
to be aware = estar consciente, ser informado, sensibiliz-
ado para certos problemas

AWARENESS - O que é isso?
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indo até atos de violência concreta em espaços públicos. Estruturas de „Awa-
reness“ ou conscientização emergiram da ausência de uma postura crítica da 
sociedade em relação a ataques sexistas, racistas e ataques a pessoas com defi-
ciência ou outros tipos de discriminação. Essas discriminações podem surgir 
em áreas (supostamente) politizadas, por isso que nesses espaços se necessita 
também de estruturas de conscientização. Trata-se de apoiar-se mutuamen-
te, reconhecendo comportamentos e discriminação prejudiciais e invasivas, 
aprendendo a nomeá-las e a mudá-las.
É importante levar pessoas afetadas a sério e escutá-las. Só elas sabem o que 
se passa no seu interior e podem decidir o que para elas é invasivo e discrimi-
natório.

Principio do Consenso
Tentamos implementar um princípio de consenso, 
tanto quanto possível. Isso significa que ações e 
conversas ocorrem apenas com consentimento mú-
tuo, em vez de simplesmente assumir-se que uma 
ação está correta quando não há resistência. Tenha 
cuidado de identificar os sinais que a outra pessoa 
envia a você - incluindo comunicação não verbal - 
que indicam se ela deseja interagir com você e de 
que maneira. Um exemplo de situação não deseja-
da pode ser até uma conversa pessoal que a outra 
pessoa não queira ter naquele momento - ou não 
com você. Tocar uma pessoa - por exemplo, seu 
cabelo - sem perguntar é tão inapropriado quanto tirar fotos ou fazer vídeos 
indesejados. Respeite os limites dos outros, porque apenas um SIM é SIM e 
NÃO significa NÃO.

Conteúdo 
 
Conceito   p. 2 
Soluções possíveis  p. 10 
Definição de Vocabulário p. 15

„Awareness“ é o conceito de um tipo 
de ação em que pessoas definem 
comportamentos mutuamente res-
peitosos e tentam seguí-lo. Na teoria 
e na prática lida-se com diversos 
aspectos do desrespeito aos limites 
físicos, mentais e pessoais dos outros, 
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Além do princípio do consenso, nosso conceito de consci-
entização também se baseia em mais dois princípios: 

Poder de Definicao
O poder da definição é a possibilidade da pessoas afetada definir por si mes-
mo o que constitui discriminação, quando e como seus limites foram ultra-
passados, sem que outros questionem essa visão. Ele leva em conta o fato de 
que todos temos limites e experiências muito diferentes - o que machuca e 
discrimina uma pessoa pode ser bom para outra pessoa. O Poder de Defi-
nição cria um espaço que permite à pessoa afetada relatar com suas próprias 
palavras o que ela viveu, sem que sua narrativa seja questionada. Assim, por 
exemplo, os termos usados pela pessoa são levados a sério e não substituídos 
por outros considerados mais adequados 
  

Parcialidade
A parcialidade é baseada no princípio do Poder da Definição: no contexto de 
Awareness (conscientização) significa aceitar uma violação da fronteira como 
tal e não questionar a percepção da pessoa em questão. Tomar partido tam-
bém significa defender a visão e as demandas das pessoas afetadas e solidari-
zar-se com elas. Significa ficar do lado das pessoas afetadas e não questioná-
las, porque mesmo uma atitude aparentemente neutra pode levar a pessoa 
afetada a ter uma compulsão de se justificar. 
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Pressupostos/estereotipos
Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, categorizamos e avaliamos as 
pessoas e o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, assumimos que podemos 
simplesmente saber sem primeiro perguntar qual é o gênero de uma pessoa - 
porque, por exemplo, acreditamos que podemos ler isso a partir da aparência 
externa da pessoa. No entanto, esse geralmente não é o caso e faz com que 
as pessoas sejam mal interpretadas, o que pode levar a um comportamento 
altamente discriminatório. Por outro lado, as normas sociais impõem com-
portamentos específicos às pessoas, por exemplo, como ser  uma „mulher 
verdadeira“ - mesmo que uma pessoa seja sempre uma mulher, quando ela 
assim se autodenomina. 

