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INTRODUÇÃO

Uma nota de Out & Around

Nós nunca esperamos fazer um filme, já que 
tínhamos zero treinamento em filmagem. 
Mas, sabendo a importância desses modelos 
em nossas vidas, queríamos contar as 
histórias de pessoas LGBTQ+ fazendo 
coisas extraordinárias ao redor do mundo. 
Fomos inspiradas pelo Projeto It Gets Better, 
criado por pessoas comuns que captam suas 
experiências em vídeo. Então, compramos 
uma câmera de baixo custo e assistimos 
a um tutorial chamado “Como fazer um 
documentário”. Em seguida, partimos para 
visitar 15 países na Ásia, África e América do 
Sul ao longo de um ano. 

Quando nos preparávamos para o filme, 
pensamos ingenuamente que sabíamos 
de tudo visto que viemos de uma cidade 

conhecida por ser pioneira na expressão e 
nos direitos LGBTQ+. Mas logo percebemos 
que quase não sabíamos nada sobre outros 
países no exterior.

Para começar nossa pesquisa para o filme, 
abordamos projetos como os deste guia 
de ação ... dividimos países, estudamos 
informações em páginas da Wikipédia e 
aprendemos sobre liberdades e restrições em 
cada país. Em seguida, procuramos pessoas 
que chamamos de “Supergays”. Estes são 
os líderes pioneiros que levam a igualdade 
LGBTQ+ a seus países. Encontramos 
Supergays de todas as áreas, como política, 
saúde, artes, esportes, entretenimento 
e negócios, que usaram suas posições 
para mais avanços. Também achamos 

‘Superaliados’ unindo-se à causa. Os aliados 
são amigos empáticos que também querem 
viver em um mundo mais justo e equitativo 
para todos.

Nosso documentário, Out & Around é uma 
celebração do impulso mundial que fez o 
movimento LGBTQ+ avançar. Fizemos 
uma parceria com o Projeto It Gets Better 
em nossa missão conjunta de compartilhar 
histórias de esperança em todo o mundo. 
As vozes do movimento mundial LGBTQ+ 
estão se fortalecendo, e o avanço de cada 
país está interconectado. No final, o amor 
está vencendo. 

Esperamos que este filme e guia abra o 
seu coração para outros em todo o mundo 
que lutam pelos desejos universais de 
serem amados, compreendidos e aceitos. 
Pessoas comuns podem criar movimentos 
extraordinários. Então, permita que suas 
mentes se perguntem como você pode 
contribuir para uma sociedade que celebra 
os direitos humanos de todos. Então, tome 
uma atitude. Prometemos que nenhuma 
experiência é necessária.

Jenni & Lisa
Criadores de  
Out & Around

Somos Jenni e Lisa, um casal de São Francisco. 
Enquanto crescíamos, nenhuma de nós sabia de 
qualquer pessoa abertamente LGBTQ+ em nossas 
famílias ou comunidades. Nessa época antes do 
YouTube e da Ellen DeGeneres, levava muito tem-
po para encontrar pessoas saudáveis e prósperas 
que queríamos imitar. Para Lisa, essa pessoa era 
uma professora de sua universidade que lhe deu liv-
ros sobre história da homossexualidade Para Jenni, 
esta pessoa era um pastor de uma igreja afirmativa 
que a ajudou a reconciliar sua fé e identidade. 
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INTRODUÇÃO

JENNIFER  
& LISA uma janela 
para as experiências de 
vida de membros da 
comunidade LGBTQ+ 
em todo o mundo. Out & 
Around nos permite ver as 
experiências deles como 
casal, bem como ouvir 
sobre as experiências dos 
defensores LGBTQ+ em 
uma arena mundial. Há 
três oportunidades para 
ver Jenni e Lisa discutirem 
suas experiências:

Sobre este guía

1 2 3
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Incentivamos você a assistir 
ao documentário na íntegra. 
A versão de 80 minutos 
na qual este guia se baseia 
está disponível para stream 
em  http://outandaround.
vhx.tv/. Para assistir primeiro 
ao trailer do filme, acesse 
www.outandaround.com 
ou www.itgetsbetter.org/
OutandAround. 

