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Introdução

Por que falar sobre sexualidades, identidades de gênero e enfrentamento às violências contra 
LGBTQIA+ no Movimento Escoteiro?

"Desde o início, o Movimento Escoteiro vem gerenciando questões de diversidade, que 
incluiu gênero, classe social, raça e nacionalidade. Nos últimos 110 anos, o escotismo se 
adaptou para atender às necessidades, expectativas e aspirações em evolução dos 
jovens em diferentes contextos sociais."

“Diversidade é sobre indivíduos que têm o direito de fazer suas vozes serem ouvidas no 
escotismo. Significa que respeitamos e podemos lidar com as diferenças reais que existem 
entre as pessoas. Isso significa que todas essas diferentes pessoas com diferentes origens, 
conhecimentos, experiências e valores são cuidados e incentivados a contribuir para a 
evolução do escotismo em todas as áreas.”

[Região Escoteira Europeia, Grupo Prioritário de Diversidade e Inclusão, março de 2015]
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“O escotismo se opõe fortemente a todas as formas de preconceito e discriminação que 
possam ameaçar os direitos e liberdades individuais, firmados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e em outros acordos globais da ONU.”

[Diretrizes para Diversidade e Inclusão no Escotismo - 2019]

O jogo sobre Diversidade é uma ferramenta pedagógica e propõe a reexão sobre as violências 
causadas contra jovens e adultos, LGBTQIA+.

A partir da dinâmica com as cartas de perguntas e desafios, o jogo estimula Jovens e Adultos a 
identificarem situações de violações de direitos e compreenderem a importância da denúncia, 
garantindo um Movimento Escoteiro mais diverso e, sobretudo, seguro para Jovens e Adultos 
LGBTQIA+.

Quem pode jogar?

Todos os Ramos, o jogo pode e dever ser adpatado a realidade de cada Unidade Escoteira, assim 
como a realidade de cada Alcatéia, Tropa ou Clã.

O Adulto voluntário deve ter a sensibilidade para condizir o jogo e criar um espaço de debate 
respeitoso, onde todos possam de forma ativa participar e aprender.

Objetivo do jogo

Possibilitar a reexão, de maneira lúdica, sobre sexualidades, identidades de gênero e 
enfrentamento às violências contra Jovens e Adultos LGBTQIA+.

Testar os conhecimentos das/dos/des participantes em relação à temática da diversidade, a partir 
de perguntas e cenários desafiadores que apresentam situações fictícias com referência nas 
situações vivenciadas pela comunidades LGBTQIA+ na sociedade e nas escolas. Vence o jogo quem 
somar a maior pontuação na rodada.

Participantes       

Opção 1) 02 a 05 pessoas. 

Opção 2) 02 a 05 equipes.

Participantes

30 cartas +Diversidade 

10 cartas Desafio

10 cartas de apoio para os desafios

Estrutura

Cartas +Diversidade: Cartas com perguntas e respostas sobre temáticas sobre sexualidades, 
identidades de gênero e garantia de direitos da população LGBTQIA+.

- Cada carta vale 1 ponto.

O tempo para responder cada questão indicada na carta é de 15 segundos, após a leitura 
completa da pergunta.

Guardiã da Diversidade: A pessoa guardiã da diversidade tem um papel muito importante na 
mediação e desenvolvimento de todo o jogo, é de sua responsabilidade manter o respeito pela pauta 
da diversidade LGBTQIA+ e realizar comentários e/ou reexões, quando necessário, sobre os temas 
abordados no jogo, principalmente quando for alguma questão/situação que esteja latente no 
ambiente atual.



Além da mediação com as temáticas do jogo, a pessoa escolhida como guardiã será responsável por:

- Medir o tempo de resposta de cada carta. (Cronômetro)

- Validar as respostas para as cartas de desafio, utilizando as cartas de apoio para cada caso.

- Reconhecer os pontos totais des pessoas ou equipes para a entrega dos prêmios.

- Entregar a premiação do jogo.

Cartas Desafio: cartas com situações fictícias que estimulam a reexão e enfrentamento das 
violências contra estudantes LGBTQIA+.

