
 

 

 

 

 

CENÁRIO EDUCATIVO  

1. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

“I Am What I Am” 

1.2 Criador 

Nome, apelido: Andreia Monteiro e Rita Sousa 
e-mail: andreia.monteiro@mentortec.eu e rita.sousa@mentortec.eu 
Website/blog: www.mentortec.eu 
Escola/organização: Mentortec 

1.3 Tópicos ou cursos envolvidos 

Saúde mental, identidade sexual, educação para a cidadania. 

1.4 Nível de ensino  

Primário 

Secundário X (ensino secundário inferior) 14-15 anos de idade 

Escola da segunda oportunidade 

Aula de apresentação 

Outro  

 
1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

No final do cenário, espera-se que os alunos tenham adquirido as competências que lhes 
permitam: 

 Ter conhecimento dos conceitos principais e compreender a diferença entre identidade 
sexual e identidade de género; 

 Pensar criticamente sobre a relevância da identidade sexual no desenvolvimento da 
personalidade e nas relações que estabelecemos com os outros em todo o mundo; 

 Compreender como podem oferecer e pedir ajuda em situações onde é necessária 
orientação relativa à identidade sexual; 

 Melhorar as suas capacidades de estabelecer e manter relações saudáveis e equilibradas 
com os outros; 

 Respeitar a singularidade de pessoas diferentes. 

mailto:andreia.monteiro@mentortec.eu
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1.6 Duração 

Duração da aula:  2,5 horas 

Preparação exterior:  30 minutos 

Total de horas: 3 horas 

2. Desenvolvimento do cenário educativo 

2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

1a. Desafie os alunos a refletir e a debater a «identidade sexual», com base nas seguintes 
perguntas: 

 Já alguma vez ouviram falar de «identidade sexual»? Em que contexto/situação? 

 O que compreendem por «identidade sexual»? 

 Consideram importante pensar e debater a «identidade sexual»? Porquê? 

 Alguém costuma falar ou debater a «identidade sexual» convosco? Em caso afirmativo, 
sobre o que foi a conversa ou debate? 
 

Depois do debate num grupo grande, é importante apresentar e clarificar o conceito de 
«identidade sexual» (ficha de trabalho 1). (15 minutos) 

2. Debate a aprofundar  

2a. Apresente as imagens «Brides and Grooms» (ficha de trabalho 2) (5 minutos). 

2b. Atividade de brainstorming  

Desafie os alunos a pensar e a partilhar algumas ideias e a sua perspetiva sobre as imagens, 
seguido de um conjunto de perguntas (15 minutos): 

1. Qual é o foco das imagens? 

2. O que pensam das imagens? 

3. Como é que as imagens vos fazem sentir?  

 

Sugestões para o professor:  

• Durante a atividade de brainstorming, aponte as ideias principais no quadro. 

• Peça a um dos alunos que escreva num caderno as ideias partilhadas pelos colegas. 

• É importante garantir que todos os alunos partilham, pelo menos, uma ideia ou opinião. 

No final da atividade, destaque as principais conclusões. 

 



 

 

 

OPOSIÇÕES BINÁRIAS a aprofundar 

1. Devemos assumir a nossa identidade sexual para nos sentirmos bem connosco ou devemos 
mudar a nossa identidade sexual apenas para recebermos a aprovação dos outros? É normal 
sentir-me inseguro ou em conflito em relação à minha sexualidade ou isto significa que tenho 
um problema? Devo falar com alguém caso me questione sobre a minha sexualidade? 

Oposição binária 1: devemos assumir a nossa identidade sexual para nos sentirmos bem 
connosco ou devemos mudar a nossa identidade sexual apenas para recebermos a aprovação 
dos outros? É normal sentir-me inseguro ou em conflito em relação à minha sexualidade ou 
isto significa que tenho um problema? Devo falar com alguém caso me questione sobre a 
minha sexualidade? 
3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

- Divida a turma em três grupos. 

- Cada grupo irá debater a oposição binária com base nas perguntas principais preparadas 
anteriormente, no entanto, os professores podem adaptá-las, adicionar novas perguntas 
ou modificá-las (ficha de trabalho 3). O professor irá partilhar algumas ideias sobre a 
identidade sexual e sobre como os alunos podem saber mais sobre o assunto. Na ficha 
de trabalho 3 estão identificadas algumas possíveis razões que os professores podem 
utilizar como recurso (15 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Selecione um grupo de cinco alunos responsáveis por estruturar uma representação, 

utilizando a técnica de Fórum Teatro, sobre a vida diária de um adolescente ao nível das 

interações com a sua família, amigos e colegas, debatendo a sua identidade sexual. Em 

cada interação, os alunos devem definir o «oprimido» e o «opressor» (15 minutos). 