Assista ao TED Talk de Jenni e 
Lisa (11 minutos, 51 segundos) 
clicando aqui  (activa legendas 
en Português), ou procurando 
por “Jenni Chang and Lisa 
Dazols: This is what LGBT 
life is like around the world” 
em www.ted.com. E não perca 
seus vídeos do It Gets Better 
disponíveis em  www.youtube.
com/itgetsbetter.   

Complemente sua experiência 
com vídeos e entrevistas 
adicionais disponíveis em www.
outandaround.com. Links 
adicionais também estão 
incluídos na seção seguinte 
deste guia. Para ativar legendas, 
acesse o vídeo e clique no 
ícone de configurações. Na 
seção “legendas”, selecione 
“Português”.

https://outandaround.vhx.tv
https://outandaround.vhx.tv
http://www.outandaround.com
https://itgetsbetter.org/lesson/out-and-around/
https://itgetsbetter.org/lesson/out-and-around/
https://www.ted.com
https://www.youtube.com/itgetsbetter
https://www.youtube.com/itgetsbetter
http://www.outandaround.com
http://www.outandaround.com


INTRODUÇÃO

ENTENDER as semelhanças e diferenças entre as 
experiências de vida de um país para o outro nos ajuda a 
construir uma compreensão sobre as formas pelas quais 
os problemas LGBTQ+ são abordados pelo mundo. Este 
guia do espectador é concebido para incentivar a pesquisa, 
apresentação e discussão entre estudantes e equipes. 
Além de um guia de discussão e uma lista de perguntas 
para discutir o documentário, você também encontrará 
três atividades adicionais para explorar os temas em Out & 
Around. Nosso objetivo final é uma profunda compreensão 
dos desafios e triunfos dos indivíduos e grupos LGBTQ+, e 
formuladores de políticas em todo o mundo.

Abaixo estão algumas ideias deste guia 
sobre a integração de alguns ou todos:
CONTANDO NOSSAS HISTÓRIAS 
Jennifer e Lisa compartilham suas histórias ao longo do 
arco narrativo do documentário, bem como as histórias 
das pessoas que encontram ao longo de suas jornadas. 
Incentivamos você a seguir o exemplo e explorar as 
histórias e experiências das pessoas em sua comunidade 
local. 

TEMPO FLEXÍVEL 
Você pode selecionar uma ou duas partes deste guia para 
se focar ou trabalhar por todo o guia. Há oportunidades 
para se envolver com este documentário em apenas 45 
minutos (por exemplo, assistir ao TED Talk e participar 
das perguntas de discussão) ou desenvolver um plano de 
unidade de duas semanas. A decisão é sua.

CONFIGURAÇÕES FLEXÍVEIS 
Este guia deve ser útil em qualquer ambiente no qual os 
jovens estejam aprendendo e se desenvolvendo, de salas 
de aula a clubes, grupos de pais e muitos outros.

TANTO MEMBROS DA COMUNIDADE LGBTQ+ 
QUANTO ALIADOS SÃO INCENTIVADOS 
Uma das narrativas mais poderosas do documentário é o 
papel que os aliados, ou a falta de aliados, desempenham 
nos lugares que Lisa e Jennifer visitam. Esperamos que 
este guia convide a discussões de membros e aliados, 
assim como da sua própria comunidade. 

ORGANIZE UMA EXIBIÇÃO E OFEREÇA APOIO 
It Gets Better Brasil e os cineastas estão ansiosos para 
compartilhar Out & Around em uma variedade de 
ambientes - de escolas e clubes a reuniões comunitárias 
e eventos especiais – e eles estão aqui para ajudar você 
a configurar isso. Acesse www.itgetsbetter.org/brasil para 
mais informações e recursos.
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INTRODUÇÃO

Lembretes de discussão geral

1 O que você aprendeu 
com Out & Around? 
Que sentimentos e 
emoções o vídeo/filme 
trouxe para você?

2 Alguma coisa no vídeo/
filme surpreendeu você? 
Por que ou por que não?

3 Se pudesse conversar 
com qualquer indivíduo 
do Out & Around, 
quem você gostaria de 
conhecer e por quê? 
Se pudesse fazer uma 
pergunta a essa pessoa, 
o que perguntaria? 

4 Escolha duas histórias 
apresentadas no vídeo/
filme. Como a vida 
diária desses dois 
indivíduos é diferente? 
Como eles são 
parecidos?

