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Carol Misorelli
Rodrigo Díaz Díaz

LIMIAR é um filme intimista que compartilha com o público 

conversas entre Coraci  e Noah, mãe e f ilho, a cineasta e o 

adolescente que, aos 16 anos, começa a se questionar 

sobre sua própria identidade de gênero. Permeado de 

dúvidas e algumas certezas, Noah se revela por meio 

das lentes de Coraci,  que também vive um processo de 

transformação por trás da câmera, enfrenta medos e 

desmantela preconceitos. A campanha de distribuição de 

impacto do filme propõe que a conversa partilhada evoque 

outros diálogos, igualmente transformadores.

Por isso, convidamos professories, educadories, jovens, 

famílias e profissionais da educação a partic ipar de um 

processo de transformação social que passa por ampliar 

a discussão sobre diversidade de gênero nas escolas 

e outros espaços educativos, garantir a crianças e 

adolescentes trans o direito à educação e estimular 

o diálogo respeitoso sobre transgeneridades entre 

familiares. E,  esperamos que o f ilme e os materiais 

disponibilizados aqui,  contribuam nesse processo.

A campanha de 
distribuição 

de impacto do 
filme propõe 

que a conversa 
partilhada evoque 

outros diálogos, 
igualmente 

transformadores.



OLHAR 
DA MÃE E DIRETORA
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O que você faria se um aluno ou aluna te dissesse que é uma pessoa trans? E se 

esse jovem fosse seu filho, e você tivesse que decidir entre autorizar ou não um 

tratamento com hormônios ou uma cirurgia de retirada das mamas? Quando isso 

aconteceu comigo, resolvi começar a filmar.

Meu nome é Coraci, sou documentarista e diretora do documentário Limiar, um 

filme muito pessoal, mas que ao mesmo tempo fala de um tema urgente nos dias 

de hoje. Como mãe de uma pessoa trans, me preocupo muito com a hostilidade da 

sociedade, que se repete em dados alarmantes de violência, evasão escolar e 

suicídio entre esses jovens. E muitas pesquisas mostram que uma das principais 

causas da vulnerabilidade das pessoas trans é a falta de apoio familiar e na 

escola.

O filme traz uma história em que o diálogo entre mães, pais e filhos e filhas e 

filhes surge como uma forma amorosa de encontro entre gerações e contribui 

para inspirar o acolhimento de jovens transgênero em nossa sociedade.

Rompendo estereótipos e preconceitos e apontando caminhos para um maior 

entendimento intergeracional, estimula a construção de relações saudáveis 

baseadas na cofiança mútua.

A promoção de um ambiente acolhedor para jovens transgêneros, seja no 

âmbito familiar ou escolar, ocupa um lugar central na transformação dessa 

realidade. Precisamos de uma sociedade em que as relações sejam pautadas 

pelo diálogo, pelo respeito e pelo cuidado. E acreditamos que o filme Limiar 

pode inspirar as pessoas mostrando uma experiência positiva.

Para isso, com a colaboração da TozziniFreire Advogados, Reprolatina, Instituto 

SSEX BBOX] e [DIVERSITY BBOX], elaboramos este material que agora 

disponibilizamos a vocês. Queremos tornar a sociedade mais acolhedora para 

jovens transgêneros, e queremos que você participe deste processo. Muito 

obrigado aos parceires, e muito obrigado a você que está disposte a se somar 

nesta transformação.

Coraci Ruiz
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E qual a melhor maneira de articular 
o seu advocacy?

1. Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf>

2. Disponível em: <https://inee.org/system/files/resources/UNICEF_Advocacy_Toolkit_2010_ENG.pdf>
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QUEM FAz?

A estratégia ou o plano de advocacy pode 
envolver os Três Poderes Públicos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), mas também atores não 
estatais, incluindo a sociedade civil, empresas 
e veículos de comunicação.

COM QUEM
SE FAZ ?

Advocacy é uma abordagem que pode ser utilizada 
por organizações, coalizões da sociedade civil, 
movimentos sociais, ativistas e cidadãos. Ou seja, 
para e por todes! Qualquer pessoa, coletividade 
ou organização que deseje provocar algum 
impacto social positivo encontra no advocacy 
um caminho.

O QUE É 
ADVOCACY?
Em poucas palavras, Advocacy é uma estratégia 
para transformação social em prol da promoção de 
causas socioambientais e direitos humanos (de todas 
as pessoas ou de um grupo específico). A tradução 
mais conhecida para advocacy é “incidência”.

