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Glossário 
SOGIESC:

1

2

¹ Retirado do Guia de terminologia da UNAIDS.
² Em inglês:”Sexual Orientation, Gender Identity, Gender
Expression, Sex Characteristics” (Orientação Sexual, Identidade
de Gênero, Expressão de Gênero, Características Sexuais). 



ORIENTAÇÃO SEXUAL
O termo orientação sexual se refere à atração emocional, afetiva e
sexual profunda de cada pessoa por indivíduos do gênero oposto, do 
mesmo gênero ou de ambos os gêneros (assim como suas relações
íntimas e sexuais com estes indivíduos). 

IDENTIDADE DE GÊNERO
Identidade de gênero se refere à experiência interna e individual do
gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo tanto o senso pessoal do corpo — que pode
envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal 
por meios médicos, cirúrgicos ou outros — quanto outras expressões
de gênero, inclusive vestimentas e modo de falar.

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SEXUALIDADES (EIS)
É uma abordagem apropriada para a faixa etária e culturalmente relevante 
para o ensino sobre sexo e relacionamentos, por meio do fornecimento de 
informações cientificamente corretas, realistas e sem juízo de valor.
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IGUALDADE DE GÊNERO
A igualdade de gênero é um direito humano reconhecido, e reflete a ideia 
de que todos os seres humanos são livres para desenvolver suas capaci-
dades pessoais e fazer escolhas sem limitações impostas por estereótipos, 
papéis de gênero ou preconceitos.



HOMOSSEXUAL
A palavra homossexual é derivada da palavra grega homos, que significa 
“igual”. Refere-se a pessoas que fazem sexo com e/ou têm atração ou 
desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Não deve ser confundida com 
a palavra em latim homo, que significa “homem”.
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PATRIARCADO
O patriarcado é um sistema social baseado em uma cultura, estruturas
e relações que favorecem os homens, em especial o homem branco,
cisgênero e heterossexual.
 

CISGÊNERO
O termo faz referência às pessoas que se identificam totalmente com o 
seu “gênero de nascença”, ou seja, é toda pessoa que está identificada
ao gênero ao qual foi atribuído quando nasceu, que se identifica com
seus órgãos sexuais.

EXPRESSÃO DE GÊNERO
É como a pessoa manifesta publicamente a sua identidade de gênero,
por meio do seu nome, da vestimenta, do corte de cabelo, dos compor-
tamentos, da voz e/ou características corporais e da forma como interage 
com as demais pessoas. A expressão de gênero da pessoa nem sempre 
corresponde ao seu sexo biológico (GLAAD, 2016, p. 10).

HETEROSSEXUAL
O termo heterossexual é utilizado para se referir a pessoas que têm 
atração por e/ou mantêm relações sexuais e afetivas com pessoas
do gênero oposto.
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LÉSBICA 
Refere-se a mulheres que têm atração por e/ou mantêm relações sexuais
e afetivas com outras mulheres e possuem a identidade cultural lésbica. 

BISSEXUAL
É uma pessoa que tem atração por e/ou mantém relações sexuais e
afetivas com homens e mulheres e possui a identidade cultural bissexual. 

QUEER
Termo guarda-chuva para minorias sexuais e de gênero, ou seja,
que não são heterossexuais ou não são cisgênero.

TRANSGÊNERO/ TRANSEXUAL/ PESSOAS TRANS
Transgênero é um termo guarda-chuva para descrever pessoas cuja
identidade e expressão de gênero não estão em conformidade com as 
normas e expectativas tradicionalmente associadas ao gênero atribuído
ao nascer. As pessoas transgênero também incluem indivíduos que
receberam cirurgia de redesignação de gênero, indivíduos que
receberam intervenções médicas relacionadas ao gênero que não
a cirurgia (ex.: hormonioterapia) e indivíduos que se identificam como
não tendo qualquer gênero, gêneros múltiplos ou gêneros alternativos.

GAY 
O termo gay pode se referir à atração sexual por pessoas do mesmo sexo, 
relações sexuais e afetivas com pessoas do mesmo sexo, e identidade 
cultural homossexual.
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INTERSEXUAL/INTERSEX
Uma pessoa intersex tem atributos biológicos masculinos e femininos
(características sexuais primárias e secundárias).

