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1 INTRODUÇÃO 

  

Em junho de 2012 a Universidade de Cruz Alta firmou parceira com a Rede Escola de 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul para desenvolver trabalho, junto aos servidores 

públicos e agentes sociais, referente às diversidades sociais, especialmente no que se refere ao 

envelhecimento populacional, às necessidades especiais e à diversidade sexual e de gênero. 

Foi criado então o Programa Gestão de Políticas Públicas para os Direitos Humanos: 

Necessidades Especiais, Diversidade Sexual e Geracional (Envelhecimento). 

  Especificamente para a temática da diversidade sexual objetivou-se oportunizar 

formação continuada aos servidores públicos sobre diversidade sexual através de atividades 

de extensão; empoderar servidores públicos e agentes sociais, no que diz respeito à 

diversidade sexual, tornando-os sujeitos capazes de incidir politicamente nos seus contextos, 

transformando a prática pedagógica e as políticas públicas em educação, com o 

reconhecimento da diversidade sexual e o combate à homofobia; estimular e apoiar 

experiências exitosas na área de formação dos profissionais e agentes sociais para a promoção 

de uma cultura de reconhecimento da diversidade sexual. 

 Este Programa foi proposto, pois é reconhecido que em nosso país as políticas públicas 

voltadas para o público LGBT ainda não ganharam o devido reconhecimento da maior parte 

da população, o que muitas vezes pode justificar o fato de casos de homofobia nos espaços 

públicos (MELLO, BRITO, MAROJA, 2012). 
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Assim, a Universidade de Cruz Alta desenvolveu 10 (dez) Seminários Regionais Rio 

Grande Sem Homofobia, em diferentes regiões do Estado, através dos quais foi possível 

proporcionar espaço de formação e discussão aos mais variados servidores públicos 

municipais, estaduais e federais, acerca das políticas públicas voltadas para o público LGBTs. 

Desta forma, este trabalho tem por finalidade descrever as experiências vivenciadas nestes 

eventos através da troca de informações com o público envolvido. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de relato de experiência obtido através da execução de dez Seminários 

Regionais Rio Grande Sem Homofobia. Os Seminários ocorreram no período de julho a 

dezembro de 2012, em dez municípios do Estado do Rio Grande do Sul, na perspectiva de 

atingir diferentes regiões do Estado e o maior número de participantes, sendo convidados 

todos os municípios pertencentes à área de abrangência do município sede. Os eventos, com 

carga horária de oito horas cada, abordavam as temáticas: “Violência Homofóbica no Rio 

Grande do Sul e no Brasil e o Programa Rio Grande Sem Homofobia”; “A população de 

travesti e transexual construindo a cidadania - Carteira de nome social”; O papel dos 

movimentos sociais na afirmação da cidadania LGBT”; “Introdução à diversidade sexual”; 

“Orientação sexual e identidade de gênero e Diversidade sexual na escola”; “Vocábulo LGBT 

e a Violência-homo-lesbo-transfóbica”; “Políticas LGBTs da Secretaria da Justiça e dos 

Direitos Humanos (SJDH) do Estado do Rio Grande do Sul” e “Análise de conjuntura sobre 

políticas LGBT no Brasil e no Rio Grande do Sul”. Após serem trabalhadas as temáticas, 

eram realizadas sistematizações, em cada evento, onde o público presente era convidado a 

responder perguntas abertas de levantamento de informações acerca do atual panorama das 

Políticas Públicas LGBTs em seus serviços e avaliação da relevância do evento para vida 

profissional. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No plano ético-político, a tarefa fundamental da formação continuada voltada para 

servidores públicos é a da afirmação dos valores de igualdade, solidariedade e defesa do 

espaço público, direitos sociais básicos em contraposição ao ideário neoliberal da supremacia 

das leis da liberdade do mercado, do mais forte e experto. Trata-se, também, de romper com a 



 

visão de seres humanos superiores, uma espécie de mamíferos de luxo, e, portanto, com a 

ideologia dos dons e, hoje das competências (FRIGOTTO, 2011). 