Unindo as perspectivas do Imaflora (Instituto de 
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) e do 
UNICEF  (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 
advocacy pode ser compreendido como um conjunto 
de ações definidas e orientadas estrategicamente, 
baseadas em evidências, com o objetivo de, direta 
e indiretamente, influenciar tomadores de decisão, 
partes interessadas e outros públicos relevantes no 
apoio e na implementação de ações que contribuam 
para o cumprimento ou a previsão de direitos e de 
causas socioambientais em âmbito local, regional, 
nacional ou internacional.
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Mas como
fazer isso?

Abaixo esquematizamos 
os 10 passos para a construção 
de uma estratégia de advocacy, 
baseados na cartilha do Imaflora 
e de outras organizações da 
sociedade civil sobre o tema.

3

4

3. Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf>

4. Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf>

PARA CAUSAR 
IMPACTO
É PRECISO 
ELABORAR UMA 
ESTRATÉGIA?
Não necessariamente. Nem toda atuação em 
causas sociais é chamada de advocacy. Contudo, 
elaborar uma estratégia significa maior potencial 
de alcançar a mudança social que você pretende. 
Os processos de incidência e transformação social 
ou socioambiental são complexos e, portanto, 
influenciá-los não é uma tarefa fácil.

Por isso, fala-se em 
“estratégia de advocacy” 
ou “plano de advocacy”.

10 PASSOS PARA 
A CONSTRUÇÃO 

DE UMA ESTRATÉGIA 
DE ADVOCACY:

gerencie
os riscos

monitore
e avalie

identifique
o problema

identifique o 
público-alvo

defina o recorte 
dentro do problema

e especifique seu 
objetivo 

mapeie o
processo
decisório

estabeleça 
parcerias e 
coalizões

elabore sua
mensagem

escolha os
mensageiros

defina os meios
(atividades)



A estratégia de 
advocacy exige a 

escolha de um tema 
ou problema com que 

se quer trabalhar, 
e, a partir dele, 

questionar: 
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Se há escolha por trabalhar a pauta LGBTQIAP+, 
definir se o tema será abordado de forma 
transversal (LGBTQIAP+ como um todo), 
ou com foco em um subgrupo específico.

Se o tema é pessoas trans, definir se haverá 
incidência sobre a compreensão da vivência trans 
(conscientização), sobre o direito de acesso à saúde 
clínica e mental (tratamento hormonal, cirúrgico,  
terapias etc.), sobre o direito ao tratamento pelo nome 
social e/ou, retificação de registro civil, entre outros 
recortes possíveis.

Compreender se o problema se funda na falta de 
legislação ou política pública; se a questão está na 
falta de cumprimento ou implementação de lei ou 
política pública existente; se há falta de compreensão 
da sociedade sobre aquela temática e, portanto, 
exige-se conscientização; se o problema decorre de 
discriminação; se há omissão do Estado etc.

- dentro do tema macro, qual 
aspecto será trabalhado?

- Onde está o problema que se 
pretende trabalhar? Qual a 
causa ou origem do problema?

Qual o papel de cada ente federado no tema? No 
Poder Público, a quem a Constituição Federal 
atribui o dever de legislar ou definir políticas 
públicas a esse respeito? Estado, Município 
e/ou União?

Esse é um tema a ser trabalhado pelo Legislativo, 
pelo Executivo, pelo Judiciário ou por todos os 
poderes?

Na sociedade, há outros segmentos ou setores 
que se dedicam ao tema? Por exemplo, cabe 
à iniciativa privada (setor empresarial) algum 
papel ou influência no tema? Há organizações 
da sociedade civil engajadas? Qual o papel dos 
veículos de imprensa e como estão trabalhando 
com a temática? Cabe a instituições de ensino 
formal trabalhar com a temática? Se sim, 
a quais instituições?

- A quem cabe, formalmente, 
olhar para esse problema?



Esses são apenas alguns 
dos questionamentos 
possíveis na definição 
de uma estratégia de 
advocacy.

Nem sempre o advocacy passará 
conscientemente sobre todas essas reflexões e 
etapas, que poderão estar implícitas ou serem 
trabalhadas por outras entidades dedicadas à 
mesma causa social ou socioambiental.

Por exemplo: uma Organização da Sociedade 
Civil pode se dedicar ao apoio logístico, 
financeiro e jurídico na retificação de 
documentos de pessoas trans, reconhecendo 
que esse trabalho só é possível porque outras 
organizações se dedicaram anteriormente 
a obter o reconhecimento desse direito e 
lutam pela criação de leis e políticas públicas 
que promovam o reconhecimento de direitos 
relacionados à identidade de gênero. Escolher 
uma temática ou um recorte temático não 
significa desconsiderar os demais temas e 
problemas sociais, mas sim direcionar esforços 
de forma refletida e consciente.