 

ASSEXUADA/O
Que não tem atração por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto.

PANSEXUAL
Aquele que sente atração sexual ou romântica independentemente
da identidade de gênero.



Introdução -
Que mundo
queremos
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No Brasil, desde 2015, a equivocadamente chamada “ideologia de gêne-
ro”  tomou proporções inimagináveis. Dos púlpitos das igrejas, bancadas 
políticas, programas de TV, o termo vem ganhando espaço e importância 
e é utilizado de forma enganosa por aqueles que têm aversão a qualquer 
tipo de inclusão e respeito às identidades de gênero e orientação sexu-
al que não estão inseridos na “norma” vigente. Se você está lendo esta 
cartilha, há uma grande chance que esses temas tenham atravessado sua 
vida, trazendo informações e opiniões as mais variadas e, infelizmente, 
muitas delas carregadas de equívocos e fake news.

A cartilha Alfabetização em direitos foi pensada para dar subsídio teóri-
co e jurídico a educadoras(es), mães, pais, familiares e pessoas que têm 
interesse sobre o debate de identidade de gênero nas escolas. Ela possui 
como marco teórico os estudos de gênero e aborda os principais planos, 
leis e diretrizes da educação brasileira como forma de balizar a compre-
ensão e o trabalho de docentes em sala de aula e de pais e mães que 
promovem e defendem a presença dessa temática nas escolas.

A importância de materiais como esta cartilha se expressa nas diversas 
violências que atravessam e se acumulam, principalmente, nas vidas das 
mulheres e meninas trans e cisgênero. Desde episódios de assédios coti-
dianos como importunações no trânsito, assédio no trabalho, casamento 
infantil e gravidez na adolescência, as mulheres convivem com uma in-
finidade de violações de sua dignidade humana, não havendo dados ou 
números suficientes que possam dar conta dessas violações e chegando 
na sua forma mais letal: feminicídio e transfeminicídio. Não há dúvidas de 
que o Brasil é um país extremamente perigoso para elas. Esse, definitiva-
mente, é um mundo que não queremos. 

Nós acreditamos que um outro mundo é possível, e, por meio de infor-
mações corretas, educação, engajamento ético, ampliação de direitos e 
afeto, poderemos construir uma sociedade onde nos sintamos pessoas 
seguras, compreendidas e que nossas diferenças sejam celebradas! Esse 
é o mundo que queremos e pelo qual lutamos, e se você está com esta 
cartilha em mãos, acreditamos que é o que você deseja também. 

Que a jornada comece! 
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Um mito chamado 
“ideologia de gênero”
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O termo “ideologia de gênero” nasce no interior dos círculos conserva-
dores da Igreja Católica e dos movimentos internacionais “pró-vida” e 
“pró-família”  como uma forma de se referir aos estudos de gênero em 
discussão desde a década de 1970. Seu primeiro registro consta nos do-
cumentos da Conferência Episcopal da Igreja Católica, que aconteceu em 
1998, em Lima, no Peru, com o tema “A ideologia de gênero – seus peri-
gos e alcances”. Seus criadores se basearam em dois livros: primeiro, na 
obra da ativista americana “pró-vida” Dale O’Leary intitulada “Agenda de 
Gênero”, de 1996. Segundo, no livro do advogado argentino Jorge Sca-
la, defensor de causas antiaborto e contra os direitos das mulheres, cuja 
primeira edição é intitulada “Ideologia de género - a el género como her-
ramienta do poder ”, de 2010, e que, curiosamente, foi intitulado no Brasil, 
em 2015, como “Ideologia de gênero – o neototalitarismo e a morte
da família”. 

Portanto, ao alegar que os estudos de gênero criam uma “Ideologia”, es-
ses movimentos e ativistas conservadores não só produzem um falso ne-
ologismo e uma perspectiva teórica totalmente enganosa, como também 
desinformam e desmerecem uma literatura que é produzida por pesquisa-
doras/es, de todos os lugares do mundo, há mais de cinco décadas.