5 Se pudesse visitar 
qualquer um dos 
lugares apresentados 
no filme, qual seria? 
Quais características 
sobre esse lugar e sua 
comunidade LGBTQ+ 
atraíram sua atenção?

6 Por que você acha que 
Jenni e Lisa chamaram 
seu filme de Out & 
Around? Se pudesse 
dar ao filme um nome 
diferente, qual seria e 
por quê?

7 Pense nos desafios 
enfrentados pelas 
pessoas LGBTQ+ 
apresentados no filme. 
Que ações podemos 
tomar para enfrentar 
esses desafios?

8 As políticas que 
afetam as pessoas 
LGBTQ+ mudaram 
ou permaneceram as 
mesmas em seu país 
durante sua vida? 
Por que isso pôde 
acontecer?

9 Considere o que os 
ativistas LGBTQ+, 
como os que aparecem 
em Out & Around, 
estão fazendo para 
mudar o mundo. O que 
você pode fazer a partir 
de hoje para contribuir 
com o progresso deles?

10 Se pudesse compartilhar 
uma mensagem com 
a comunidade global 
LGBTQ+, qual seria?

As perguntas a seguir podem ser usadas depois de se ter assistido ao documentário, ao Ted Talk 
ou outros materiais em conjunto com as atividades incluídas no guia. Essas perguntas funcionarão 
para uma reflexão escrita silenciosa, para discussões e em conversas em pequenos grupos ou grupos 
inteiros.
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PROJETOS

Direitos globais LGBTQ+ 
EM 3 PROJETOS

RECUROS PARA PESQUISA (Global)

AS EXPERIÊNCIAS                    
de pessoas LGBTQ+ em todo o mundo são 
diversas e variadas, e as crenças, normas sociais 
e leis dos países em que vivem têm um efeito 
determinante em suas vidas.  

Nas páginas seguintes, você encontrará 
três projetos específicos para envolver seus 
estudantes em um estudo mais aprofundado 
das experiências das pessoas que moram nos 

lugares visitados por Jenni e Lisa em Out & 
Around. Esses projetos podem ser realizados 
individualmente, em duplas, em pequenos 
grupos, ou como uma turma inteira, e podem 
até servir como lição de casa ou aprendizado 
prolongado. 

Este página inicial inclui recursos para pesquisa, 
tanto de uma perspectiva global quanto por 
regiões, para uso nos projetos abaixo.

• Aluri divulga notícias e 
problemas enfrentados pelas 
comunidades LGBTQ+ em 
todo o mundo www.alturi.org. 
Selecione “Portuguese” ou 
“Português” com a ferramenta 
Google Translate na parte 
superior da página.

• Human Rights Campaign 
(HRC) fornece relatórios 
sobre os direitos dos indivíduos 
LGBTQ+ em todo mundo www.
hrc.org. Basta procurar por 
“internacional” ou pelo país de 
sua escolha.

• Human Rights Watch (HRW)  
é uma organização global 
sem fins lucrativos, focada 
em pressionar por mudanças 
políticas e práticas para melhorar 
a vida de pessoas em todo o 
mundo. Acesse. Acesse www.
hrw.org/es e procure por direitos 
LGBT. 

• It Gets Better Project é uma 
organização global que 
trabalha para elevar, capacitar 
e conectar jovens LGBTQ+ 
em todo o mundo. Acesse o 
site da organização em www.
itgetsbetter.org/global.

• ILGA é uma federação mundial 
de mais de 1.200 organizações 
filiadas que fazem campanha por 
direitos LGBTI (‘I’ significando 
intersexo) em 132 países em todo 
o mundo. www.ilga.org/es. 

• OutRight International fornece 
informações sobre o trabalho 
de ativistas LGBTQ+ em 
todo o mundo. Você pode 
saber mais acessando www.
outrightinternational.org. Clique 
no ícone do mundo, selecione 
“Google translate” e selecione 
“Português.”
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RECURSOS PARA PESQUISA (Por região)

Para cada um dos itens a seguir, clique nos links abaixo ou vá para www.wikipedia.org e procure os termos destaca-
dos. Os timestamps são para cenas em que esses países e lugares aparecem na versão de 60 minutos do docu-
mentário Out & Around.  (NOTA: Vários países listados abaixo não têm suas próprias páginas da Wikipedia sobre 
direitos LGBTQ+ em português. Nesse caso, é fornecido o link para a página global de direitos LGBTQ+.)

