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Roteiro de oficina: gênero, sexualidade, raça e classe 

3º encontro 

1. Raça e classe: debate com convidado 

2. Parte 1: entendendo o que é interseccionalidade com o cinema 

3. Parte 2: exercício educomunicativo 

 

1) Raça e classe: debate com convidado – 60’ 

Objetivo: 

Introduzir os conceitos de raça e classe, bem como a articulação destes conceitos com 

gênero e sexualidade. 

 

Para iniciar nossa oficina, contaremos com a participação de um convidado que possa 

fazer uma fala sobre os conceitos de raça e classe. Perguntas inspiradoras: 

Que relações existem entre experiências pessoais e desigualdades estruturais em nossa 

sociedade?  

Que relações podemos perceber entre os conceitos de raça, classe, gênero e sexualidade?  

Como esses conceitos nos permitem compreender a ideia de desigualdade?  

 

Dica: reforçar a ideia de desigualdades em interação, em sobreposição ou articulação. 

 

2) Parte 1: entendendo o que é interseccionalidade com o cinema – 50’ 

Objetivo: introduzir a ideia de interseccionalidade, isto é, de articulação de categorias de 

gênero, sexualidade, raça e classe, entre outras, na conformação de sujeitos, da identidade 

e da subjetividade, entre outros aspectos, bem como o impacto das intersecções nas 

experiências individuais e sociais da juventude LGBT. 

Exibiremos trechos dos filmes “Me chame pelo seu nome” e “Moonlight”. Iniciamos 

então uma discussão com os jovens acerca da percepção individual sobre cada trecho. 

Em seguida, o objetivo é reforçar as diferentes trajetórias, culturas, experiências, 
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lugares sociais, identidades e práticas sexuais, entre outros temas, representadas nestes 

dois filmes. Espera-se com isto solidificar com o conceito de interseccionalidade.  

Dica: ressaltar a origem do conceito de interseccionalidade no movimento feminista 

negro norte-americano.  

 

3) Parte 2: exercício educomunicativo – 40’ 

 

Nesta etapa, trabalharemos com os jovens produção de conteúdo em formato de lista. 

Dividiremos a turma em três grupos e em seguida elegeremos temas para guiar a produção 

das listas, em linguagem jovem e atraente. Inúmeras propostas podem ser pensadas, entre 

as quais: 5 formas de entender interseccionalidade na prática; 7 maravilhas de não fazer 

parte do heteropatriarcado branco e 3 dicas para entender porque raça e classe importam 

para qualquer LGBT. 

Dica: caso a turma tenha dificuldade em imaginar postagens em formato de lista com os 

conteúdos trabalhados, traga exemplos de postagens de blogs, páginas e sites voltados às 

temáticas de gênero, sexualidade, raça e classe. 

 