No Brasil, estava centralizado num site chamado “Observatório Interamericano de Biopolítica” e que atual-
mente possui apenas um canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjb0Nx56OxfsHgmpF8nFf-
Hg/videos?view=0&sort=p²
Para saber mais, leia o documento produzido pela Conferência: https://img.cancaonova.com/noticias/
pdf/281960_IdeologiaDeGenero_PerigosEAlcances_ConferenciaEpiscopalPeruana.pdf

3

4

3

4

Para compreendermos o imenso equívoco teórico dessa narrativa, que 
vem alimentando tantas fake news e violências baseadas em gênero, é
necessário conceituarmos os dois conceitos que ela utiliza. O primeiro
deles, Ideologia, é descrito dessa forma pelo Dicionário Básico de Filoso-
fia: “(...) conjunto de ideias, princípios e valores que refletem uma deter-
minada visão de mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo uma 
prática política. P. ex.: ideologia fascista, ideologia de esquerda, ideologia 
dos Românticos etc.”. Como vimos, Ideologia trata de ideias e visão de 
mundo, não podendo ser vinculada ao gênero de uma pessoa, pois este, 
como veremos a seguir, se trata da sua Identidade, ou seja, como ela se 
reconhece e quer ser socialmente respeitada. 



Assim, essa falsa narrativa que foi criada em torno dos estudos de gênero 
como algo mau e perigoso, que supostamente teria como alvo a destrui-
ção da família e da religião, objetiva interromper ou retroceder os avanços 
sociais que os movimentos feministas e de mulheres impulsionaram, ao 
colocar em xeque a estrutura patriarcal que se sustenta na crença de que 
o sexo biológico, a divisão dualista de gênero homem vs mulher e os pa-
péis sociais de gênero são naturais. E, pior: enxerga qualquer pessoa que 
não se enquadra nessas regras como uma patologia e oferecem como 
solução as “terapias de conversão” ou a morte. 

1.1 Conceituando Gênero
Nenhum conceito é neutro e os que reivindicam neutralidade são os que 
menos o são. Desde os anos 1970, as teóricas feministas estudam a
construção social e histórica das noções de feminilidade e masculinidade. 
O conceito de gênero só surgiu porque se tornou necessário mostrar que 
muitas das desigualdades e violências às quais as mulheres cisgênero e
a população LGBTQIA+ eram e são submetidas, na vida social, são decor-
rentes de crenças que se fudamentam principalmente em interpretações 
socialmente construídas sobre o conhecimento biólogico.

Em relação às mulheres cisgênero, existe a falsa crença de que sua biolo-
gia as faz pessoas inferiores, incapazes e merecedoras de menos direitos 
que os homens cisgênero. Já em relação às pessoas LGBTQIA+, as cren-
ças as consideram desviantes da sua natureza, seja porque sua orientação 
é voltada para pessoas do mesmo gênero ou porque se identificam com 
nenhum gênero ou com um gênero diferente daquele que lhes foi social-
mente atribuído ao nascer.

Por isso, é importante entendermos a diferença do conceito de “sexo”, 
compreendido como um conjunto dos atributos biológicos, anatômicos,
físicos e corporais que são acionados para definir o sexo masculino, o 
sexo feminino e o intersexo, e o conceito de “gênero”, entendido como  
categoria usada para pensar as relações sociais que envolvem homens e
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mulheres, relações historicamente determinadas e expressas pelos dife-
rentes discursos sociais sobre a diferença sexual (GROSSI, 1998).

O conceito de Gênero não nega o fato de que possuímos características 
biológicas próprias, mas afirma que elas não definem nosso destino social, 
ou seja: o sexo biológico que é atribuído a uma pessoa no seu nascimento 
não define sua profissão, quem ela ama ou como enxerga a si mesma.

Esses estudos consideram que as pessoas são múltiplas e plurais e que 
não existe um destino biologicamente programado para que mulheres e 
homens exerçam determinados papéis e comportamentos, da mesma
forma que não existe uma orientação sexual definida.

Eles fundamentam a exigência de que as pessoas que não se identificam 
com o binômio homem-mulher, e as que não são encaixadas no binômio 
macho-fêmea (que é o caso das pessoas intersexo) não só sejam respeita-
das, mas tenham seus direitos garantidos.
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Escola Sem Partido

2.
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No Brasil, o principal expoente em torno da criminalização da abordagem 
de gênero nas escolas é o Escola Sem Partido (ESP), movimento criado 
em 2004 pelo advogado e na época procurador do Estado de São Paulo, 
Miguel Nagib, que busca, segundo descrito em seu site oficial: “dar visibi-
lidade a um problema gravíssimo que atinge a imensa maioria das escolas 
e universidades brasileiras: a instrumentalização do ensino para fins ideo-
lógicos, políticos e partidários”.