AMÉRICA DO NORTE

Direitos LGBT nos Estados Unidos 

Clip: 0:00 - 4:48 &  
1:15:59 - 1:18:35

ÁSIA E PACÍFICO 

Direitos LGBT na Nova Zelåndia
Clip: 5:48 - 9:40

Direitos LGBT na Austrália
Clip: 9:40 - 12:20

Direitos LGBT na Indonésia 
Clip: 12:22 - 15:32

Direitos LGBT nas Filipinas 
Clip: 16:43 - 21:43

Direitos LGBT emTaiwan 
Clip: 23:40 - 28:05

Direitos LGBT na China
Clip: 28:05 - 32:08

Direitos LGBT no Nepal 
Clip: 32:08 - 36:47

Direitos LGBT na Índia
Clip: 36:47 - 42:23

ÁFRICA
Direitos LGBT en Tanzånia 

Clip: 43:48 - 49:59

Direitos LGBT no Quênia 
Clip: 49:59 - 55:35

AMÉRICA DO SUL
Direitos LGBT no Brasil

Clip: 56:34 - 1:00:47

Direitos LGBT na Argentina
Clip: 1:00:47 - 1:04:36

Direitos LGBT no Chile
Clip: 1:05:13 -1:10:24

Direitos LGBT no Peru
Clip: 1:12:55 - 1:14:04

Tomadas adicionais nos 
bastidores e entrevistas também 
podem ser encontradas em www.
outandaround.com. Clicar na 
aba na parte superior da página 
que diz “Executar ação” e, em 
seguida, navegar no mapa usando 
os pinos de país.
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PROJETOS

http://www.wikipedia.org
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_LGBT_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_sexual_nas_Filipinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_sexual_na_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_sexual_na_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_pessoas_LGBT_no_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_LGBT_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade_na_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Chile
http://www.outandaround.com
http://www.outandaround.com


INSTRUÇÕES para Educadores PERGUNTAS para Estudantes

1. Determine como deseja que 
os estudantes interajam com 
o documentário, conforme 
descrito na p. 4 deste guia.  

2. Divida os estudantes em 
pequenos grupos de 2 a 4 
pessoas. Atribua um país a 
cada grupo ou permita que 
os estudantes selecionem um 
país para pesquisar.  

3. Forneça aos estudantes 
a planilha fornecida na 
próxima página (seja digital 
ou impressa) e dê a eles 30 
a 45 minutos para o grupo 
pesquisar o país, usando 
os recursos para pesquisa 
proporcionados na p. 8 deste 
guia. 

4. Permita que os estudantes 
criem um cartaz, slides 
ou outra apresentação 
para compartilhar suas 
descobertas com o conjunto 
da turma.  

5. Considere captar 
semelhanças e diferenças 
à medida que os alunos 
apresentam suas descobertas. 

6. Envolva-se em uma discussão 
em grupo para encerrar 
o aprendizado usando as 
perguntas para consideração 
abaixo.

1. Como se sentiu enquanto 
aprendia sobre o seu país? 
Alguma coisa surpreendeu 
você?

2. Os principais obstáculos 
para as pessoas LGBTQ+ 
que querem sair do armário 
são os medos relacionados 
à segurança e aceitação. O 
quanto é seguro e acolhedor 
para pessoas LGBTQ+ o país 
que você estudou? O que 
acha que ajudaria a aumentar 
a aceitação geral das pessoas 
LGBTQ+ naquele país?

3. Quais países foram mais 
semelhantes nas formas 
como legislam e tratam os 
indivíduos LGBTQ+? Quais 
foram os mais diferentes? Por 
que você acha que é isso?

4. Como acha que outras 
identidades, como raça ou 
gênero, podem influenciar as 
formas como os indivíduos 
LGBTQ+ são tratados no 
país que você selecionou? O 
que faz você pensar isso?

5. Imagine que alguém 
estivesse para se assumir 
em sua família ou em sua 
comunidade (ou reflita sobre 
isso, se já aconteceu). Qual 
seria a reação geral? Como 
acha que seria semelhante ou 
diferente das experiências das 
pessoas em Out & Around? 

