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LI MIAR é um f ilme in timista que c o mp ar tilh a c o m o p úblic o
c o n v er sas en tr e C o r ac i e N o ah , mãe e f ilh o , a c in easta e o
ad o lesc en te que, ao s 16 an o s, c o meç a a se questio n ar
so br e sua p r ó p r ia id en tid ad e d e gên er o . Per mead o d e
d úv id as e algumas c er tezas, N o ah se r ev ela p o r meio
d as len tes d e C o r ac i, que também v iv e um p r o c esso d e
tr an sf o r maç ão p o r tr ás d a c âmer a, en f r en ta med o s e
d esman tela p r ec o n c eito s. A c amp an h a d e d istr ibuiç ão d e
imp ac to d o f ilme p r o p õ e que a c o n v er sa p ar tilh ad a ev o que
o utr o s d iálo go s, igualmen te tr an sf o r mad o r es.
Po r isso , c o n v id amo s p r o f esso r ies, ed uc ad o r ies, jo v en s,
f amílias e p r o f issio n ais d a ed uc aç ão a p ar tic ip ar d e um
p r o c esso d e tr an sf o r maç ão so c ial que p assa p o r amp liar
a d isc ussão so br e d iv er sid ad e d e gên er o n as esc o las
e o utr o s esp aç o s ed uc ativ o s, gar an tir a c r ian ç as e
ad o lesc en tes tr an s o d ir eito à ed uc aç ão e estimular
o

d iálo go

r esp eito so

so br e

tr an sgen er id ad es

en tr e

f amiliar es. E, esp er amo s que o f ilme e o s mater iais
d isp o n ibilizad o s aqui, c o n tr ibuam n esse p r o c esso .

C ar o l Miso r elli
Ro d r igo Díaz Díaz

Este mater ial é um c o n v ite ao d iálo go , um f eixe d e luz que
tr an sp assa a jan ela, que atr av essa a p o r ta en tr eaber ta
irradiando sujeitos opacos, ofuscados pela predominância

COMO
UTILIZAR
ESTE
MATERIAL

d e to n s p r eto e br an c o c o n tr ár ia a d iv er sid ad e n o s esp aç o s
ed uc ativ o s c o m suas c o r es v iv as, v ibr an tes e euf ó r ic as.
Ed uc aç ão

sem

tr an sf o bia

é

um

r ec ur so

p ed agó gic o

in d isc ip lin ar , p o is bo r r a as f r o n teir as que sep ar a uma
ed uc aç ão sexual in tegr al em d isc ip lin as que d isc ip lin am
c o r p o s, id en tid ad es e sexualid ad es em um f o r mato e mo d elo
in stituc io n al e legal.
É também uma f er r amen ta auxiliar e c o mp lemen tar a
aber tur a d as p o r tas e jan elas que imp ed em a liv r e
c ir c ulaç ão d es ed uc an d es d issid en tes e in c o n f o r mes c o m
uma matr iz c ish eter o n o r mativ a que r egula e san c io n a
seus f luxo s v itais, f ixan d o - o s em um ún ic o mo d o d e ser .
Ou melh o r , o que ele n ão é: uma mo r d aç a, uma c en sur a,
a v er d ad e, o c amin h o , a v id a, uma r ec eita, uma bula d e
c o mo c o n str uir p o n tes en tr e ed uc ad o r ies e ed uc an d es,
está mais p ar a um tr ec h o estr eito e to r tuo so n o sen d eir o
a ser p er c o r r id o r umo a uma o utr a h uman id ad e, mar c o
c iv ilizató r io e p r er r o gativ a c id ad ã que in c lua in tegr al,
p len a e d ign amen te a to d es.
Uma Reis So r r equia

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

A proposta de cada um dos roteiros de discussões é
fomentar o diálogo coletivo tendo o Limiar como uma
ferramenta disparadora, questionadora, pensando
público-alvo

e/ou

assuntos

e

temas.

Sintam-se

abertes e livres para responder, opinar, discordar,
expressar dúvidas, ideias ou sentimentos.
Não é necessário estar de acordo com as perguntas
realizadas,

