














FÓRUM LGBTQI+ BRASIL

1. O objetivo desta sessão é aprender como dar 
passos práticos para criar um local de trabalho 
mais inclusivo para pessoas trans e não binárias.

2. Tudo é opcional ... Você pode participar 
compartilhando suas histórias e experiências, ou 
simplesmente ouvindo e estando presente. Você 
não precisa usar sua câmera se não quiser.

3. Traga sua mente aberta e compaixão ao ouvir as 
histórias e experiências dos outros, outras, e 
outres.
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Dani, ume funcionárie nove, se apresenta em uma 
reunião e afirma que usa os pronomes ile e dile. Após 
a reunião, você ouve João Pedro, um dos gerentes, 
dizendo que não usará “linguagem ou pronomes 
inventados” para se referir a Dani.

• Como você pode demonstrar afinidade e responder de 
maneira produtiva e útil? 

• O que vai acontecer se você não se manifestar?
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Participantes estão atualmente em salas simultâneas, 
1ª rodada. Você será adicionada/o/e a uma das salas 
em breve.

A questão que seu grupo está discutindo é:

Dani, ume funcionárie nove, se apresenta em uma 
reunião e afirma que usa os pronomes ile e dile. Após 
a reunião, você ouve João Pedro, um dos gerentes, 
dizendo que não usará “linguagem ou pronomes 
inventados” para se referir a Dani.
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Seu colega Lucas anunciou recentemente que é um 
homem trans. Há um grupo de homens cisgêneros no 
escritório que declaram que Lucas não deve ter 
permissão para usar o banheiro masculino e em vez 
disso usar o banheiro individual de “família” que fica a 
4 andares de onde trabalha o Lucas. 

• Como você pode demonstrar afinidade e responder de 
maneira produtiva e útil? 

• O que vai acontecer se você não se manifestar?
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Participantes estão atualmente em salas simultâneas, 2ª 
rodada. Você será adicionada/o/e a uma das salas em 
breve.

A questão que seu grupo está discutindo é:

Seu colega Lucas anunciou recentemente que é um 
homem trans. Há um grupo de homens cisgêneros no 
escritório que declaram que Lucas não deve ter 
permissão para usar o banheiro masculino e em vez 
disso usar o banheiro individual de “família” que fica a 4 
andares de onde trabalha o Lucas. 
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Há dois anos que sua colega Emília anuncia no trabalho 
que é uma mulher trans. Ela recebeu muito apoio de seus 
colegas. No entanto, você continua a ouvir pessoas 
dizendo a ela e a outros que ela “finalmente está 
começando a se parecer com uma mulher de verdade” e 
dizem que ela é “tão corajosa” quando chega ao trabalho 
com maquiagem.

• Como você pode demonstrar afinidade e responder de 
maneira produtiva e útil? 

• O que vai acontecer se você não se manifestar?
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Participantes estão atualmente em salas simultâneas, 3ª 
rodada. Você será adicionada/o/e a uma das salas em 
breve.

A questão que seu grupo está discutindo é:

Há dois anos que sua colega Emília anuncia no trabalho 
que é uma mulher trans. Ela recebeu muito apoio de seus 
colegas. No entanto, você continua a ouvir pessoas 
dizendo a ela e a outros que ela “finalmente está 
começando a se parecer com uma mulher de verdade” e 
dizem que ela é “tão corajosa” quando chega ao trabalho 
com maquiagem.
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OBSERVAÇÕES FINAIS