OBJETIVO
Os estudantes poderão pesquisar e apresentar sobre um 
país representado em Out & Around e refletir sobre as 
semelhanças e diferenças entre os países globalmente. 

MATERIAIS
Planilha de pesquisa do país (p. 10-11), acesso à Internet, 
material de escrita; PowerPoint e/ou cartazes opcionais

PREPARAÇÃO
Cada estudante ou pequeno grupo de estudantes precis-
ará ter acesso a uma cópia da planilha de trabalho do país 
(p. 10-11)

DESCRIÇÃO
 Em Out & Around, Jenni e Lisa visitam dez países 
com visões muito diferentes sobre sexualidade, 
identidade de gênero e expressão de gênero. Coisas 
como a dinâmica familiar e a religião, por exemplo, 
influenciam muito a maneira como diferentes 
nações tratam suas comunidades LGBTQ+. Por 
meio deste projeto, você terá a oportunidade de dar 
uma olhada mais profunda em um país específico 
do filme e quais direitos e proteções estão 
disponíveis para as comunidades LGBTQ+ de lá.

PROJETO 1

Apresentações de grupo
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PROJETO 1

Planilha de grupo Nome ______________________________     
País ______________________________

OUT & AROUND | EduGuia| Página 10

A relação sexual com pessoas 
do mesmo sexo está legalizada? 
Caso sim, desde quando?

Quais os direitos, se houver 
algum, estão relacionados à 
identidade e expressão de 
gênero?

As pessoas LGBTQ+ podem 
servir nas forças armadas?

Existem proteções legais contra 
a discriminação para indivíduos 
LGBTQ+? Caso sim, descreva-
as.

O casamento entre pessoas do 
mesmo sexo está legalizado?



PROJETO 1

Planilha de grupo
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1. Com base no exposto, como caracterizaria a qualidade de vida 
LGBTQ+ neste país? Que exemplos dos fatos que você leu e de 
Out & Around confirmam essa caracterização?

2. Imagine que você estava em um restaurante neste país (assuma 
uma grande área urbana). Dois homens estão jantando juntos e 
compartilham um beijo. O que você acha que pode acontecer?  

3. Alguma coisa surpreendeu você ao ler o artigo? Alguma coisa 
parecia diferente do que você poderia ter adivinhado sobre o país 
com base em seu conhecimento anterior deste país?

4. Como as experiências de Jenni e Lisa no documentário foram 
semelhantes às que você leu em sua pesquisa? Como elas eram 
diferentes?

5. Se você fosse defender uma política para melhorar as vidas das 
pessoas LGBTQ+ no país que você pesquisou, o que defenderia 
e por quê?

EM UM PEDAÇO SEPARADO DE PAPEL...

Anote três coisas que você 
aprendeu sobre a comunidade 
LGBTQ+ deste país enquanto 
assistia a Out & Around.

Listar websites adicionais 
relacionados. 

Os indivíduos LGBTQ+ podem 
adotar crianças?



INSTRUÇÕES para Estudantes

Conclua as seguintes tarefas:

1. Encontre informações sobre países específicos e os direitos das 
pessoas LGBTQ+ lá, acessando wikipedia.org e pesquisando por 
“direitos LGBT por país”. Role-se até a lista de países e selecione 
um país para pesquisar   

2. Abra o modelo de apresentação de slides navegando para 
http://tinyurl.com/outandaroundtemplate e faça uma cópia, 
editando slide 1 com seu nome e país.

3. No slide 2 inclua fatos essenciais do artigo em http://tinyurl.
com/outandaroundarticle sobre os direitos LGBTQ+ em todo o 
mundo, clicando no link fornecido ou navegando até o google.
com e procurando mapas internacionais sobre os direitos 
LGBTQ+. 

4. Para os slides 3 e 4, use as informações que coletou para 
fornecer uma visão geral do status legal da atividade sexual 
de pessoas do mesmo sexo, identidade e expressão de 
gênero, serviço militar, proteções contra discriminação e 
reconhecimento de relacionamentos no país que você escolheu.