 
Normas produzidas e aprendidas social-
mente desempenham um grande papel 
quando categorizamos, porque elas nos fa-
zem imaginar como certas pessoas devem 
se apresentar e como deveriam ser. Elas 
geralmente causam uma desvalorização 
de certas realidades da vida: por exemplo, 
ser gordo é contrastado com uma aparên-
cia normativamente „boa“ e muitas vezes 
desvalorizada como uma realidade „pior“. 
Além disso, suponha que possamos ver se 
uma pessoa é „daqui“ ou não - as pessoas 
se sentem agredidas racialmente, quando 
aplica-se uma norma racista que diz como 
alguém deve parecer „daqui“. A classifi-
cação em „saudável“ / „doente“ também é 
baseada em normas implícitas que levam as 
pessoas a serem descritas como „doentes“, 
quando contradizem e /ou ficam fora da 
norma social. 

Estamos sempre consciente ou incon-
scientemente agrupando as pessoas em 
categorias e definindo-as como „normais“ 
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ou „anormais“. No entanto, nossa idéia de normalidade é uma construção 
social produzida e reproduzida pela sociedade. Dependendo do tipo de am-
biente (estrato social, cidade / país...) em que crescemos, certos corpos, por 
exemplo, parecem mais „normais“ do que outros. Com base em características 
externas, fazemos suposições sobre a vida das pessoas e as transferimos para 
nossas imagens estereotipadas e socialmente construídas. Mas a realidade da 
vida de uma pessoa não se define pela sua aparência. Os estereótipos estão 
intimamente ligados a discriminações e as consolidamos através de repetições 
irrefletidas. 

Privilegios
Ter privilégios significa não ser confrontado com certos problemas e discrimi-
nações na vida cotidiana. Os privilégios podem ser: ter um passaporte suíço; 
ser considerado branco; ser homem; viver o desejo heterossexual; identificar 
-se como cis; viver como classe média; não ter doença mental; ter dinheiro; 
não ter uma deficiência; ter ensino superior; ser magro; ser saudável; ter tem-
po; estar conectado... 

As pessoas têm privilégios diferentes e diferentes graus de discriminação. 
Pense em seus privilégios e perceba como você se beneficia deles. Além disso, 
esteja ciente de que nem sempre você pode conhecer os privilégios e as formas 
de discriminação que afetam outras pessoas.
 

Discriminacao
Discriminação é o tratamento desigual de pessoas devido a sua associação a 
um grupo específico. A associação geralmente é feita por outras pessoas, com 
base em características externas; Frequentemente, não é realizado volunta-
riamente pela pessoa em questão. As atribuições de grupo que discriminam 
incluem, por exemplo, identidade de gênero, orientação sexual, origem social 
ou étnica, idioma, religião, crenças políticas, idade, deficiência, peso corporal, 
deficiência. As normas construídas pela sociedade e o desvio delas levam à 
discriminação.
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Formas de discriminação são por exemplo: 
 

Racismo
O racismo é uma forma específica de discriminação na qual uma relação de 
poder desigual e de origem histórica tem papel central. No contexto do racis-
mo, os brancos primeiro se inventaram e depois „os outros“, degradando-os e 
chamando-os de „estrangeiros“. Racismo significa que as pessoas são discri-
minadas por supostas atribuições étnicas, consideradas inferiores. O racismo 
existe de várias formas no cotidiano, como a pergunta „de onde você realmen-
te é?“, mas também está ancorado de forma institucional e estrutural. (Veja 
também „Branco“). 

"Slutshaming"
A monogamia é a norma social, quando se trata de relacionamentos român-
ticos, e desvios dessa norma muitas vezes encontram incompreensão. Supo-
sições sobre o relacionamento de outras pessoas podem ser discriminatórias e 
fortalecer preconceitos sobre o assunto. Se a pessoa FTIQ* gosta de fazer sexo 
frequentemente, ela é rapidamente chamada de „vadia“ ou de outros insultos 
similares. Embora seja sempre uma decisão pessoal de cada um/uma, quando, 
com qual pessoa e com que frequência ele/ela gostaria de fazer sexo. Slutsha-
ming também é uma forma de discriminação. 