nem

saber

sobre

o

assunto/tema

abordado. Não existe uma resposta certa ou errada,
todas as opiniões são importantes e valiosas.
Antes de iniciar as discussões, façam um acordo
mútuo de que toda e qualquer fala permaneça entre
o grupo, em que todes se comprometam em guardar
sigilo e confidencialidade. Para isso, recomendamos
que comecem se apresentando a partir dos múltiplos
recortes interseccionais que ocupam.
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A condição de pessoa
humana das populações
trans e travestis no Brasil
O Brasil lidera o primeiro lugar no ranking de assassinatos de pessoas
trans e travestis. De acordo com dados publicados pela Associação
Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), entre os anos de 2017
e 2020 foram registrados 623 travesticídios e transfeminicídios no
Brasil, dos quais, aproximadamente, 80% das vítimas eram negras
(pretas e pardas) e 60% tinham entre 15 e 29 anos. O assassinato de
pessoas trans e travestis brasileiras corresponde, anualmente, a quase
metade dos assassinatos dessa população globalmente, segundo a
ONG Transgender Europe. Dados parciais deste ano indicam também
que os crimes estão acontecendo com vítimas cada vez mais jovens.
Também é expressivo o número de casos de suicídios entre essas
populações, mortes decorrentes do desrespeito a suas identidades,
por discriminação, estigma, intolerância, não aceitação e uma inclusão
social precária, marginal e vulnerável. Segundo a Rede Nacional de
Pessoas Trans - Brasil, em 2020 houve 22 casos noticiados (sendo 8
deles de homens trans), um aumento considerável (29,41%) em relação
ao ano de 2019, quando foram registrados 17 casos.

Além do genocídio destas populações pelos altos índices de
assassinatos e suicídios, as populações trans e travestis sofrem outras
graves violências transodiantes e violações de direitos humanos,
resultado de uma nação de práticas cotidianas machistas, racistas
e LGBTIfóbicas: o alto índice de expulsão do convívio familiar e da
escola, o baixo índice de empregabilidade formal, a prostituição e o
subemprego endêmicos, impactam diretamente na qualidade de vida
e saúde mental dessas populações.
A transfobia, ou o transódio, enquanto um fenômeno social é um
problema de todes, presente e enraizado em terras tupiniquins
desde a colonização, após séculos de um regime cisheteropatriarcal,
recentemente, e depois de tímidos avanços em termos de direitos,
passamos a conviver com enormes retrocessos desde última eleição
em 2018, haja vista, a defesa de uma “escola sem partido” e contra
uma “ideologia de gênero”.
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Limiares e não-binaridades:
sinônimos de resistências
e (re)existências
Limiar, do latim liminaris, -e, relativo a soleira da porta; princípio; início;
começo; entrada; prelúdio; introdutório; preliminar; prévio; momento
ou ponto que representa um limite ou uma fronteira, transição.
Nas palavras da diretora, Coraci Ruiz, sobre a escolha do nome Limiar,
ela cita uma passagem de um texto de Roberta Veiga:
“Ao contrário do limite que delimita, o limiar é da oscilação, da tensão,
da contradição, é estar na soleira da porta que pode se abrir e pode
se fechar, é estar prestes a tornar-se, é um estado “entre”. O limiar
entre micro-história e macro-história, passado e presente, pessoal
e político, feminino e masculino permite o jogo que faz oscilar as
imagens, que desconstrói certezas e faz coro à noção de gênero
como um sempre a se fazer”.
O que é para uma pessoa se reconhecer como de um outro gênero
que não aquele que lhe foi imposto ao nascer, se não que um lugar
por excelência de intersecção e cruzamento de um limite, de uma
fronteira, muitas vezes asfixiante e sufocante. Limiar adquire, então,
sentido de travessia da soleira da porta que nos mantém aprisionades:
a porta do armário de nossas identidades, sexualidades e expressões;
a porta de nossos lares tradicionais e reacionários com todos os seus
conservadorismos; a porta de nossas escolas com suas indiferenças a
violência contra a diferença e a diversidade gerando desigualdades.

São tantas as soleiras que atravessamos no encontro com nosso próprio eu
para além do gênero e da sexualidade, daí o vínculo entre limiares e nãobinaridades como sinônimos de resistências e (re)existências as normas e
padrões de vida social pré-determinados que regulamentam o modo de
vida em sociedade.
Binário, do latim binaris, -um, duplo; que consta ou é composto de duas
unidades, peças ou dois elementos, lados; que tem duas faces ou dois
modos de ser; conjunto de duas coisas ou conceitos interdependentes;
conjunto de duas forças iguais, mas contrárias, que atuam no extremo de
uma reta; diz-se da descrição e da análise que, nas ciências humanas, se
funda na presença e na ausência de um traço distintivo.
Há uma cosmovisão de mundo construída por uma tradição histórica
judaico-cristã, baseada em um contexto filosófico do dualismo metafísico
ocidental, de separação do mundo em dois extremos opostos irreconciliáveis
que nega a complexidade de nossas existências. Ou seja, concebemos o
mundo a partir deste pressuposto de divisão (r)estrita da vida: homem e
mulher, por exemplo, mas não somente, todos os aspectos de nossa vida
são fundados e estão constituídos nesta polarização: ocidente e oriente,
norte e sul, corpo e mente, razão e emoção, objetivo e subjetivo, neutro e
parcial, humano e monstro, civilizado e bárbaro, cidadão e excluído, branco
e preto, cis e trans, hétero e homo, capaz e não capaz, magro e gordo, belo
e feio, autocracia e democracia, capitalismo e comunismo, conservador e
liberal, direita e esquerda, privilégio e direito, entre tantos outros binômios.
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ROTEIROS

Responsáveis
e familiares
- Na opinião de vocês, o que o filme mostra?