- Cada carta vale até 3 pontos.

Os desafios apresentados em cada carta propõe reexões sobre as ações dos jogadores em 
relação ao cenário apresentado. Por isso, não existe uma resposta certa e sim uma resposta mais 
adequada, que tenha como propósito garantir os direitos das pessoas LGBTQIA+.

Orientações gerais para apoiar a análise das respostas e pontuação em cada caso. 0 pontos - Não 
fez nada para acabar com a ação.

2 pontos - Agiu com intenção de acabar com a ação.

3 pontos - Fez uma denúncia ou buscou caminhos para denunciar a ação (comunidade escolar, 
família, delegacia,...)

Preparação

- Antesde começar ajogar, embaralhe e distribua três cartas +Diversidade para cada pessoa ou equipe.

- O restante das cartas permanece na pilha de compras, com as questões viradas para baixo.

- As cartas de desafio devem ficar em uma pilha separada das cartas +Diversidade, com suas 
questões viradas para baixo.

- O início da partida pode ser decidido livremente entre as pessoas participantes. Indicamos 
dois exemplos simples: par ou ímpar ou pedra, papel e tesoura.

- Organize o espaço para que as pessoas fiquem confortáveis e consigam ouvir as questões de 
cada carta.

- Disponibilize papel e caneta para cada pessoa ou equipe acompanhar a somatória de seus pontos.

- Escolha a pessoa que será a guardiã dessa rodada.

Como jogar

- Cada pessoa ou equipe receberá 3 cartas +Diversidade.

O tempo para responder cada questão indicada nas cartas +Diversidade é de 15 segundos, após a 
leitura completa da pergunta.

Cada resposta correta equivale a 1 ponto.

- O jogo segue em sentido horário.

A primeira pessoa ou equipe a jogar deverá escolher uma carta +Diversidade para que outra 
pessoa ou equipe adversária responda.

A leitura da questão deve ser feita em voz alta.
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- Feita a pergunta, a equipe ou pessoa adversária tem o tempo de resposta.

Caso acerte, ela ganhará o ponto da rodada e quem fez a pergunta deve comprar uma nova carta 
na pilha de cartas +Diversidade.

Caso erre, quem fez a pergunta ganha a pontuação da rodada.      

E quem errou, compra uma nova carta na pilha de cartas +Diversidade.

Lembre-se que a carta utilizada na rodada, deve ser descartada. Isto é, não  deve  ser usada nesta partida.

- O jogo segue nessa dinâmica, no sentido horário, com cada pessoa ou equipe fazendo uma 
pergunta para seu adversário.

A cada 5 pontos acumulados, a pessoa ou equipe deve falar em voz alta a palavra DESAFIO. Assim, 
poderá desafiar qualquer equipe ou pessoa com a carta +Desafio.

Cadar esposta correta equivale até 3 pontos. Caso a pessoa ou equipe desafiada não consiga responder, 
a guardiã fará uma reexão sobre o tema com todas as pessoas e descartará a carta da rodada.

Fim do jogo

Ganha o jogo quem não tiver cartas na mão, e consequentemente, acumular a pontuação 
máxima da rodada.

Referências

Região Escoteira Europeia, Grupo Prioritário de Diversidade e Inclusão, março de 2015 

Diretrizes para Diversidade e Inclusão no Escotismo - 2019

Diversidades e Inclusão – Posição da Wosm - 2021

Diretrizes de diversidades no Escotismo - 2021

Escola + Diversa - Diversidade em Ação - https://escolamaisdiversa.cieds.org.br/

https://escolamaisdiversa.cieds.org.br/jogo-da-diversidade/
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https://escolamaisdiversa.cieds.org.br/
https://escolamaisdiversa.cieds.org.br/jogo-da-diversidade/




























É uma linguagem usada para se
referir às pessoas homossexuais e 
que não querem usar a norma 
culta gramatical, visando uma
comunicação libertária.



Qual(is) o(s) canal(is) de 
denúncia do LGBTFobia ?



Segundo o estudo, 75% de 
travestis recorrem à prostituição

por não terem conseguido
emprego, mesmo com bons 
currículos. Essa afirmação é?














