando Haddad, um dos principais candidatos à disputa 

presidencial de 2018, foi ministro do MEC. 

Diante do cenário apresentado, é possível perceber que se trata de um tema polêmico 

que gera conflitos de ideias em diferentes contextos, tanto a nível micro como macrossocial. 

Isso revela a importância de serem desenvolvidas estratégias para se dialogar de forma 

civilizada sobre esse tema, buscando possibilidades de conversação que não costumam estar 

presentes em espaços públicos de debate. 
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que esta pesquisa possibilitou a produção de resultados significativos no 

que diz respeito a contribuição na literatura de facilitação de diálogos. Todavia, foi necessário 

fazermos escolhas para a análise do material, o que impossibilitou explorar as demais 

possibilidades de discussão. Como por exemplo, a análise da negociação e transformação das 

descrições de si ao longo do grupo. Essa análise do processo grupal permitiria evidenciar ainda 

mais o caráter construído das opiniões das pessoas e explorar as ambivalências envolvidas nessa 

construção. Outro limite foi não termos aprofundado a discussão acerca dos aspectos que podem 

ter influenciado a queda da adesão dos participantes nos demais encontros do grupo de diálogo. 

Estudos futuros poderão analisar a adesão dos participantes com opiniões distintas em grupos 

de facilitação de dialogo cuja a demanda se dê de forma espontânea. 

Por fim, sugerimos o desenvolvimento de estudos utilizando o PCP nas decisões 

políticas e avaliando seus efeitos na qualificação dessas decisões. 
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