- É sabido que algumas famílias não aceitam, reagem mal, batem
ou até expulsam seu filhe de casa. Por que isso acontece?

- Quais os sentimentos vivenciados pela mãe ao longo
da história do filme?

- Na família de vocês, como seria a experiência se alguém vivesse
o processo de transição que Noah viveu?

- Quais os sentimentos de Noah ao longo de sua “transição”?
Explore os diferentes sentimentos, “bons” e “ruins”.

- Nas suas famílias, teria alguém parecide com a mãe ou com a avó
de Noah? Gostaria de contar?

- Vocês conhecem outras histórias parecidas ou diferentes da
história de Noah?

- Considerando os direitos humanos, vocês acham que as pessoas
trans têm direito, ou não, de serem respeitadas e receber apoio

- Como vocês acham que seria a história de Noah se ile fosse

para a sua transição?

negre e de uma família de classe socioeconômica baixa?
- O que seria necessário fazer para ajudar responsáveis e
- Na opinião de vocês, as famílias estão preparadas, ou não,

familiares a estar preparades para apoiar seu filhe trans?

para apoiar o processo de transição de seus filhes?
Explique.

- Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou perguntar?
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Educadories:
- Na opinião de vocês, o que o filme mostra?

- Com base no filme, como era a vivência de gênero em cada uma
das gerações? (Da avó, da mãe e de Noah?)

- Como foi para a mãe o processo de transição do filhe?

Dê exemplos de cenas do filme.

(Fácil, difícil?). Quais os sentimentos da mãe?
- Vocês conhecem outras histórias de pessoas trans? (São
-Como foi para Noah seu processo de transição? (Fácil, difícil?).

parecidas ou diferentes à de Noah?)

Quais os sentimentos de Noah?
- Como vocês acham que seria a história de Noah se ile fosse
- A mãe compreende, ou não, o que está acontecendo com o filhe?

negre e de uma família de classe socioeconômica baixa?

E o filhe, se sente apoiade, ou não, pela mãe? (Como era
- Na opinião de vocês, o filme pode ajudar ou não pessoas

a comunicação entre mãe e filhe?)

educadoras, pais, mães e adolescentes a compreender a
- O que Noah gostava de fazer?

transgeneridade? Se sim, como? E se não, por que não?

- O que vocês acharam do desenho que Noah mostra para explicar

- Você acredita que sua atuação enquanto educadore, e que o

o que é característica sexual ou corpo/genital, identidade de

espaço onde você atua têm possibilitado o acesso e a permanência

gênero, orientação afetivo-sexual e expressão de gênero?

de crianças e adolescentes trans, evitando sua “evasão”? Reflita

Vocês já conheciam esses conceitos, ou não?

e discuta com o grupo.
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Não binaridade
- O filme fala sobre não binaridade? Sim, não, e por quê?

- Você crê que a realidade é de fato binária? Ou é apenas uma das
formas de interpretação desse mundo? Qual a mensagem do filme a

- Depois de assistir ao filme, você imagina do que se trata

respeito?

a não binaridade? Sim, não, mais ou menos, comente.
- De qual não binaridade o filme fala?
- Para você o mundo é binário? Explique.
- Você se considera uma pessoa binária, no sentido amplo
- O mundo pode ser dividido em dois opostos não existindo

da palavra?

nada entre ambos? Cite exemplos do filme.
- Noah é uma pessoa binária?
- Sim ou não, certo ou errado, bom ou mau, quais outros exemplos
dessa divisão binária em nossa forma de ser, pensar e agir

- Pessoas trans podem ser binárias?

no mundo que o filme não aborda?
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Psicólogues
- Quando Noah desenha o biscoito sexual para explicar os

- O processo de “transição” de Noah é fechado em sua cabeça

conceitos de características sexuais, identidade de gênero,

ou aberto em relação com o mundo e outras pessoas ou outres?

orientação afetivo-sexual e expressão de gênero a mãe,

Debata com o grupo.

algo te incomoda? Sim, não e discorra.
- Nesse sentido, é possível dizer que a transição de Noah
- Na sua prática profissional como psicológue, você acredita

é autopercebida? Ou linear, fixa e imutável?

que esses conceitos têm lugares definidos inscritos nos corpos?
Comente.