- O grupo de alunos irá representar uma vez a situação completa aos restantes elementos 
da turma. Na segunda ronda de representações, os alunos podem interromper a cena 
sempre que considerarem que está a acontecer algo de «errado» e mostrar como 
deveria ser a interação entre as personagens, de acordo com a sua perspetiva. Depois 
de mostrarem como a situação deveria acontecer, o grupo pode continuar com a 
representação original. O professor irá agir como moderador da representação (30 
minutos). 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante 
realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento 
permitindo que as pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-
los falar livremente ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente (15 
minutos): 

1. Pensa na situação que preparou: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 



 

 

 

2. Imaginem que testemunham ou vivem uma situação relacionada com a identidade 
sexual: 

a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 

 

4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 4) (15 minutos): 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 5) (15 minutos): 

 
 
 
5. Plano de ação 

- O professor pode criar um plano de ação com os alunos para definir como podem lidar 
com o problema. 

Conclusões 

- Para concluir o tópico é importante debater: 

a) Para recordar as conclusões de toda a atividade; 

b) Sobre o que os alunos podem fazer no caso de estarem a viver ou conhecerem 
alguém com dificuldades em lidar questões de identidade sexual, oferecendo 
contactos e identificando organizações que os possam ajudar (10 minutos). 

2.2 Fichas de trabalho e recursos 

- Ficha de trabalho 1: Definição de «identidade sexual» 
- Ficha de trabalho 2: Imagens «Brides and Grooms» 
- Ficha de trabalho 3: Questões a aprofundar em pequenos grupos 
- Ficha de trabalho 4: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 5: Questões para personalização 

 

2.3 Infraestruturas e materiais necessários 

 Quadro 

 Papel e caneta 

2.4 Versões/adaptações 
 

2.5 Desafios 
 



 

 

 

- Alguns alunos poderão não querer participar devido a experiências pessoais que 
possam estar relacionadas com o tópico. O professor deve estar consciente e 
preparado para lidar com este tipo de situações. 

- A falta de conhecimento dos professores sobre técnicas de teatro. 

2.6. Literatura adicional  

 Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui. 

 Website da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA) Disponível aqui. 

3. Avaliação do cenário educativo 

• Avaliação — No final do cenário, por meio de um focus group, o professor irá 
pedir aos alunos para escreverem: 

a) Como se sentiram em relação à atividade; 
b) Os desafios que encontraram durante a atividade; 
c) O que aprenderam com a atividade. 

 
• Lições aprendidas — Conclusões 

 

  

https://kidshelpline.com.au/
https://ilga.org/


 

 

 

Ficha de trabalho 1 
Definição de «identidade sexual»  

da Kids Help Line (Austrália) 
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/sexual-identity 

«A sexualidade está relacionada com a forma como nos vemos e exprimimos sexualmente, 
como, por exemplo, por quem nos sentimos atraídos, com quem queremos sair e com quem 
queremos ter experiências sexuais. 

Não se sabe porque é que algumas pessoas são heterossexuais enquanto outras são gay, 
lésbicas, bissexuais, assexuais ou queer. No entanto, alguns investigadores acreditam que 
podem ocorrer alguns eventos nos nossos corpos numa fase muito precoce da vida, que 
moldam a nossa sexualidade. As pessoas descrevem a sua sexualidade de muitas formas. 

A identidade de género e a identidade sexual são muitas vezes confundidas, mas é importante 
compreender as suas diferenças. A identidade de género é a forma como nos vemos a nós 
mesmos em termos de género: masculino ou feminino. Por outro lado, a sexualidade está 
relacionada com quem nos atrai de forma emocional, física e romântica.» 

Fonte: Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui e aqui. 

 
  

https://kidshelpline.com.au/teens/issues/sexual-identity
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/sexual-identity
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/gender-identity


 

 

 

Ficha de trabalho 2 
Imagem «Brides and Grooms» 

2a. Apresente as seguintes imagens: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Ficha de trabalho 3 

Questões a aprofundar em pequenos grupos 

Oposição binária 1: devemos assumir a nossa identidade sexual para nos sentirmos bem 
connosco ou devemos mudar a nossa identidade sexual apenas para recebermos a 
aprovação dos outros? É normal sentir-me inseguro ou em conflito em relação à minha 
sexualidade ou isto significa que tenho um problema? Devo falar com alguém caso me 
questione sobre a minha sexualidade? 

3a. Debate 

1. Na vossa opinião, podemos amar e ter um relacionamento com quem quisermos? 
Porquê? 

2. O que acham de um rapaz gostar de uma rapariga, de um rapaz gostar de um rapaz e 
de uma rapariga gostar de uma rapariga?  