Apropriacao cultural
Acontece quando os membros da cultura hegemônica (cultura dominante) se 
apropriam de expressões culturais, inclusive se beneficiando financeiramente 
delas, sem ter experimentado a história da escravidão ou outras formas de 
repressão. É percebido por muitas pessoas como injusto quando essas expres-
sões culturais são usadas, em contextos nos quais, as pessoas discriminadas 
que que as produziram não encontram espaço.
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Hierarquias
Especialmente em grupos e contextos que desejam trabalhar contra hierarqui-
as, é importante pensar que existem outras hierarquias como, por exemplo, 
posições de poder óbvias (administração, posições de „chefes“). Em cada 
grupo, há pessoas que, por exemplo, sabem muito, estão lá há muito tempo, 
são consideradas ‚legais‘, pessoas novas ou inseguras etc., que criam diferentes 
posições (temporárias) de poder. Normas e privilégios sociais não desapare-
cem diante de conexões emancipatórias. Tente, tanto quanto possível, quebrar 
as hierarquias. Para hierarquias de conhecimento, isso funciona bem através 
do compartilhamento de habilidades ou da rotação de tarefas. 

Ativismo e Recursos
A suposição de que todos possu-
em os mesmos pré-requisitos e 
recursos significa que pessoas com 
menos recursos (dinheiro, saúde, 
trabalho em rede, …) podem par-
ticipar menos de diferentes formas 
de ativismo. Esse é um problema 
que só podemos resolver juntos, 
por exemplo, trocando idéias e 
compartilhando recursos. 

Posicao e Empoderamento 
O que empodera (= dá poder, 
fortalece) uma pessoa pode não 
fazer o mesmo com outra pessoa. 
Para uma pessoa afetada pelo se-
xismo, o empoderamento pode ser 
andar nua, para outras se empode-
rar significa cobrir seus corpos. Se 
uma feminist*a se apropria da palavra „vadia“, isso não significa que seja um 
instrumento de empoderamento em todas as posições onde exista misoginia. 
Portanto, também é importante, pensar no contexto de seus próprios privi-
légios, pensar no que pode lhes dar poder, mas nem sempre é apropriado em 
determinados contextos ou por algum motivo. 
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Safer/Braver Spaces (Espacos +Seguros/+Valentes) 
Uma política de espaço +Seguro / +Valente deve ser usada em eventos para 
conscientizar, de que os espaços politicamente de esquerda não são espaços 
automaticamente não discriminatórios. Além disso, faz propostas concretas 
de ação como todos nós juntos podemos mudar algo sobre isso. A equipe de 
conscientização presente nos eventos apoia os afetados por transgressões, vi-
olência sexual e outras formas de discriminação. Os espaços designados como 
Espaços +Seguros / +Valentes podem ser usados para tirar pessoas afetadas 
do centro de atenção oferecendo um lugar tranquilo, proteção, alguém que 
a escute e discuta junto o caminho a seguir. Os conflitos devem ser enfren-
tados de maneira mais construtiva e consistente possível. Os apoiadores se 
tornam ativos quando solicitados pelos visitantes. Os apoiadores são sempre 
identificados como tal, sóbrios, acessíveis, presentes para pessoas de todas as 
identidades. O objetivo dos Espaços +Seguros /+Valentes é criar um espaço 
no qual assumimos a responsabilidade por nós mesmos e por nossos semel-
hantes, para que o maior número possível se sinta à vontade e os apoiadores 
nem precisem se tornar ativos. As pessoas presentes nos eventos são solicita-
das a mostrar solidariedade com essa diretriz - e, portanto, com as pessoas 
afetadas por agressões. 

Na Casa da Greve Feminista, você encontrará um Safer Space para as pessoas 
FLINT * no térreo, ao lado da biblioteca e da sala de eventos. Um segundo Sa-
fer Space, aberto a todas as pessoas, pode ser encontrado no 1º andar ao lado 
da sala de ginástica. Os Safer Space são 
claramente rotulados como tal e devem 
servir principalmente como um refúgio 
para as pessoas afetadas por comporta-
mentos invasivos. Essas salas devem ser 
o mais neutras possíveis, há assentos, 
cobertores, algo para beber e lanches, 
além de apoiadores, se necessário. 
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Por que não seguro („seguro“), mas +seguro („mais seguro“)? Uma vez que to-
dos fazemos parte da sociedade, não podemos estar „fora“ dela. Construímos 
as condições sendo parte. Ou seja, todos nós aprendemos a ser sexistas, racis-
tas, discriminatórios. Portanto, não há espaço ‚seguro‘, muito menos espaço 
para todas as diferentes posições. Podemos criar espaços temporariamente 
abrigados para diferentes posições em que aprendemos a agir ‚valentemente‘. 

