
Integrando a
interseccionalidade
no nosso trabalho



Usar uma lente interseccional

significa prestar contas o que

aconteceu no passado e criar

caminhos que incluiriam um

entendimento de raça, gênero, casta,

etnia, capacidade e outras

identidades marginalizadas.

O passado
formando os
futuros



Algo essencial para a lente é uma

conexão clara com estruturas de

opressão, desigualdade e

discriminação, incluindo

patriarcado, sexismo e

colonização.

Estruturas
históricas de
poder



O uso de ferramentas feministas

interseccionais para garantir que todas

as pessoas tenham igualdade de

direitos e oportunidades é

fundamental. Isso ajuda a

desconstruir poder, identidades e

capacidade, criando um entendimento

do mundo com nuances.

Feminismo inter-
seccional como
ferramenta



A linguagem que envolve a

interseccionalidade não pode ser

codificada. Os conceitos de

interseccionalidade devem ser usados

como um prisma para ver o mundo.

Ele deve se adaptar, engajar e

mobilizar usando as experiências

vividas das pessoas.

Interseccio
nalidade
como prisma



A justiça linguística é

fundamental para o trabalho em

interseccionalidade. Se não

forem incluídas todas as vozes de

todas as geografias, então certas

linguagens  e formas de

expressão serão privilegiadas.

justiça de
linguagem



Representação na mesa de debate

não é suficiente. A participação

significativa precisaria abordar o

poder, de quem são as questões que

estão sendo abordadas, quem pode

vir à mesa e quem escolhe não

estar presente.

Participação
significativa



Interseccionalidade exige ouvir

com atenção para aprender e

entender, expressando

discordância de forma respeitosa

quando surge a necessidade. Ela

precisa ser baseada na experiência

vivida e localizada.

Ouvir para
entender



O trabalho em interseccionalidade

exige uma flexibilidade imensa.

As pessoas praticantes precisam

ser expansivas em sua abordagem

— fazer, pensar, desfazer, praticar.

Praticando
flexibilidade



Teoria e prática são dois

lados da mesma moeda, e

ambos precisam ser

integrados.

Fundindo
teoria e
prática
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