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CENTRO INTERNACIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL, 2015 



GÊNERO 



(...) a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, 
gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não 
somente decorrência da anatomia de seus corpos. 

GÊNERO e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009. 



GÊNERO 



MUITO ALÉM DO 



 As possibilidades da sexualidade – das formas de expressar 
os desejos e prazeres – também são sempre socialmente 
estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e 
sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações 
sociais, elas são moldadas pelas redes de 
poder de uma sociedade.   

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da Sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (org). O corpo educado. 3ª ed. Belo Horizonte: Autentica, 2015. 





SERVIÇOS 





LGBTFOBIA 





DUPLO PRECONCEITO 

O escritor, dramaturgo e roteirista Ricardo Rocha Aguieiras 

“Quantas e quantas vezes eu vi ou soube de gays idosos ou que não tinham o corpo dentro da 
ditadura da estética exigida e imposta ou usando roupas que não eram de grife ou da moda sendo 
retirados da fila de boates e impedidos de entrar? Ou, quando conseguiram entrar, foram motivos de 
chacotas pelos mais jovens, malhados, sem camisa? O próprio termo ‘sarado’ é profundamente 
preconceituoso, já que um corpo não malhado seria então ‘doente. (,,,) Eu namoro um rapaz de 19 
anos e sei que sou visto como aberração ou ‘corruptor de menores’. Segregação gera solidão e 
solidão machuca, enlouquece, mata. Quero lutar por um mundo de amor e de inclusão, mesmo 
sendo utópico, é o que me impulsiona” 

Ricardo Rocha Aguieiras. 

DIAS, Marlon. A margem da própria margem: homossexualidade masculina na velhice. O Jornal de Todos os Brasis, 2013.  



Fonte: https://goo.gl/GqSKLU 

“No asilo não tem nenhum gay, querido. É só velho, mesmo”. “Não, 
não trabalhamos com homossexuais”. “São senhoras muito religiosas, 
nenhuma lésbica, muito menos bissexual”. “Se tem algum gay aqui, 
ninguém nunca falou nada”. “Homossexual? Não temos, ok? Tchau”. 

Um deles aconteceu com Claudio, homossexual de 66 anos, que não 
admitia que fizessem piadas sobre sua sexualidade. 
 
“Quando fazia, ele pulava, agarrava o órgão sexual de outro morador e não 
soltava mais. Chegava a tirar sangue”, conta ela. Problemas relacionados ao 
banheiro também eram constantes. “Quando os héteros tomavam banho, 
ninguém admitia que ele entrasse no banheiro. Ele ficava bastante nervoso e 
era aquela confusão”, salienta. 
 
Atualmente , Claudio não integra mais o albergue. Os motivos são óbvios. 



mesmas oportunidades para todos 
IGUALDADE 

adaptar as oportunidades, de 
acordo com as diferenças, para 
torná-las justas 

EQUIDADE 





lugar de fala 





Se não se nomeia uma realidade, 
sequer serão pensadas melhorias 
para uma realidade que segue 
invisível.  

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte: Letramento, 2017.  



GESTÃO 
PROBLEMATIZAÇÃO 

ARTICULAÇÃO COM REDE 

INTERDISCIPLINARIDADE 

CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 



eternamentesou.org 

https://benfeitoria.com/eternamentesou 



diegomiguelarte@hotmail.com 
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