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A definição de diversidade pode ser entendida como o conjunto de
diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida
social. Este conceito está intimamente ligado aos conceitos de
pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e
abordagem, heterogeneidade e variedade.



DIVERsIdADe

temáticas

étnica

racial gênero

condição sexual

condições físicasreligiosa



Desigualdade
Antes precisamos entender um contexto de







Violência

www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atla
s_da_violencia_2017.pdf

A população negra corresponde a maioria (78,9%)

dos 10% dos indivíduos com mais chances de

serem vítimas de homicídios.

Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas

no Brasil, 71 são negras.

Em 2015, cerca de 385 mulheres foram

assassinadas por dia. A porcentagem de

homicídio de mulheres cresceu 7,5% entre 2005 e

2015, em todo o País.

No Maranhão, houve um aumento de 124% na

taxa de feminicídios.



Os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram
oficialmente a nova agenda de desenvolvimento
sustentável, intitulada

“Transformando Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” 

na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, realizada na
sede da ONU em Nova York, em setembro de 2015.

Essa agenda contém 17 Objetivos e 169 metas

ÁREAS DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA: 

• Pessoas
• Planeta
• Prosperidade
• Paz 
• Parceria

ODS



“Direitos Humanos é uma prática de vida, 
um estado de espírito. E deve ser ensinado à 

criança desde a primeira infância.” 

Margarida Genevois



Referências



www.respeitarepreciso.org.br/

DIVERsIdADe na Escola

O material Respeitar é Preciso! é composto de cinco

volumes:

O primeiro (Respeito na Escola) convida o educador a

refletir, aprofundar e dialogar com temas relacionados ao

convívio escolar e às questões ali existentes.

Os demais volumes abordam quatro temas, cuja

discussão se faz urgente.

Em todos os cadernos, há sugestões de atividades e

reflexões para serem feitas com o propósito de aprimorar

as relações existentes no espaço escolar.



Para professores 
da rede 

municipal



DIVERsIdADe na Escola

Referências bibliográficas

Afinal as duas velhas apareceram – Dona Benta 
no vestido de gorgorão, e Nastácia num que Dona 
Benta lhe havia emprestado. Narizinho achou 
conveniente fazer a apresentação de ambas por 
haver ali muita gente que as desconhecia. Trepou 
em uma cadeira e disse:- Respeitável público, 
tenho a honra de apresentar vovó, Dona Benta de 
Oliveira, sobrinha do famoso Cônego Agapito 
Encerrabodes de Oliveira, que já morreu. 
Também apresento a Princesa Anastácia. Não 
reparem por ser preta. É preta só por fora, e não 
de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, 
condenando-a a ficar assim até que encontre um 
certo anelna barriga de um certo peixe. Então o 
encanto se quebrará e ela virará uma linda 
princesa loura (LOBATO, 1959, p. 234)
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Referências bibliográficas



DIVERsIdADe e os brinquedos



DIVERsIdADe e os brinquedos



DIVERsIdADe e os brinquedos



Para evitar repetições como essas 



DESAFIO: pensar em um ambiente de 
transformação

aluno

professoresfamília



Fortalecimento 
da auto estima 

Formação do
Profissional

Desconstrução da 
visão de mundo



DIVERsIdADe no Trabalho

O QUE É IMPORTANTE:

Compromisso com a diversidade,

priorizando a gestão de pessoas e a

cultura organizacional da

empresa/instituição



Obrigada!