„Apenas um ´SIM` é um sim e um 
´NÃO` é um não, se não recebe 
resposta: deixe pra lá!“
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Aprender a agir de maneira mais segura / mais cora-
josa: possibilidades concretas
 

Pronome / Titulo
Pergunte o pronome com o qual uma pessoa deseja ser abordada na terceira 
pessoa (geralmente ao falar sobre a pessoa). Em muitos idiomas, os pronomes 
têm um gênero gramatical. Ao escolher e respeitar o pronome, as pessoas po-
dem ser tratadas como bem entenderem. Existem muitos pronomes diferentes 
com os quais as pessoas querem ser abordadas: ele, ela, eles, ela_o, eles, xier, 
iel, x, ou nenhum, apenas usando o primeiro nome e muitos outros.
No entanto, os pronomes não dizem nada sobre o gênero (identidade de 
gênero) de uma pessoa! Só porque você lê uma pessoa como mulher e, por 
exemplo, você usou „ela“ como pronome, ainda não pode saber se essa pes-
soa é uma mulher-cis (ela também pode se identificar de maneira diferente). 
Portanto, é importante não fazer suposições e desaprender ativamente nosso 
sistema de categorização.

 
Se você fizer uma roda de apresentação, sugerimos incluir o pronome . Todos 
os participant*es podem e devem decidir por si mesmos se querem dizer seu 
pronome ou não. Quando você se apresentar a uma pessoa, diga seu pronome 
- isso facilita para que outros o façam. Especialmente pessoas-cis são incen-
tivadas a fazê-lo, porque geralmente é mais fácil para quem não se identifica 
como cis (mas, por exemplo, como trans ou não-binárias), quando não preci-
sam ser sempre os primeiros a dizer seus pronomes.

„Oi! Como você se chama e qual  
pronome usa?“
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Palavras marcam 
Além de gestos e expressões faciais, a linguagem é uma maneira importante 
de se expressar para outras pessoas. Nossa linguagem cotidiana é inconsci-
entemente moldada por construções sociais, nas quais as relações de poder 
são reproduzidas. Queremos neutralizar isso e ao falar ser o mais inclusivo 
possível. Dedique tempo suficiente para escolher suas palavras com cuidado 
e explique isso a outras pessoas quando elas reproduzirem discriminação 
através da fala. 

Por exemplo: falar incluindo trans* inter_queer…

... fale inclusivo. Não apenas as mulheres* devem ser abordadas, mas a opres-
são patriarcal também afeta pessoas trans*, inter_ e não binárias / queer. Para 
tornar visíveis aqueles que não estão incluídos no termo „mulheres“, você 
pode, por exemplo, usar a palavra FTIQ* (mulheres *, trans *, inter*, queer) 
ou FLINT* (mulheres *, lésbicas, inter *, não-binárias*, Trans*). 

Por exemplo: torne diferentes posições visíveis ...

... escolhendo exemplos onde as diferentes identidades, diferentes formas de 
relacionamento, diferentes premissas básicas sobre origem, educação, expe-
riências com discriminação são levadas em consideração.

Por exemplo: evite vocabulário racista ...

... em nossa língua, existem muitas palavras que surgiram em um contexto 
colonial e racista e ainda são frequentemente usadas inquestionadamente no 
vocabulário cotidiano. Tente estar ciente da escolha de suas palavras e leve a 
sério quando as pessoas pedirem para você não usar certos termos.