Refletir sobre quem são as partes e pessoas capazes 
de influenciar o tema (“stakeholders”) e como gerar 
aproximação efetiva com essas pessoas ou organismos.

Quais dados e estudos preciso desenvolver ou apresentar 
para abordar o tema? Esses estudos já existem ou minha 
estratégia de advocacy deverá prever também a interface 
com o meio científico e acadêmico?

Com quais outras organizações posso unir esforços? 
Estratégias de advocacy envolvem criar alianças e 
construir pontes para maximizar os efeitos positivos da 
articulação.

- Com quem devo falar sobre o 
assunto? Quem tem influência 
nesse tema, ou seja, quem são 
as pessoas que têm o poder para 
promover mudança nesse tema?

Refletir sobre critérios quantitativos e qualitativos de 
monitoramento de impacto.

- Como vou monitorar 
e avaliar os resultados de 
minha estratégia de advocacy?

EDUCAÇÃOSEMTRANSFOBIA

A estratégia de 
advocacy exige a 

escolha de um tema 
ou problema com que 

se quer trabalhar, 
e, a partir dele, 

questionar: 



ADVOCACY
E OUTROS CONCEITOS
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INCIDIR EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Incidir em políticas públicas se refere à participação 
popular na formulação de políticas públicas, influenciando 
para que reflitam sobre os anseios dos diferentes setores 
sociais. 

5

5. Disponível em: <https://sinapse.gife.org.br/download/guia-pratico-como-fazer-mon-
itoramento-social-e-incidir-em-politicas-publicas>

LOBBY
Lobby é uma palavra de origem inglesa que, na tradução 
literal para a língua portuguesa, significa “antessala” ou 
“salão”. No entanto, esse termo é comumente utilizado 
para designar um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, 
que se organizam em torno de um objetivo em comum 
e tentam interferir nas decisões do poder executivo 
e legislativo para que estas coincidam com os seus 
interesses.

Geralmente, lobby é definido como um trabalho para 
influenciar uma legislação específica. Desse modo, o 
lobby pode ser parte de uma estratégia de advocacy, mas 
nem todo trabalho de advocacy envolve necessariamente 
lobby.
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ATIVISMO
Ativismo pode ser compreendido como um processo de 
demonstração pública de demandas e causas e geralmente 
orientado para o confronto de posicionamentos. 

O ativismo pressupõe ações públicas que buscam chamar 
a atenção da sociedade e das pessoas tomadoras de 
decisão e lança mão do confronto de ideias e do embate 
como estratégia de disputa política.  Por exemplo, a Parada 
do Orgulho LGBTQIAP+ é um exemplo de ativismo.

6. CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

LITIGâNCIA 
ESTRATÉGICA
É o acesso ao judiciário por meio de casos paradigmáticos 
e casos paradigmáticos e ações de interesse público, para 
causar mudanças sociais. Os casos são escolhidos pelo 
potencial que possuem de transformar a jurisprudência 
de tribunais, formar precedentes, despertar atenção, 
provocar mudanças legislativas ou de políticas públicas.

O litígio estratégico se diferencia da advocacia tradicional, 
pois não representa o interesse de um cliente, mas o 
litígio por uma causa, buscando o avanço jurídico de 
determinado tema e, a partir disso, o consequente 
impacto social que o caso pode gerar.

6



QUER UM 
EXEMPLO? 
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Para mostrar a importância 
do Advocacy, apresentamos 
um exemplo de estratégia 
que viabilizou uma mudança 
social efetiva em favor da 
comunidade LGBTQIAP+

EDUCAÇÃOSEMTRANSFOBIA

8. Disponível em: <https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2019/01/relat%C3%B3rio-de-crimes-
contra-lgbt-brasil-2018-grupo-gay-da-bahia.pdf>
9. Disponível em: <https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/3/2020_03_0599_0618.pdf>
10. Disponível em: <https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/3/2020_03_0599_0618.pdf>

Qual problema 
foi observado?
O elevado número de mortes de 
pessoas da comunidade LGBTQIAP+ 
no Brasil, estimando-se, de acordo 
com relatório elaborado pelo Grupo 
Gay da Bahia (GGB), que a cada 20 
horas uma pessoa LGBTQIAP+ é 
assassinada ou comete suicídio em 
razão de LGBTIfobia. 