“A pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um 
exército organizado de militantes travestidos de professores abusa da 
liberdade de cátedra e se aproveita do segredo das salas de aula para 
impingir-lhes a sua própria visão de mundo.” - Escola Sem Partido 
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Além de estimular a denúncia de escolas e professores por alunos, alunas 
e seus pais e mães, o movimento também deu origem a diversos projetos 
de lei nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas e no Con-
gresso Nacional. Até agora, o ESP protocolou 62 projetos de lei com o ob-
jetivo de criar mecanismos para silenciar as/os educadoras/es, produzindo 
um clima de medo e censura no ambiente escolar. E não fica só aí.

O ESP também tenta vetar os debates sobre educação sexual, estimulan-
do uma visão moralista e repressora da sexualidade, o que torna esse tipo 
de atitude totalmente nociva e descolada da realidade, afinal, se dermos 
uma olhada rápida ao nosso redor, veremos que o que nos falta é uma 
educação que produza consciência sobre saúde sexual, saúde reproduti-
va, direitos humanos e cidadania. É de conhecimento geral que os núme-
ros e dados que dão conta das violações sexuais só crescem mundo afo-
ra, portanto, silenciar a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos apenas 
gera despreparo entre adolescentes e jovens para lidar com sua própria 
sexualidade.

 http://www.escolasempartido.org/quem-somos/6

6
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Ver mais em: Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasliero (2014).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNAIDS, United Nations
Population Fund (UNFPA), United Nations Children’s Fund (UNICEF) and WHO. International technical
guidance on sexuality education. Volume I. Paris: UNESCO, 2009.
From evidence to action: advocating for comprehensive sexuality education. London: International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), 2009.

7

8

9
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Fato certo: A Constituição Federal Brasileira prevê, no Artigo 220, que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restri-
ção”, sendo vedada, ainda, “toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística” 

Atualmente, organizações de todo o mundo, incluindo a Plan Internatio-
nal, desenvolvem um trabalho sistemático para fomentar o acesso a infor-
mações e ferramentas qualificadas que podem promover a construção de 
currículos inclusivos nos quais a Educação Integral em Sexualidades (EIS) 
esteja contemplada. A EIS é definida como uma “abordagem apropriada 
para a faixa etária e culturalmente relevante para o ensino sobre sexo e 
relacionamentos, por meio do fornecimento de informações cientifica-
mente corretas, realistas e sem juízo de valor”.

Apesar das grandes transformações sociais e comportamentais no cam-
po da sexualidade e das relações de gênero observadas nas últimas dé-
cadas, a maioria das iniciativas escolares de educação em sexualidade, 
ainda hoje, concentra-se no discurso biologizante e científico do corpo, 
silenciando sobre questões importantes como o prazer, o desejo e a di-
versidade sexual.

Assim, a “educação em sexualidade fornece oportunidades para explorar 
os próprios valores e atitudes, bem como construir habilidades de tomada 
de decisão, comunicação e redução de riscos sobre muitos aspectos da 
sexualidade”. A palavra integral indica que “essa abordagem à educação 
em sexualidade engloba a gama completa de informações, habilidades e 
valores para permitir que os jovens possam exercer seus direitos sexuais 
e reprodutivos e tomar decisões sobre sua saúde e sexualidade”.

7

8
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2.1 Calar os professores não apaga a diversidade
No entanto, é preciso lembrar que calar os professores ou retirar essas 
palavras da lei não elimina os sujeitos da diversidade sexual e de gênero 
do interior da escola brasileira e de todas as sociedades humanas.
Crianças e jovens, assim como professores, pais, mães e responsáveis, 
possuem suas identidades de gênero, são sujeitos de afetos e convivem 
num mundo diverso. Aliás, não é a existência do conceito de gênero
que “fez surgir” na humanidade pessoas homossexuais, travestis,
lésbicas, transgêneros, transexuais ou bissexuais. Falar em seres
humanos é falar em pluralidade.
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 Dados da Organização Pan-Americana da Saúde, 2021.
 Dados da pesquisa “Tirando o Véu”, realizada pela Plan International.
https://antrabrasil.org/
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Fato certo:

Violência endêmica: Ao longo da vida, uma em cada três mulheres, cerca 
de 736 milhões, é submetida à violência física ou sexual por parte de seu 
parceiro ou violência sexual por parte de um não parceiro - um número 
que permaneceu praticamente inalterado na última década.