- E Noah, nasceu em um corpo errado?

- Em algum momento você já leu sobre as identidades trans serem

- Você sabe o que significa Limiar?

autopercebidas? Se sim, compartilhe com o grupo. Se não, faça
um exercício de imaginação a partir da palavra autoperceber.

- Quais os sentidos do filme se chamar Limiar nesse contexto
que discutimos acima?

- Trace um paralelo entre a definição de identidades
autopercebidas e o desenho de Noah.
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Agênero:

Pessoa que não se identifica ou não se sente pertencente a nenhum gênero. Identidade de gênero que
está sob o guarda-chuva não binário/gênero não conforme e é uma identidade transgênero.

Binaridade de gênero (ou binário de gênero):

Termo usado para descrever a ideia de que
existem apenas dois gêneros possíveis, sendo eles homem e mulher. Essa classificação é atribuída no nascimento, com
base nos genitais, e gera uma expectativa social de performance de gênero, masculina ou feminina.

Cisgênero:

Pessoa que se reconhece dentro da identidade de gênero que foi atribuída a ela no nascimento.
Cisgênero é o termo que diferencia pessoas trans de pessoas não trans. Dessa maneira, uma pessoa trans não é apontada
como diferente ou anormal.

Comunicação inclusiva:

G LOSSÁRIO

Termo guarda-chuva que considera a utilização de recursos comunicacionais
diferentes da norma, além de reconhecer as vantagens e privilégios simbólicos que estruturam a nossa comunicação.
Comunicação inclusiva leva em consideração a inclusão de grupos minorizados e marginalizados na linguagem, como:
LGBTQIAP+, mulheres, pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. A linguagem neutra e a linguagem inclusiva
fazem parte desse guarda-chuva.

Expressão de gênero:

Forma como a pessoa se apresenta externamente, como ela quer que os outros a
percebam, como se comporta e como forma sua aparência por meio de vestimentas, acessórios, maquiagem, padrões
de fala e linguagem corporal. A expressão de gênero pode ou não ser refletida na identidade de gênero da pessoa.

G LS :

Termo usado na década de 1990 para representar gays, lésbicas e simpatizantes. Era a sigla que definia os
espaços para a comunidade gay, mas não era inclusiva. Em 2008, durante a 1ª Conferência Nacional de Gays, Lesbicas,
Bissexias, Trans e Travestis, aconteceu um debate muito importante sobre representatividade da mulher lésbicas no
movimento o que acabou por colocando a letra “L” à frente de todas as outras, com intuito de dar visibilidade às
lésbicas e reconhecer o movimento internacional que já usava LGBT. E, em 2013, o Instituto [SSEX BBOX] traz para o
Brasil a atualização da sigla para LGBTQIA+ para representar lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis, queer
e não binários, pessoas que questionam o gênero, intersexuais, assexuais, aliades e outras identidades e expressões não
reivindicadas. A inclusão do P aconteceu em 2018 para representar a pansexualidade e as polissexualidades, também
proposta pelo instituto [SSEX BBOX] para refletir que outras orientações e identidades ainda serão reivindicadas à
medida que evoluímos.

Gênero:

Conjunto de representações, papéis sociais, comportamentos e atributos socialmente construídos a partir
da diferença entre os corpos. O gênero está para além de homem/mulher e masculino/feminino e serve como indicador
cultural da identidade pessoal e social de alguém.
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Gênero não conforme:

Pessoas que apresentam inconformidade de gênero ou dissidência de gênero. É o
comportamento ou expressão de gênero que difere do papel esperado do gênero que lhe foi atribuído no nascimento,
podendo essa pessoa ser cisgênero ou transgênero em sua identidade. Alguns exemplos são as chamadas sapatões
caminhoneiras, as bichas afeminadas ou mesmo mulheres heterossexuais que não se adequam ao padrão de feminino
que a sociedade espera delas.

Gênero neutro:

É uma identidade transgênero, sob o guarda-chuva não binário, que também é conhecida
como neutrois. Tem muitas vezes preferência pelos pronomes de gênero neutros, denominados como ILE/DILE (entre
outros). Mas vale lembrar que existem pessoas do guarda-chuva não binário que podem usar pronomes binários
também, ou ainda ter preferência por dois ou pelos três pronomes.

