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RESOLUÇÃO PR-040/2020 
de 12 de maio de 2020 

 
Orientações para a elaboração da coleção dos 22 manuais LGBTI+ publicadas pela 

Rede GayLatino  / Aliança Nacional LGBTI+  
 

 

Objetivo dos Manuais: Promover o respeito e diminuir o preconceito, o estigma, a discriminação e a 

violência contra LGBTI+, através de informação, conhecimento, e a prática na comunidade LGBTI+, 

nas instituições e na sociedade. 

 

Os manuais seguirão do modelo Manual de Comunicação já existente www.grupodignidade.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf  

 

Coleção dos 22 manuais LGBTI+: 

 

1. Manual de Comunicação LGBTI+ (3ª edição concluída, está em fase de arte e diagramação)  

2. Manual de Educação LGBTI+ (consulta pública já encerrada) 

3. Manual de Direitos LGBTI+ 

4. Manual de HIV/Aids e LGBTI+ 

5. Manual de Saúde Integral LGBTI+ 

6. Manual de Psicologia e LGBTI+ 

7. Manual de Assistência Social e LGBTI+ 

8. Manual de Empregabilidade LGBTI+ 

9. Manual de Segurança Pública e LGBTI+ 

10. Manual de Turismo LGBTI+ 

11. Manual de Advocacy, Accountability e Controle Social LGBTI+ 

12. Manual de Cultura LGBTI+ 

13. Manual de Famílias LGBTI+ 

14. Manual de Esportes e LGBTI+ 

15. Manual de Cristianismo e LGBTI+ 

16. Manual de Pessoas LGBTI+ Privadas de Liberdade 

17. Manual de Formas de Ativismo e Militância LGBTI+ 

18. Manual de Visibilidade Massiva LGBTI+ (Paradas e Marchas etc.) 

19. Manual de Sustentabilidade da Causa LGBTI+ 

20. Manual de Pesquisas LGBTI+ 

21. Manual de Interseccionalidade LGBTI+ 

22. Manual de Feminismos e Movimento LGBTI+  

 

Parcerias em construção: 

 

http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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As organizações que queiram entrar na parceria para elaboração de algum, alguns ou todos os manuais 

serão muito bem-vindas. 

 

Parcerias que já demonstraram interesse em participar da coleção como um todo (em 

12/05/2020): 

 

LBL - Liga Brasileira de Lésbicas 

UNALGBT – União Nacional LGBT 

Abrafh - Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas 

Rede Trans Brasil 

Rede Gay Brasil 

Rede LésBi Brasil - Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais   

Fonatrans - Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros 

Instituto Ouroboros 

Rede Nacional de Adolescentes LGBTI 

Grupo Arco-Íris 

Grupo Dignidade 

Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual  

Centro Paranaense da Cidadania  

Espaço Paranaense da Diversidade LGBT 

SOMOSGAY, Paraguai 

 

Cada parceria poderá indicar uma pessoa para compor o Comitê Científico (GT) e também poderá 

indicar leitores/as críticos/as (ver mais abaixo). 

 

Organização: 

 

O diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+ foi designado como Organizador da coleção inteira 

da versão brasileira destes manuais por decisão tomada em reunião de planejamento estratégico da 

Rede GayLatino, da qual o mesmo é integrante do conselho executivo. 

  

A autoria dos manuais é da Rede GayLatino / Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Participação: 

 

Se você quer participar e ajudar a redigir algum desses manuais, mande uma mensagem de whatsapp 

para 41 99602 8906 e para o email aliancalgbti@gmail.com informando qual o manual de interesse, 

sua formação e uma breve biografia. Serão analisadas pela coordenação do respectivo comitê científico 

/ grupo de trabalho que elaborará o manual. 