Segundo o Fundo de População da ONU, o Brasil está acima da média 
mundial nos números de gravidez na adolescência: são 53 adolescentes 
grávidas a cada mil, enquanto no mundo são 41.

O Brasil está entre os cinco países da América Latina e Caribe (ALC) com 
índices mais altos, sendo: Nicarágua (41%), República Dominicana (37%), 
Brasil (36%), Honduras (34%) e México (23%). Isso significa que uma em 
cada quatro meninas da América Latina se casam antes dos 18 anos.

Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA)  reve-
lam que 94,8% da população trans afirmam terem sofrido algum tipo de 
violência motivada por discriminação devido à sua identidade de gênero. 

10

11

12
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Para além de ressaltar os números das violências, é importante enten-
dermos que elas possuem idade, cor, orientação sexual, gênero e classe 
social. Isso fica nítido quando olhamos para a população trans, que reúne 
todos os marcadores que citamos acima.

O dossiê “Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasi-
leiras em 2020” nos aponta, por exemplo, que a maioria das vítimas são 
jovens, e a média de idade é de 35 anos.

Vale ressaltar que em 2019 e 2021, a idade da vítima mais jovem era de
15 anos e que em 2021 esse dado caiu para 13 anos. O mesmo dossiê 
também nos mostra que, devido ao processo de exclusão familiar, social
e escolar, estima-se que 13 anos de idade seja a média em que travestis 
e mulheres transexuais sejam expulsas de casa pelos pais.

Cerca de 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental 
(Dados do Projeto Além do Arco-íris/AfroReggae), o que torna essa popu-
lação totalmente vulnerável, alijada das garantias e oportunidades míni-
mas de renda, formação e saúde. O estudo também nos sinaliza que em
relação à identidade racial das vítimas, 78% eram travestis/mulheres
trans negras - pretas e pardas.

Realizarmos uma leitura interseccional, ou seja, levarmos em conta os 
diversos marcadores sociais que vulnerabilizam a população LGBTQIA+, 
ajuda-nos a perceber que cada um de nós é atravessado por diferentes 
marcadores, que operam de formas combinadas. Não é possível pensar
a realidade das pessoas que acessam a educação brasileira sem levar em 
consideração a combinação de raça, gênero, classe social e orientação 
sexual, que pode definir e limitar o acesso a direitos e oportunidades. 

13

(ANTRA, 2017)13
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Mas, afinal, o que dizem os planos e diretrizes da educação brasileira
sobre os temas identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade?
A educação é um direito universal no Brasil, cabendo à Constituição
Federal legislar sobre esse tema, sendo vedado aos municípios
legislarem à sua maneira, proibindo ou autorizando determinado
conteúdo programático. 

Foi precisamente em seu exercício constitucional que a União editou a 
Lei nº 9.394/96 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que não 
excluiu nenhuma divulgação e utilização de material com conteúdo que 
aborda identidade de gênero em escolas públicas ou qualquer um de 
seus órgãos. Na verdade, a Constituição e a LDB afirmam que o ensino 
no país deve ser plural, independente da compreensão e das concepções 
morais, políticas e religiosas das famílias. 

Portanto, a retirada dos termos “igualdade de gênero” e “orientação
sexual” do Plano Nacional de Educação 2014-2024 contraria frontalmen-
te a Constituição. Na verdade, qualquer tentativa de restrição nos planos 
estaduais e municipais ou em outras legislações locais deve ser conside-
rada inconstitucional e ilegal. Esse é um fato importante e que deve nos 
deixar em alerta, pois representa o avanço do conservadorismo nas
estruturas definidoras das políticas educacionais brasileiras.  