G LOSSÁRIO

I d e n t i d a d e d e g ê n e r o : Gênero com o qual uma pessoa se reconhece, podendo ou não estar de acordo com
o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Trata-se da percepção íntima de como cada pessoa se autoidentifica.

Ile / Dile:

Pronome de gênero neutro da língua portuguesa, usado por pessoas trans não binárias. É um pronome
que representa identidades dentro do guarda-chuva transgênero e não deve ser utilizado para representar pessoas
cisgêneras. Em 2014, a tentativa de inclusão do gênero não binário na língua portuguesa ganhou o pronome ILE,
criado por Andrea Zanella, psicóloga e linguista, e Pri Bertucci, CEO da [DIVERSITY BBOX], como alternativa para
pessoas não binárias e a usual generalização no masculino. O pronome também foi sugerido no manifesto “Ile para uma
Comunicação Radicalmente Inclusiva”, de 2015.

L G BT Q IAP + :

Sigla atualizada e proposta pelo Instituto [SSEX BBOX] em 2018, que é utilizada para representar
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis, queer e não binários, pessoas que questionam o gênero, intersexuais,
assexuais, aliades, pansexuais, polissexuais e outras identidades e expressões não reivindicadas.
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Linguagem inclusiva (ou linguagem não sexista):

Expressões, termos e usos de linguagem
que visam erradicar o sexismo empregado em conversas do dia a dia, generalizando sempre o conjunto no masculino.
Usando a linguagem inclusiva, podemos exercitar a percepção mais ampla e inclusiva das pessoas com as quais
convivemos.
Exemplos de linguagem inclusiva na prática:

“Os diretores já estão na sala esperando para iniciar a reunião.”
A comissão de diretoria já está na sala esperando para iniciar a reunião.
“Os colaboradores estão atuando ativamente nas ações de D&I da empresa.”
As pessoas colaboradoras estão atuando ativamente nas ações de D&I da empresa.

Linguagem neutra (ou não binária):

Usos de linguagem que visam respeitar os pronomes de
todes. Assim como todas as pessoas cis têm seus pronomes de gênero respeitados naturalmente, as pessoas trans
também requerem esse respeito. Perguntar a alguém seus pronomes de preferência e não usar um gênero específico
ao falar com essa pessoa são sinais de acolhimento, empatia e respeito. Na linguagem neutra, utiliza-se o “e” no fim das
palavras, o que resulta em um grande exercício de pensar a fonética e a flexão.

G LOSSÁRIO

Exemplos de linguagem neutra na prática:

“Os convidados estão contentes com as informações trocadas na reunião.”
Es convidades estão contentes com as informações trocadas na reunião.
“Aqueles profissionais não gostaram deste candidato.”
Aquiles profissionais não gostaram diste candidate.

Não binário:

Identidade de gênero derivada do guarda-chuva transgênero. A não binariedade é uma identidade
trans. É usada para descrever pessoas cuja identidade de gênero não é homem ou mulher, tampouco são inteiramente
masculinas ou femininas em sua expressão. Essa identidade é geralmente uma reação à construção social, aos estereótipos
e ao sistema binário de gênero. Identidades não binárias são reconhecidas há milênios, como o caso das pessoas
nativas americanas chamades* de Two-Spirit. No entanto, em culturas que seguem o gênero binário, as pessoas não
binárias são sistematicamente excluídas e violentadas. Algumas pessoas não binárias podem se identificar como: gênero
queer, gênero fluido, agênero, neutrois, gênero neutro, bigênero, pangênero, multigênero, genderless, intergênero,
entre outros. Pessoas intersexo que se identificam como não binárias ou gênero não conforme são reconhecidas como
amálgamas. Pessoas não binárias não têm uma monossexualidade (ou seja, heterossexuais ou homossexuais), mas sim
uma orientação afetivo-sexual dentro do espectro polissexual, pansexual, bissexual ou ainda assexual

Pronome de gênero preferido ou PGP:

Pronomes pelos quais a pessoa prefere ser tratada. Pode
ser ele/dele, ela/dela ou ile/dile, que é um pronome de gênero neutro mais usado por pessoas que se identificam
dentro do guarda-chuva não binário. Vale lembrar que nem toda pessoa não binária vai usar um pronome neutro. Em
vez de assumir um pronome a partir da leitura da expressão de gênero de alguém, sempre pergunte à pessoa como
prefere ser tratada.
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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.
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Taturana Mobilização Social

TozziniFreire Advogados

Reprolatina

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).

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.

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.

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

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

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+.

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

tozzinifreire.com.br
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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

clique nos links abaixo

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+

PARA
SABER
MAIS

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
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um FILME de coraci ruiz
limiarfilme.com.br