Linguagem e conceitos mudam. Praticar é igual a cometer 
erros e aprender com eles!
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Imagens de violencia / avisos de gatilho
Imagens, relatórios e discussões podem desencadear memórias indesejadas 
de situações estressantes, causar reações de ansiedade e, assim, tornar-se um 
grande fardo para as pessoas presentes. Os avisos de gatilho (gatilho = estímu-
lo, estopim) são sinais de alerta para um possível estímulo que está presente 
em uma narração. Mesmo em publicações com conteúdo violento na Internet 
ou em outros medias, alertas de gatilho podem ser úteis e devem ser formu-
lados com distância suficiente, antes da passagem no texto em questão. Con-
teúdo violento podem ser, por exemplo, relatos de violência sexual, violência 
física /psicológica, experiências de racismo, transfobia…  Imagens de corpos 
nus ou a nudez real também podem desencadear reações. Considere isso an-
tes de você, por exemplo, andar de peito de fora em algum ambiente. 

Proteger a privacidade e seguranca
Queremos criar um local na Casa da Greve Feministas onde as pessoas pos-
sam se sentir o mais seguras possível. Portanto, não queremos ter medo de 
ser fotografadas e filmadas sem permissão. Se você quiser tirar uma foto ou 
filmar, pergunte à respectiva pessoa, se está tudo bem. Sempre pergunte antes 
de compartilhar imagens nas mídias sociais. Se você perceber ou ouvir algo 
privado, trate essa infor-
mação com respeito. Esteja 
ciente de como você fala 
sobre as coisas e o que 
você diz, não queremos 
colocar outras pessoas em 
situações desconfortáveis. 

„Posso fazer 
uma foto sua?“
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Como você pode apoiar as pessoas?
Se percebermos que uma situação não é adequada para uma ou mais pessoas, 
podemos perguntar se precisa de apoio e de que forma.
Se uma pessoa não está se sentindo bem, estar presente também pode signi-
ficar pensar com a pessoa sobre como ela pode lidar com a situação, o que 
ela está fazendo bem no momento e como ela pode ou continuará a agir. A 
pessoa afetada deve ser levada a sério e seus desejos e ações aceitos. Se uma 
pessoa pede para ficar sozinha, esse pedido também deve ser levado a sério.

O que fazer quando precisar de apoio?
A casa de greve tem dois Safer Spaces (Espaços +Seguros). Lá você pode 
recolher-se sempre que uma situação for demais para você ou precisar de-
scansar um pouco. Você também pode entrar em contato com uma pessoa 
da equipe de conscientização a qualquer momento, se precisar de apoio. Você 
tem alguma preocupação e prefere buscar apoio da equipe de conscientização 
sem que seja pessoalmente? Escreva-nos uma carta e coloque-a na caixa de 
correio „Awareness“ na entrada da Casa. Entraremos em contato se você 
desejar (especifique o número de e-mail ou telefone) podemos também tentar 
resolver diretamente a situação. 

Como alertar as pessoas sobre comportamentos prejudici-
ais?
Se uma pessoa não fala de maneira inclusiva ou mostra comportamento 
discriminatório, tente falar sobre isso com ela da forma mais construtiva 
possível. Não precisa ser imediatamente, avalie primeiro se a situação permite. 
Se é uma reunião, um evento ou uma reunião íntima, dependendo como se 
relaciona com a pessoa em questão, você pode reagir de maneira diferente. 
„Corrigir“ alguém pode fazê-la sentir-se  „ruim“ ou „indesejada“ porque fez 
algo „errado“. Talvez seja útil explicar a pessoa que somos socializados em um 
mundo sexista, racista, homofóbico ... e que mesmo a pessoa mais qualificada 
sobre essa questão pode cometer erros, mas só podemos mudá-lo se estiver-
mos conscientes da forma como reproduzimos mutuamente esses „ismos“ 
(formas de discriminação). Erros acontecem, muitas vezes a reação crítica (ou 
a não reação) leva a lesões maiores do que o próprio erro. Se você tiver dúvi-
das, converse com outras pessoas sobre como elas corrigem o comportamento 
prejudicial de outras pessoas. Se houver pessoas da equipe de conscientização, 
você também poderá entrar em contato com elas. 
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Às vezes, também é muito difícil ou mesmo impossível lidar com incidentes 
discriminatórios, especialmente quando se trata de si mesmo. Isso é perfeit-
amente correto e torna ainda mais importante o fato de pessoas não afetadas 
por certas formas de discriminação, mas cientes desses incidentes, começarem 
também a corrigir outras pessoas.
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Definicao de Vocabulario

* O asterisco no final de uma palavra indica que esse termo foi construído 
por normas da sociedade e conotado e normalizado pelo seu uso e definição 
através de estruturas de poder. 
 