5. Para os Slides 5 e 6, explore a seção ‘Executar ação’ de www.
outandaround.com. Compare o que aprendeu sobre o seu país 
com 3 ou 4 países que Jenni e Lisa visitaram. Então explique: 
seu país é mais ou menos tolerante a indivíduos LGBTQ+ do 
que os países em mostrados em Out & Around? 

6. Para os slides 7 e 9, exercite suas habilidades investigativas e 
criatividade. Crie esses slides para incluir informações sobre 
tudo o que descobriu sobre seu país que considera interessante 
e que ainda não foi apresentado. Use qualquer um dos links 
acima como fontes de referência.

OBJETIVO
Os estudantes poderão pesquisar e criar uma apresen-
tação em PowerPoint como um repórter da CNN dis-
cutindo os direitos LGBTQ+ em um país não explorado 
no documentário Out & Around.  

MATERIAIS
Acesso à Internet, canetas, papel de anotação, Power-
Point

PREPARACIÓN
Cada estudante ou pequeno grupo precisará de um 
computador com acesso à Webquest

DESCRIPÇÃO
 Usando uma abordagem baseada em pesquisa, 
este site de webquest guiará os usuários através 
do uso do site do Out & Around para examinar 
a jornada de Jenni e Lisa mais profundamente 
e desenvolver sua própria apresentação de 
PowerPoint para compartilhar seu aprendizado. 
O Webquest também proporciona aos usuários a 
oportunidade de compartilhar sua história com a 
comunidade LGBTQ+ em https://itgetsbetter.org/
brasil/compartilhe-sua-historia/.

PROJETO 2

Webquest (Questionário online)
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7. Para o slide 10, finalize sua apresentação de slides com um 
resumo do que está aproveitando desta experiência. 

8. Sinta-se à vontade para voltar e alterar o formato ou adicionar 
imagens para inspirar seu público. Como crédito extra, poste 
sobre o que aprendeu nas redes sociais ou compartilhe sua 
própria história em https://itgetsbetter.org/brasil/compartilhe-
sua-historia.

PROFESSORES: Peça aos estudantes que apresentem sua 
apresentação de slides para sua turma e façam conexões entre o que 
aprenderam sobre cada país. Use a rubrica em http://tinyurl.com/
outandaroundrubric/ para pontuar apresentações individuais.

.
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PERGUNTAS para Estudantes

1. Por que acha que Lisa e Jenni selecionaram os países que 
visitaram? Por que você selecionou seu país?

2. Como acha que a experiência de Lisa e Jenni como visitantes 
em determinados países pode diferir das experiências de vida de 
pessoas LGBTQ+ nesses países? Por quê?

3. Que outros países você acha que seria interessante visitar em 
termos de aprendizado sobre as experiências de indivíduos 
LGBTQ+ de lá?   

https://tinyurl.com/outandaroundrubric
https://tinyurl.com/outandaroundrubric


INSTRUÇÕES para Educadores PERGUNTAS para Estudantes

1. Peça aos alunos que escrevam uma 
mensagem de apoio à comunidade global 
LGBTQ+. Sua mensagem pode fazer 
referência a uma história que ouviram 
em Out & Around, uma experiência que 
tiveram em sua própria comunidade, ou 
algo que querem que se concretize no 
mundo. Por exemplo, a mensagem deles 
pode ser algo como “Amor é amor”.

2. Em seguida, peça a eles que escolham 
algumas imagens que representem sua 
mensagem específica. Estas devem ser 
imagens que possam ser encontradas 
na Internet e salvas em um computador. 
Incentive-os também a procurar frases 
ou citações, fazer capturas de tela do 
documentário ou de outros sites que 
eles usaram para pesquisa ou a criar suas 
próprias imagens.

3. Instrua os alunos a criar um quadro de 
exibição digital ou uma colagem de suas 
imagens usando um programa on-line 
como o PicMonkey. Se não puder acessar 
este ou outro recurso gratuito, não há 
problema - eles podem realizar o mesmo 
processo em um documento do Word. 

4. Depois que tiverem criado a versão final, 
peça que salvem como arquivos .pdf ou 
.jpg e enviem para você por e-mail.

5. Reúna a turma para compartilhar 
seus quadros de exibição e discutir as 
perguntas a seguir.

6. Finalmente, convide seus alunos a 
compartilhar o trabalho deles nas 
redes sociais usando as hashtags 
#OutAndAround, #LGBTQAbroad e 
#ItGetsBetter.