3. Acham que é normal entre os adolescentes questionarem a sua identidade sexual?  

4. Será que um adolescente deverá falar com alguém caso se questione sobre a sua 
identidade sexual? 

5. O que acham que um adolescente deve fazer ao descobrir que possui uma identidade 
sexual diferente? Deve partilhá-lo com a sua família e amigos? 

 

Identidade sexual 

A relevância da identidade sexual 

«A identidade sexual é fundamental para o senso de bem-estar geral de uma pessoa, é uma 
parte importante da forma como interagimos com os outros. A formação da identidade e, 
especificamente, a sexualidade são dos aspetos mais básicos e fundamentais do ser humano. 
Para permitir um processo saudável desta componente da formação de uma pessoa, é 
importante permitir que os outros se exprimam livremente, sem discriminação.» 

Fonte: Artigo da Psycalive publicado por Daniella Pavone, psicóloga clínica. Artigo disponível 
aqui. 

 

Identidade sexual: qual? 

«A maior parte das pessoas, desde muito jovens, sabe com quem quer ter relações. Outras 
pessoas podem levar até à idade adulta ou superior a compreender a sua sexualidade. 

Mas lembre-se, a sexualidade NÃO é uma escolha! É diferente para cada pessoa e é uma parte 
natural da nossa identidade. Todos têm o direito de se sentirem confortáveis e de serem 
aceites por quem são. 

Só porque definiu a sua sexualidade de uma forma até agora, não quer dizer que não possa 
mudar de ideias mais tarde. Isto não quer dizer que esteja «confuso» ou a «escolher». Significa 
apenas que ainda está a aprender sobre quem é e sobre que tipo de atrações e relações são 
certas para si. 

https://www.psychalive.org/personal-sexual-identity/


 

 

 

A sua sexualidade pode ser a mesma durante toda a vida ou poderá definir-se de outra forma 
à medida que aprende mais sobre si.» 

 

Questionar a minha sexualidade significa que sou...? 

«Compreender-se a si mesmo é um processo que dura toda a vida, pelo que é normal sentir-
se inseguro ou em conflito em relação à sua sexualidade. 

Para algumas pessoas, tentar perceber a sua identidade sexual pode ser confrontante, confuso 
e emocionalmente difícil. Estes sentimentos são comuns quando as atrações e 
relacionamentos que desenvolvemos não são comumente aceites na nossa comunidade. 

Para outros, compreender a sua identidade sexual, serem eles mesmo e estarem com outras 
pessoas como eles é, normalmente, libertador e entusiasmante. 

Todos temos o direito de nos sentirmos nós mesmos, sem precisar de o explicar ou justificar 
a ninguém. Sentir-se pressionado a esconder por quem nos sentimos atraídos pode ser muito 
stressante. Como para qualquer pessoa que não se sinta capaz de ser ela mesma, isto pode 
ser stressante e levar a problemas de saúde mental e física. 

 

Fonte: Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui. 

  

https://kidshelpline.com.au/teens/issues/sexual-identity


 

 

 

 

Ficha de trabalho 4 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 1: devemos assumir a nossa identidade sexual para nos sentirmos bem 
connosco ou devemos mudar a nossa identidade sexual apenas para recebermos a 
aprovação dos outros? É normal sentir-me inseguro ou em conflito em relação à minha 
sexualidade ou isto significa que tenho um problema? Devo falar com alguém caso me 
questione sobre a minha sexualidade? 

4a. Debate dialético a aprofundar  

1. Devemos esconder a nossa identidade sexual para garantir que somos aceites pelos 
nossos amigos e familiares?  

2. Na vossa perspetiva, é comum entre os adolescentes esconder a sua identidade 
sexual? Porquê? 

3. Na vossa perspetiva, porque é que a identidade sexual é tão importante? Porque 
devemos falar sobre ela? 

4. Podemos perder os nossos amigos e familiares se assumirmos uma entidade sexual 
diferente?  

5. Acham que podemos mudar a nossa identidade sexual ao longo da vida?  

  



 

 

 

Ficha de trabalho 5 

Questões para personalização 

Oposição binária 2: devemos esconder a nossa identidade sexual para garantir que somos 
aceites pelos nossos amigos e familiares? Podemos perder os nossos amigos e familiares se 
assumirmos uma entidade sexual diferente? A identidade sexual muda ao longo da vida, 
podemos tentar ter uma identidade sexual diferente? 

4b. Personalização  

1. Pensem na situação que prepararam. Como se sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Pensem nas situações que viram: 

a. Como é que as mesmas vos fizeram sentir? 

b. Conseguem imaginar o que é que uma pessoa com dificuldades em lidar com 
a sua identidade sexual sente e quais são os seus medos? 

  

 