_ Atos de escrita inclusiva são, por exemplo: „Feminista_s“, „feminist*as“, 
porque tanto o sublinhado quanto o asterisco sinalizam não apenas homens 
e mulheres, mas também outras identidades de gênero, como trans *, inter_ 
e queer / pessoas não-binárias são também citadas e incluídas. Enquanto o 
sublinhado da palavra cria simbolicamente um lugar para a diversidade de 
identidades entre e fora de homem / mulher, o asterisco simboliza a possibili-
dade de quebrar o binário das relações de gênero. 
 
„Ableismus“, viabilidade: (able = capaz em inglês) É a discriminação devido 
a diferentes possibilidades e habilidades das pessoas. Por exemplo, atribuições 
abusivas de que são „doentes“, „in-
capazes“, „impróprias“ e geralmen-
te são feitas a pessoas que possuem, 
por exemplo deficiências (não 
deficientes) ou doenças mentais. 
 
Ageism: (age=idade) Discrimi-
nação por idade / juventude. 
 
Agender: Pessoas que não têm 
relação com um gênero e / ou 
não têm gênero. A subdivisão em 
gênero biológico e gênero social-
mente construído muitas vezes não 
é reconhecida. 
 
Anti-romântico: Pessoas que não 
sentem uma atração romântica. 
 
Assexual: Pessoas que não sentem 
atração sexual. 
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Branco: Ao contrário dos termos Negro e PoC, o branco não é um auto posi-
cionamento. Ser branco significa ter privilégios e poder, como o privilégio de 
não ter que lidar com o racismo. Os brancos têm acesso mais fácil ao mercado 
de trabalho, mercado imobiliário, assistência médica e participação política 
do que os PoC e negros. Obviamente, existem outros critérios de exclusão, 
como a afiliação de classe, que podem complicar a inclusão mesmo de pessoas 
brancas. Fica claro, por exemplo, quando a família Müller e a família Yilmaz 
se candidatam para alugar um apartamento em um prédio antigo em Wiedi-
kon. Mesmo tendo certeza que ambas as famílias podem pagar pelo aparta-
mento, os proprietários costumam preferir nomes que são percebidos como 
‚suíços‘. Ser branco é estabelecido como uma norma e nunca é nomeado como 
tal. Não se trata apenas de cores de pele, mas de termos políticos que descre-
vem o acesso ao poder. 
 
Clasismo: Discriminação com base na „classe social“ (educação, posse, po-
sição social da família de origem). 
 
Deficiência: A avaliação de uma deficiência é socialmente determinada. O 
status do portador também é construído. A deficiência depende dos órgãos de 
definição, bem como dos requisitos e estruturas de oferta. Pessoas com defi-
ciências geralmente são prejudicadas em sua participação / inclusão e, portan-
to, direta ou indiretamente discriminadas. 

flint*: Frauen*Lesben*Inter*Nicht-binär*genderqueer*Trans (em alemão para 
mulheres* lésbicas* inter* não-binárias* queer* trans*) 

ftiq*: Frauen*Trans*Inter*Queer* (alemão para Mulheres* trans* inter* 
queer*) 

genderqueer: es un término paraguas para las personas que no encajan en el 
género binario masculino o femenino. También puede ser una identidad de 
género.
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Inter_: Pessoas cujo sexo é clinicamente (fisiologicamente, hormonalmente) 
considerado ambíguo. Por exemplo, inter_pessoas podem se identificar como 
trans* e queer. O termo „intersexual“ é rejeitado por muitas inter_pessoas, 
por ser por um lado muito patológico (isto é, pessoas chamadas „doentes“). 
E por outro lado, pelo termo intersexual nada ter a ver com sexualidade. Por 
isso, „inter“ é mais escolhido como auto descrição.
 
Lookismus: Discriminação por não se encaixar em padrões rígidos de beleza: 
magra, branca, „malhada“, um certo tipo de estilo de roupa. 
 
Misoginia: Desprezo direcionado às mulheres*, principalmente por pessoas 
heterossexuais. A misoginia também se apoia em estruturas sociais.
 