 

Orientações para elaboração dos Manuais: 

 

mailto:aliancalgbti@gmail.com
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Ter o mesmo formato que o Manual de Comunicação LGBTI+ já publicado (100 páginas, 16cm  x  

22,6cm), com o mesmo estilo de diagramação, numerados na ordem da produção, de modo a compor 

uma coleção de manuais com caixa específica. A lombada de cada manual deve ser de uma cor do 

arco-íris, para que juntos componham séries de arco-íris. www.grupodignidade.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf  

 

Para sua elaboração, cada Manual terá um Comitê Científico/Grupo de Trabalho (GT) de até 10 

pessoas, entre estagiárias/os, ativistas, coordenações de áreas da Aliança, acadêmicos/as e 

consultores/as colaboradores/as...  

 

Toda colaboração ou atuação na elaboração dos manuais é voluntária e não será remunerada. 

 

Recomendamos que a coordenação do GT fique a cargo do/da coordenador/a do grupo temático / 

específico sobre o mesmo assunto, quando este último grupo já existe. 

 

Cada GT terá um grupo específico de whatsapp. 

 

O/A coordenador/a do GT poderá solicitar a emissão de ofícios da Aliança Nacional LGBTI+ 

solicitando parceria com conselhos profissionais, outras redes LGBTI+, universidades, faculdades, 

empresas e assim por diante na elaboração dos conteúdos do manual. 

 

Quem contribuir para a elaboração dos Manuais também poderá indicar possíveis parcerias para 

elaboração e possíveis fontes de financiamento para sua publicação. 

 

O GT terá um prazo de 90 dias para apresentar a proposta de manual à Diretoria da Rede GayLatino e 

da Aliança Nacional LGBTI+. 

 

O GT deve indicar para a Diretoria da Rede GayLatino e da Aliança Nacional LGBTI+ uma sugestão 

de pelo menos 10 pessoas especialistas na área em questão que possam fazer uma leitura crítica da 

proposta de manual. 

 

O GT também deve discutir sobre possíveis pessoas a serem convidadas para fazer o Prefácio do 

manual e encaminhar a lista dessas pessoas e seus contatos para a Diretoria da Rede GayLatino e da 

Aliança Nacional LGBTI+ par a escolha final da pessoa e formalização do convite.  

 

Todos os Manuais terão um momento de elaboração e um momento posterior de consulta pública 

dentro da Rede GayLatino e da Aliança Nacional LGBTI+ e suas respectivas Coordenações. 

 

Na construção dos conteúdos dos Manuais, devem-se fazer os acordos e consensos possíveis. Em caso 

de não haver consenso nos GTs, a diretoria executiva da Rede GayLatino e da Aliança Nacional 

LGBTI+  tomará a decisão. 

 

Todas as pessoas que colaborarem serão mencionadas nos Agradecimentos.   

http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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Antes de serem publicados os manuais serão revisados por jornalistas e publicitários/as. 

 

Os nomes dos manuais deverão ser mantidos curtos, como na lista acima. Se necessário, poderão ter 

uma explicação embaixo do título, como subtítulo ou lema. 

 

Os manuais deverão ter a seguinte composição / estrutura: 

 

FICHA TÉCNICA 

 

AGRADECIMENTOS (A PESSOAS / ORGANIZAÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM 

 

APRESENTAÇÃO 

 

SUMÁRIO    

 

SEÇÃO A – CONCEITUAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES LGBTI+ 

- Aproximadamente 30% de conceituações e informações sobre LGBTI+, com base na edição 

mais atualizada do Manual de Comunicação LGBTI+. Sempre incluir a linha do tempo 

“BREVE HISTÓRICO DA LUTA LGBTI+” 

 

SEÇÃO B – RECURSOS PRÁTICOS 

- Aproximadamente 50% de informações sobre o próprio assunto do manual (ex. Manual de 

Saúde Integral LGBTI+) 

 

- Exemplos práticos / boas práticas na área específica de que trata o manual 

 

- Instituições e legislações relevantes 

 

- Sugestões de filmes (se apropriado) 

 

- Sugestões de recomendações de outras leituras, se possível com links 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANEXOS 

 

Os textos devem ser curtos, com linguagem acessível para qualquer população. Não utilizar textos 

discursivos do tipo trabalho acadêmico. Devem ser interativos e dinâmicos e fáceis de consultar. 