Qual estratégia 
de advocacy foi 
utilizada?
A estratégia buscava pressionar o 
legislativo para aprovar projetos de 
lei sobre o assunto, sendo exemplo 
mais antigo o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 122/2006. Por outro 
lado, moviam-se ações para que o 
judiciário criminalizasse a LGBTIfobia 
(Mandado de Injunção - MI nº 4.733 e 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão – ADO nº 26) e, caso 
não surtisse efeito, planejava-se 
acionar a Organização dos Estados 
Americanos (OAE). 

Quais 
direitos foram 
conquistados?
Na ação perante o Supremo Tribunal 
Federal (ADO nº 26), as instituições 
se mobilizaram para que a LGBTIfobia 
fosse considerada crime. Para isso, 
elaboraram relatórios coletando 
dados do problema. Sabe qual foi 
o resultado? Conseguiram! Hoje se 
reconhece que a homo-lesbo-bi-
transfobia é equiparada aos crimes 
de racismo e injúria racial.

Quais 
instituições 
participaram?
A estratégia de advocacy foi traçada 
pela Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos (ABGLT). 
Outras entidades que participaram 
do processo foram o Grupo Gay da 
Bahia (GGB); o Grupo de Advogados 
pela Diversidade (GADvS); o Grupo 
Dignidade – Pela Cidadania de 
Gays, Lésbicas e Transgêneros; a 
Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA) e o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM).

CRIMINALIZAÇÃO DA 
HOMO-LESBO-BI-TRANSFOBIA:

EXEMPLO DE ESTRATÉGIA DE ADVOCACY:

Gostou? Tem muito material sobre o tema disponível na internet! Além de várias 
entidades que podem ajudar você a criar a sua estratégia de advocacy.
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“Limiar” é um documentário 

autobiográfico realizado por 

uma mãe que acompanha a 

transição de gênero de seu filho 

adolescente: entre 2016 e 2019 

ela o entrevista abordando os 

conflitos, certezas e incertezas 

que o perpassam numa busca 

profunda por sua identidade. Ao 

mesmo tempo a mãe, revelada por 

meio de uma narração em primeira 

pessoa e por sua voz que conversa 

com o filho por detrás da câmera, 

passa ela também por um processo 

de transformação que a obriga 

a romper velhos paradigmas, 

enfrentar medos e desmantelar 

preconceitos.

SINOPSE
LIMIAR
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Laboratório Cisco

Produtora audiovisual sediada em Campinas 
(SP) desde 2003. Seu foco é a produção de 
documentários com temas ligados à cultura 
popular, movimentos sociais e direitos 
humanos. Em dezoito anos de atividades 
lançou curtas, médias e longas-metragens 
que foram exibidos em importantes festivais 
no Brasil e no mundo que conquistaram 
prêmios em diversos países; além disso, 
produziu programas, vídeos e séries televisivas 
em parceria com canais abertos e a cabo. 

www.laboratoriocisco.org 
contato@laboratoriocisco.org

Taturana Mobilização Social

Organização social que atua na distribuição de 
filmes com foco em impacto social. Fundada 
em 2013, distribui em circuitos comerciais e 
não comerciais com o objetivo de democratizar 
o acesso ao cinema e potencializá-lo como 
ferramenta de impacto e engajamento social. 
Alguns de seus projetos: Sem Pena (2015), 
ParaTodos (2016), Chega de Fiu Fiu (2018) e 
Sementes: Mulheres Pretas no Poder (2020).

www.taturanamobi.com.br 
carolmisorelli@taturanamobi.com.br

TozziniFreire Advogados

O TFAffinity, grupo de Afinidade LGBTI+ de 
TozziniFreire, composto por quase 100 membros 
entre sócios e colaboradores do corpo jurídico 
e administrativo, promove os valores e direitos 
da comunidade LGBTI+ dentro e fora da 
organização. 

O grupo se reúne regularmente para discutir 
planos de ação, analisando o cenário atual e os 
próximos passos. Como um de seus produtos, 
vale destacar a Cartilha LGBTI+, elaborada por 
advogados do escritório em 2019, que traz 
de forma educativa informações relevantes 
sobre o tema, servindo como uma ferramenta 
para esclarecer dúvidas e combater a falta de 
conhecimento, que muitas vezes serve como 
pano de fundo para situações de preconceito e 
discriminação.