Mulheres cis / homens cis: (cis =  lat. este lado ) Mulheres ou homens, nos 
quais o gênero atribuído ao nascimento corresponde à identidade de gênero 
(gênero). Usando homem cis / mulher cis, tentamos impedir que mulheres 
cis / homens cis sejam vistos como norma (e simplesmente referidos como 
mulher / homem) e trans* mulher / homem trans* como desvio. Uma mulher 
trans* é como uma mulher cis, apenas uma mulher. 
 
Não-binário / enby: Binário significa „dividido em dois“, não binário (ou não 
binário) seria algo que não é dividido em dois. Um gênero não binário é aque-
le que escapa dessa dicotomia. 

Negro/a: É o termo correto para pessoas negras que têm referências africanas 
ou afrodiaspórica. Afrodiaspórica significa que as pessoas em sua história têm 
laços familiares com o continente africano. Para enfatizar o caráter de resis-
tência dessa palavra, o „N“ é maiúsculo. 
 
Neuro-diverso: Vivendo em diferentes condições psicológicas, o que pode 
levar ao fato de muitas vezes não corresponder à norma, de como se deve ser, 
pensar ou agir. 

PoC: Abreviação de Pessoas de cor (People of Color); é a auto designação de 
pessoas que experimentam racismo. O termo surgiu no movimento pelos di-
reitos civis nos Estados Unidos e tem como objetivo unir os vários grupos que 
experimentam racismo, unindo forças e combatendo o racismo institucional. 
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PoC é o conceito de todas as identidades não brancas unidas. Existem nomes 
ainda mais precisos para certos grupos, como BIPoc (preto e indígena de cor), 
Negro (veja Negro) ou QPoC (queer person of color). 

Queer: É do inglês, traduzido literalmente, ‚torto‘, foi usado como um insulto 
às pessoas homossexuais. O movimento se apropriou e reinterpretou essa pa-
lavra, de modo que hoje queer é uma auto descrição positiva e tomou „queer“ 
como um termo para sua própria sexualidade e / ou identidade de gênero. 
 
Sexo / gênero: É uma distinção feita entre o sexo biológico („sexo“) e a 
identidade de gênero socialmente construída („gênero“). 
 
Transgêneros, transitivos, trans*: (trans = lat. além, através) Conceitos que 
servem como uma auto-designação de pessoas trans* e de várias maneiras 
questionam a noção de que existem apenas dois sexos. Para as pessoas cuja 
identidade de gênero não é igual à do nascimento é importante se autodefinir, 
não ser definido por uma avaliação externa. 
O termo transexual é rejeitado pela maioria das pessoas trans*, porque parece 
patológico (ou seja, pessoas chamadas „doentes“). Por outro lado, se definir 
como trans* não tem nada a ver com sexualidade, mas com identidade de 
gênero o que muitas vezes é confundido / igualado.

Trans*: Também é usado como um termo genérico para todas as pessoas que 
não se consideram cis. No entanto, é comum que algumas pessoas que não se 
consideram cis, também não se identifiquem como trans*.
Mulheres-trans*: São mulheres que são trans* (originalmente designada como 
de sexo masculino, diádico ou inter_).
Homens-trans*: São homens que são trans* (originalmente designado como 
de sexo feminino, diádico ou inter_).
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Gostaríamos de agradecer ao FemWo e ao awarenetz, por nos deixar inspirar 
em seus conceitos do trabalho de conscientização. Mais informações podem 
ser encontradas em:  
- www.awarenetz.ch 
- queertopia.blogsport.de 
 

Você tem perguntas, idéias, críticas, sente-se desconfortável com alguma 
coisa, quer lidar mais com o tema „Awareness“? Na Casa da Greve Femi-
nista existe uma caixa de correio „Awarenss“ no hall de entrada no térreo, 
onde você pode nos enviar mensagens ou então nos escrever um e-mail 
para: awareness@streikhaus.ch 

As reuniões do grupo de conscientização - Awareness AG - também são 
abertas a qualquer pessoa interessada.
Esse folheto é apenas um rascunho e nós não somos profissionais. Críti-
cas, comentários, sugestões, complementações etc. são sempre muito bem 
vindas.



20