Através deste conceito é possível identificar a necessidade de garantir espaços para 

formação continuada aos servidores públicos, voltada para os Direitos Humanos de LGBTs, 

na garantia de romper preconceitos presentes nos espaços públicos.  

As ações de formação continuada desenvolvidas pela Unicruz nos dez Seminários 

Regionais Rio Grande Sem Homofobia nas diferentes regiões do Estado do Rio Grande do 

Sul atingiram público de 994 servidores públicos municipais, estaduais e federais.   

A partir da execução dos primeiros seminários foi possível perceber baixa adesão de 

participantes, o que contribuiu para alteração da proposta inicial do programa que previa 

oferta de 12 Seminários, sendo concluído somente com 10 eventos. 

Ocorre que durante a elaboração do cronograma tinha-se como meta atingir um 

público entorno de 100 a 150 participantes, porém no decorrer das atividades houve 

necessidade de alteração no cronograma, tendo em vista que a meta de participação planejada 

durante as reuniões que definiram o calendário com as cidades e público alvo não estava 

sendo atingida. Dessa forma, após discussão entre a Universidade e a Fundação para o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, ficou determinado seriam executados apenas 10 

Seminários Regionais Rio Grande sem Homofobia, sendo que os dois pendentes seriam 

substituídos pelo II Seminário de Direitos Humanos a ser realizado em Porto Alegre nas 

dependências do Centro Universitário Metodista (IPA). 

Contudo, insta mencionar, que apesar de ainda se verificar certa resistência por parte 

dos servidores em discutir a temática, a falta de apoio por parte dos gestores na liberação para 

participação também contribuiu para baixa adesão do público, por isso faz-se necessário 

repensar formas de divulgação mais efetivas com maior explanação da proposta junto aos 

gestores municipais, e um maior empenho da própria Coordenadoria Estadual da Diversidade 

Sexual, junto a SJDH, na garantia de maior participação dos servidores públicos. 

Os municípios sede dos seminários foram Cruz Alta, Santa Maria, Passo Fundo, 

Candiota, Pelotas, Santo Ângelo, Canoas, Alvorada, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Caxias 

do Sul e São Leopoldo. Estes municípios foram escolhidos pela Coordenadoria Estadual de 

Diversidade Sexual tendo como critério de escolha um mapeamento realizado pela SJDH que 

possibilitou verificar a necessidade de se trabalhar tal temática nos referidos municípios.  

Através dos relatos do público presente e discursos dos palestrantes envolvidos, 

perceberam-se lacunas quanto à efetivação das políticas públicas voltadas para o público 



 

LGBT bem como preconceito e resistência no debate e aceitação desta temática que precisa 

ultrapassar as barreiras do senso comum. 

 O preconceito em relação à população LGBT, presente na sociedade, se faz pela 

afirmação ou entendimento de que a homossexualidade é algo excluído da regra natural, o que 

submete esta população às múltiplas formas de discriminação e sofrimentos, sendo que, esse 

sofrimento e exclusão se dão também nos serviços públicos, o que não é percebido pela 

sociedade como algo que mereça atenção (BASTOS, 2012). 

 Destaca-se também que a grande maioria dos servidores presentes salientou a 

importância da oferta de atividades de formação continuada, principalmente por ser algo 

ofertado muitas vezes para públicos específicos e não para a totalidade dos setores públicos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

Ao finalizar as atividades, restou claro que a formação e a capacitação devem fazer 

parte do preparo do servidor público para atender melhor à sociedade brasileira, resultando 

em atendimento mais respeitoso, baseado no reconhecimento da realidade da população 

LGBT que cresce cada vez mais. O Programa da Rede Escola de Governo na Unicruz 

demonstrou a preocupação de governos democráticos em romper com processos de 

colonização e cidadania passiva, transformando a mediação entre sociedade civil e Estado 

mais dialógica com a promoção de um processo de cidadania ativa.  
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