Em 2017, TozziniFreire se associou ao Fórum 
de Empresas e Direitos LGBTI+, assinando os 
dez compromissos que norteiam as políticas do 
escritório sobre o tema. Essas responsabilidades 
envolvem, por exemplo, a promoção da 
igualdade de oportunidades e tratamento para 
todas as pessoas. Somos um dos primeiros 
escritórios a contratar pessoas trans para nossas 
equipes administrativas e jurídicas. Além disso, 
junto com a ONG Barong, auxiliamos na criação 
de um plano de advocacy de longo prazo para 
garantir o direito das pessoas trans à cirurgia 
de redesignação sexual (para adequação do 
fenótipo à identidade de gênero).

Atualmente, entre outras iniciativas, 
TozziniFreire trabalha com a associação Casa 
Chama na articulação jurídica a respeito da 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 504, 
do Estado de São Paulo, por violações a direitos 
das pessoas LGBTI+.

tozzinifreire.com.br

Reprolatina

A Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde 
Sexual e Reprodutiva é uma ONG sem fins 
lucrativos fundada em 1999 por Margarita Díaz 
e Francisco Cabral, localizada em Campinas, 
SP. Desenvolve ações inovadoras estratégicas 
em prol da melhoria da qualidade da saúde 
sexual e reprodutiva, do exercício dos direitos 
sexuais e reprodutivos e da igualdade de 
gênero, principalmente, para as populações 
mais vulneráveis da América Latina. Sua equipe 
multidisciplinar realiza pesquisas, elabora 
currículos, materiais educativos, realiza cursos 
de capacitação, faz advocacy e dá apoio 
técnico presencial ou à distância a projetos e 
programas de instituições públicas e privadas 
para a implementação das Políticas Públicas de 
Educação Integral em Sexualidade e de Saúde 
Sexual e Reprodutiva.

Desde 2012, a Reprolatina é um parceiro 
implementador do Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA) para apoio técnico aos 
países da América Latina e do Caribe, na área 
da saúde sexual e reprodutiva e adolescência 
para o alcance dos ODS da ONU, em especial 
os ODS 3, 4 e 5. Também vem colaborando com 
UNFPA Honduras para a implementação dos 
padrões globais da OMS para serviços de saúde 
de qualidade para adolescentes.

Durante a pandemia da COVID-19 a equipe da 
Reprolatina tem atualizado as equipes de saúde 
e a população, com informações sobre a mesma, 
e mantido a orientação contínua sobre a atenção 
em saúde sexual e reprodutiva em tempos de 
pandemia e ao enfrentamento da violência 
contra as mulheres adolescentes e adultas.

reprolatina.org.br

Instituto [SSEX BBOX]] e  
[DIVERSITY BBOX]] Consultoria
]
A [DIVERSITY BBOX] é uma consultoria 
especializada para a equidade social e à 
fomentação da diversidade em corporações 
e instituições, através de programas de 
conscientização, treinamento e sensibilização 
para comunicação, recursos humanos e negócios 
estrategicamente combinadas para promover 
a transformação corporativa em prol de uma 
sociedade mais justa, democrática e equânime.

Com o Instituto [SSEX BBOX] nos empenhamos, 
a quase uma década, em criar uma onda 
consistente e coesa a fim de infiltrar diversidade 
onde o poder econômico é materializado, por 
meio de ações no ambiente corporativo. Os 
esforços são concentrados para sensibilizar 
os colaboradores e gestores e aplicar formas 
práticas para real equidade e pluralidade. Nos 
esforçamos para transformar o microcosmos de 
empresas, para que se crie um terreno fértil de 
consciência sobre diversidade e para que grupos 
historicamente memorizados possam ter acesso 
aos meios e existir em suas potencialidades. 

E isso diz respeito aos direitos humanos e a 
ação, muito para além dos discursos: praticar 
cotidianamente aquilo que é modelo para uma 
sociedade justa.

ssexbbox.com
diversitybbox.com
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Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT)

Associação Brasileira de Intersexos (ABRAI)

Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT)

Acervo Bajubá

Aliança Nacional LGBTI+

All Out Brasil

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA)

Conectas Direitos Humanos

DIVERSITY BBOX] Consultoria

ELLA Global Community Brasil

Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS)

Gênero e Número

Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE)

Instituto Marielle Franco

Instituto Matizes

Mães pela Diversidade

Museu da Diversidade Sexual (MDS)

Museu Transgênero de História e Arte (MUTHA)

Plataforma Queerlombos

Poupatrans

Rede Nacional de Pessoas Trans (Rede Trans Brasil)

Reprolatina

Instituto SSEX BBOX]

TODXS

TransEmpregos

VoteLGBT

PARA
SABER

MAIS

clique nos links abaixo
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