1. Por que escolheu imagens ou palavras 
específicas? Qual é a mensagem que 
você espera enviar pelo seu quadro de 
arte? 

2. Quais são algumas histórias que podem 
estar faltando no documentário ou outra 
pesquisa que você concluiu? Como pode 
representar isso no seu quadro de arte?

3. Houve algum tema comum nos fóruns 
criados entre seus colegas? Alguma coisa 
surpreendeu você?

OBJETIVO
Os alunos poderão criar um quadro de arte digital que 
explore de forma criativa as experiências das pessoas en-
trevistadas no documentário e pesquisas adicionais sobre 
a comunidade LGBTQ+.

MATERIAIS
Acesso à Internet, canetas, papel de anotação 

PREPARAÇÃO
Cada estudante ou pequeno grupo precisará de um 
computador com acesso a um documento do Word ou a 
um programa como PicMonkey (www.picmonkey.com). 
ou por procurando por ‘PicMonkey’ ou ‘Vision Board’ em 
www.google.com. 

DESCRIPCIÓN
Usando o que aprendeu sobre os direitos LGBTQ+ 
globalmente, crie um quadro de arte digital que 
explore as experiências das pessoas entrevistadas 
no documentário e os fatos que você aprendeu em 
sua pesquisa. Use figuras, citações ou outros itens 
encontrados on-line para criar uma peça que possa 
inspirar outras pessoas a pensar profundamente 
sobre a vida das pessoas LGBTQ+ em todo o 
mundo. Compartilhe seu trabalho nas mídias 
sociais usando as hashtags #OutAndAround, 
#LGBTQAbroad e #ItGetsBetter.
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It Gets Better Project é uma organização sem fins 
lucrativos sediada em Estados Unidos. Com filiados operando 
em 4 continentes diferentes, como It Gets Better Brasil, o It 
Gets Better Project oferece uma operação verdadeiramente 
global. Juntos, eles usam o poder da narrativa – contada por 
meio de vídeos on-line, mídias sociais, filmes (como Out & 
Around), especiais de televisão, livros e muito mais – para 
promover, capacitar e conectar jovens LGBTQ+ em todo o 
mundo. Até agora, mais de 60.000 vídeos do It Gets Better 
foram compartilhados.

O It Gets Better Project também identificou mais de 1.000 
organizações oferecendo suporte a jovens LGBTQ+. Para 
encontrar um recurso perto de você, acesse http://itgetsbetter.
org/brasil/procurar-ajuda/. 

CONECTE-SE COM A ORGANIZAÇÃO:

 Website: www.itgetsbetter.org/brasil 

 Correo electrónico: brasil@itgetsbetter.org

SIGA A ORGANIZAÇÃO:

 YouTube: www.youtube.com/itgetsbetterbrasil 

 Facebook:  www.facebook.com/itgetsbetterbrasil 

 Twitter: http://twitter.com/ItGetsBetterBr/ 

 Instagram: www.instagram.com/itgetsbetterbrasil

Primeiramente, obrigado por se envolverem profundamente com a história de Jenni e Lisa e explorarem as vidas e experiências 
de pessoas LGBTQ+ pelo mundo. Depois de explorar essas histórias, esperamos que uma coisa esteja clara: as experiências dos 
indivíduos LGBTQ+ são diversas e variadas, e as leis, costumes e normas sociais têm um impacto significativo na experiência de 
vida de ser LGBTQ+ em todo o mundo. 

Se você é um membro da comunidade LGBTQ+ ou um aliado, todos nós podemos agir para compartilhar nossas próprias 
histórias de apoio para garantir que os indivíduos LGBTQ+ em todo o mundo saibam que são amados, aceitos e que têm aliados 
em toda parte. 

ESCRITOR: Sara Taylor
ESTILISTA: Jamie Nicholes

IT GETS BETTER, IT GETS BETTER PROJECT, y IT GETS BETTER BRASIL são marcas registradas nos EUA. O 
It Gets Better Project é uma organização registrada 501(c)(3) e todas as contribuições são dedutíveis de impostos até o 

limite máximo estabelecido por lei 

Copyright © 2010 - 2019 It Gets Better Project. Todos os direitos reservados..

Conclusão  
& recursos adicionais
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