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Introdução  

O presente relato de experiência tratará das atividades realizadas durante o dia 

internacional de combate à LGBTfobia, nos anos de 2016 e 2017, no IFRS Campus Rio 

Grande, organizadas pelo NEPGS – Núcleo de estudo e pesquisa em gênero e sexualidade do 

manifestado campus. 

A organização de ações de combate a LGBTfobia nesta data é parte importante do 

repertório de ações do referido núcleo que tem por objetivo ampliar o conhecimento da 

comunidade sobre as pautas LGBT, além de combater a LGBTfobia ainda em grande parte 

presente na sociedade. 

A Semana de Combate à LGBTfobia e o Dia Internacional de Combate à Homofobia do 

Campus Rio Grande: 

A semana de combate à LGBTfobia do Campus Rio Grande ocorreu entre os dias 16 

de maio e 20 de maio de 2016. Durante as atividades, foram fixados dois murais, um onde 

estudantes podiam escrever sobre casos de homofobia presenciados em aula, e outro com 

fotos de placas com frases de efeito. Também foi instalada uma urna para denúncias anônimas 

de homofobia. Além disso, ocorreram as atividades de “vacinação contra o preconceito” onde 

estudantes, pessoas servidoras e pessoas funcionárias terceirizadas que quisessem eram 

“vacinadas” com um carimbo com os dizeres #IFRSsempreconceito. No dia 17 de maio, foi 

exibido o documentário “Bichas” nos três turnos de aula, além de ter sido realizado um 

flashmob durante os intervalos dos períodos da manhã e tarde. 

Foram produzidos cartazes por estudantes das turmas 1C, 1B, 1E e 1E1, juntamente às 

pessoas professoras, técnicas e estudantes membros do núcleo, com a temática do combate à 

homofobia, à lesbofobia, à bifobia e à transfobia.  
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A exibição do documentário “Bichas” se deu, durante os períodos da manhã e tarde, 

no Anfiteatro do Campus, sendo que a exibição durante o período da noite ocorreu no 

miniauditório. Houve uma significativa adesão por parte de discentes e docentes, sendo que, 

após a exibição do documentário, foram apresentados dados estatísticos e notícias relevantes à 

temática, havendo então uma discussão sobre a mesma, envolvendo estudantes, pessoas 

servidoras e demais membros do NEPGS. 

O flashmob ocorreu durante os intervalos da manhã e da tarde, sendo organizada pela 

professora de Educação Física Tatiana, e contando com relevante participação de discentes, 

sobretudo da turma 2D. Durante a ação houve uma apresentação artística de dança, com 

elementos cênicos representando um armário, de onde personagens podiam “sair”. 

O mural para denúncias de homofobia, além de ter sido amplamente preenchido com 

declarações de cunho denunciatório, foi preenchido também com frases homofóbicas e 

contrárias ao movimento LGBT. Tais frases foram postas em discussão em um momento 

específico durante a exibição do documentário. 

Os materiais utilizados durante o evento foram recolhidos e guardados no dia 23/05, 

sendo que por hora se encontram guardados na sala de permanência do ginásio, devido ao fato 

de não haver disponibilização de sala fixa para as atividades do núcleo. 

No ano de 2017, o evento ocorreu somente durante o dia 17 de maio, durante o qual 

foram realizadas palestras no Anfiteatro do Campus Rio Grande sobre temáticas relacionadas 

à LGBTfobia, contando com a participação de representações municipais, de coletivos e de 

grupos sociais, recebendo, assim como a semana do ano anterior, grande repercussão 

midiática, aparecendo no Jornal Agora. 

Conclusão 

Foi de grande importância a experiência resultante da organização, promoção e 

participação destes eventos, sobretudo devido à importância de se levantar dentro do ambiente 

escolar tal discussão sobre as temáticas relacionadas à LGBTfobia. Também foi de inegável 

importância a difusão que as temáticas abordadas obtiveram dentro e fora da comunidade do 

Campus. 

O evento também se destacou pela participação de diversas entidades e pessoas ligadas 

ao movimento LGBT e à pautas relacionadas ao movimento na cidade de Rio Grande. A 

participação de tais entidades e indivíduos permitiu uma maior discussão sobre temas como 

gênero, sexualidade e privilégios, conhecimentos estes que puderam ser transmitidos tanto 

para a comunidade acadêmica quanto para a população riograndina. 



 

O resultado obtido com os referidos eventos foi consideravelmente satisfatório, pois 

houve um grande engajamento tanto do público interno quanto do público externo à 

comunidade acadêmica do Campus, além de terem sido de muita importância as questões e 

pautas discutidas e esclarecidas durante os eventos.  

Por fim, é importante enfatizar a importância de espaços de discussão semelhantes aos 

que foram possíveis com os eventos, além da importância de espaços que permitam uma 

maior visibilidade e, sobretudo, representatividade de pessoas LGBT em diversas esferas 

sociais. Desta forma, será possível a criação de um mundo com menos intolerância e 

preconceito e mais respeito à diversidade e ao amor.  
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