A abordagem de gênero, raça e sexualidade na educação tem consistente 
base legal  na:

- Constituição Brasileira (1988); 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996);
- Programa Nacional de Direitos Humanos I, II e III (2010) - E.B. e E.S.
(Política de Estado);
- Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) - E.B. e E.S. 
(Política de Estado);

Saiba mais: https://generoeeducacao.org.br/mude-sua-escola/manual-de-defesa-contra-a-censura-na-escola/14
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- Plano Nacional de Educação (2014) - pequeno guia para a promoção
da democracia e dos direitos humanos;
 - Leis 10.639/03 (história e cultura afro-brasileira) e 11.645/08 -
(história e cultura africana, afro-brasileira e indígena);
- Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:
Diversidade e Inclusão;
- Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (Art.16), elaboradas pelo
Conselho Nacional de Educação;
- Lei Maria da Penha (2006), que estabelece em seu Art. 8º que
a educação é estratégia fundamental para prevenir e coibir a
violência doméstica e familiar contra as mulheres no país.

Fato certo: 

- “Excluir o tema de gênero dos debates e das ações pedagógicas signi-
ficaria aceitar que há discriminações toleráveis em nosso sistema jurídico, 
o que é frontalmente contrário aos objetivos fundamentais da República 
instituídos no Art. 3º da Constituição de 1988: ‘promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação’.” - Manual de Defesa contra a censura nas es-
colas, pg. 129.

- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, de 
2013, determinam que todas as pessoas, “independente do seu sexo” e 
“orientação sexual”, “têm a possibilidade de usufruírem de uma educação 
não discriminatória e democrática”.
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Por que é importante 
educar para a
igualdade de gênero?
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Por tudo o que vimos, educar para o gênero é uma questão de Direitos 
Humanos. Inserir o debate de gênero em sala de aula amplia o repertório 
da pluralidade humana, fortalece os vínculos, promove espaços e redes 
de apoio e cria um ambiente escolar inclusivo e conectado com o que 
acontece ao nosso redor. Em sala de aula e em diversos espaços, termos 
como tolerância, promoção e diversidade não saem das nossas bocas, 
mas será que estamos usando-os de forma correta?

Muito se fala em tolerância, entretanto, a tolerância não cria abertura 
para a integração das pluralidades. Ela nos torna condescendentes e
indulgentes, à margem da potência e da diversidade humana. A tolerância 
não permite acessarmos o óbvio: nossas diferenças são os nossos maio-
res tesouros. É fácil de entender quando comparamos uma floresta a uma 
monocultura. Qual é mais bela? Rapidamente respondemos: a floresta, 
pois não há nada em uma floresta que seja igual. Em uma floresta, quanto 
mais diversidade, mais beleza e equilíbrio há.

Também ouvimos bastante sobre a promoção, e, mais uma vez, temos 
de ter cuidado. Muitas vezes, em nossas boas intenções, nos colocamos 
distantes das ideias e pessoas, como se não nos dissessem respeito di-
retamente. Mas todas as violências nos dizem respeito. Não é preciso ser 
preta/o, parda/o ou indígena para perceber que o racismo anula a huma-
nidade das pessoas e que, se queremos uma sociedade justa, vamos nos 
levantar e agir para que ninguém tenha sua humanidade negada. Então, 
ao promovermos o debate de gênero ou raça, temos que entender que 
estamos defendendo o básico: o direito de todas as pessoas, incluindo 
nós mesmos, de nos manifestarmos em nossa pluralidade.

Por fim, chegamos à concepção de diversidade e aqui é importante ter-
mos uma postura interseccional, ou seja: nomearmos os muitos marcado-
res sociais que violam e vulnerabilizam pessoas indígenas, pretas, pardas, 
mulheres e meninas cisgênero, população LGBTQIA+. Só falarmos em 
diversidade não basta. É necessário entender os atravessamentos (gêne-
ro, raça, classe, orientação sexual) que as violências produzem para sa-
bermos nomeá-las. Nomear as violências produz a ação necessária para 
interrompê-las e evitar que se reproduzam. Desse modo, Diversidade a 
partir de uma postura política, interseccional e ética é o que aspiramos.
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E agora?
Esta cartilha é uma gota em um vasto oceano. Navegamos até aqui na 
intenção de compartilhar, mais do que conceitos, a compreensão de que, 
sem a inclusão radical de nossas pluralidades, não há mundo possível a 
ser vivido. 

E, agora, fica a pergunta: O que você fará a partir daqui?

“Nós nos encontramos uns aos outrosem todas as formas de vida”
- Thich Nhat Hanh
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