Podem responder perguntas (tipo perguntas e respostas mais frequentes). 

 

Os textos devem ser inclusivos de gênero (ex. o/a coordenador/a). 

 



 

 

 

  
 

 

 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 366, Cj. 43, Centro, 80010-130 - Curitiba-PR, Brasil 
2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Curitiba, nº 9.072, Livro A5      

CNPJ: 06.925.318/0001-60       

41 3222 3999   aliancalgbti@gmail.com   @aliancalgbti   AliancaLGBTI    @Aliancalgbti1   Aliança Nacional LGBTI 

Os manuais têm o propósito de contribuir para a formação de pessoas que tem pouco ou nenhum 

conhecimento sobre questões LGBTI+ e como abordar a temática específica da qual cada manual trata. 

 

Intercalar com ilustrações, exemplos, “boxes”, charges... Eventuais imagens a serem incluídas nos 

manuais deverão ser disponibilizadas em arquivos e com alta resolução.  Também deverão ser 

acompanhadas de autorização de uso de imagem (no caso de fotos de pessoas) e/ou autorização de uso 

concedida pelo/a autor/a (ex. no caso de charges). 

 

Quando autorizado seu uso no manual, as logomarcas de organizações parceiras deverão ser 

disponibilizadas em arquivos e com alta resolução. 

 

Onde for necessário utilizar termos técnicos, socioletos, dialetos, etc., explicar com breve nota de 

rodapé  

 

Sempre que for expor um conceito, referenciar com uma fonte que possa ser consultada por quem 

quiser se aprofundar mais. As referências devem ser listadas na seção de Referências.  

 

Não expor conceitos baseados em opiniões pessoais, sem referências que possam ser consultadas. 

Procurar não ter enviesamentos nas exposições de conceitos. Os manuais devem respeitar a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, principalmente as cláusulas pétreas, bem 

como devem respeitar a diversidade religiosa e a laicidade do Estado.  

 

Devem contemplar as orientações sexuais, identidades e expressões de gênero e questões 

interseccionais e intergeracionais (juventude e idosos) 

 

Lembrar sempre as seguintes disposições estatutárias da Aliança Nacional LGBTI+: (art. 2º): A 

Aliança Nacional LGBTI+ é destituída de quaisquer preconceitos e/ou vinculações de natureza 

político-partidária e/ou religiosa.  

 

§ 1º: Nas suas relações internas e externas a Aliança Nacional LGBTI+ manterá uma postura 

pluripartidária, evitando o direcionamento em favor de uma ou outra ideologia partidária, adotando a 

dialética como forma de discussão. 

 

 

Todos os Manuais terão ISBN 

 

Na ficha técnica de cada manual constará: Este manual é uma realização da Rede GayLatino e da 

Aliança Nacional LGBTI+. Os conteúdos deste manual podem ser reproduzidos no todo ou em parte, 

desde que citada a fonte. Qualquer organização ou indivíduo pode disponibilizar gratuitamente a 

versão eletrônica deste manual em seu site ou outras mídias na internet. Este manual é uma obra em 

construção. Ela não é acabada. Também não é uma obra acadêmica. Qualquer dúvida, crítica ou 

sugestão pode ser encaminhada à Aliança Nacional LGBTI+, para futura revisão deste manual. E-mail: 

aliancalgbti@gmail.com 
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Os manuais serão traduzidos para o espanhol e o inglês e adaptados às respectivas realidades  

 

Os manuais não serão vendidos. 

 

 

 

Informações adicionais sobre a construção dos manuais: 

 

Email: aliancalgbti@gmail.com 

 

Whats/celular: 41 99602 8906 

 

 

 

 

Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Patrícia Mannaro 

Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Rafaelly Wiest  

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
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