


Diversidade de A a Z
Em 2020, a Aperam deu um passo importante na evolução de sua cultura organizacional com o lançamento do 

 Programa de Inclusão com Diversidade.

Pensando nisso, queremos que você conheça o novo dicionário da Aperam, onde você encontrará termos que 
fazem parte das mais diversas pautas relacionadas à Diversidade e Inclusão.

Faça um excelente uso!
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A
Ação afirmativa

Conjunto de medidas que dão visibilidade, 
oportunidade e promovem inclusão verdadeira a 
grupos socialmente discriminados ou excluídos. 
Exemplo: cotas para pessoas negras e indígenas.

Acessibilidade

Adaptar os espaços e o que há nele para que todas 
as pessoas tenham acesso, independente de 
condição física e intelectual. Exemplo: rampas para 
pessoas cadeirantes; sites com diferentes níveis de 
leitura.

Antirracismo

Prática de identificar e mudar valores, estruturas 
e comportamentos que perpetuem o racismo 
sistêmico.

Assédio moral

Exposição de uma pessoa a situações humilhantes 
e constrangedoras, repetitivas e prolongadas – a 
conduta abusiva pode se materializar através de 
gestos, palavras, comportamentos, atitudes, etc.

Assédio sexual

Constranger alguém por meio de cantadas e 
insinuações constantes, com o objetivo de obter 
vantagens ou favorecimento sexual. Essa atitude 
pode ser clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, 
escrita ou explicitada em gestos, vir em forma de 
coação ou, ainda, em forma de chantagem.

Apropriação cultural

Ação de adotar elementos de uma cultura da 
qual não se faz parte. Porém, é importante frisar: 
o sentido de apropriação cultural diz respeito a 
relações culturais de poder. Ou seja, uma cultura 
historicamente reprimida tem seus elementos 
roubados e seus sentidos apagados por culturas que 
sempre a dominaram.
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Braile

Sistema tátil de escrita e leitura 
composto por 64 símbolos em relevo, 
resultantes da combinação de até seis 
pontos dispostos em duas colunas de 
três pontos cada, usado por pessoas 
com cegueira ou deficiência visual.

Branquitude

Refere-se à identidade racial branca, em 
que o sujeito branco coloca si mesmo 
em uma posição de poder, privilegiada 
e superior. A branquitude colabora para 
a construção social e a reprodução de 
discriminação racial. 

Bullying

Comportamento intimidador, malicioso 
ou humilhante com o objetivo de 
depreciar um indivíduo ou um grupo.

B
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C
Cisgênero

É o termo usado para designar a pessoa que se 
enquadra psicossocialmente com o gênero dado 
a ela ao nascer, de acordo com sua sexualidade 
biológica. Exemplo: pessoa que é designada como 
mulher ao nascer e tem a formação psicossocial de 
mulher por toda sua vida.

Colorismo

Classificar a negritude e branquitude de uma pessoa 
de acordo com seu tom de pele. Muitas vezes o 
colorismo é usado para propagar mais discriminação 
racial. Exemplo: Falar que determinada pessoa “nem 
é tão negra assim” porque sua pele é mais clara.

Cotas

É uma política pública que visa garantir o acesso de 
recortes socialmente excluídos a espaços onde não 
chegam de forma orgânica, por conta do contexto 
histórico. As cotas podem ser raciais, de gênero, de 
perfil econômico ou para pessoas portadoras de 
deficiência física.

Capacitismo

Discriminação e preconceito contra pessoas 
com deficiência, atrelada a crença de que ter 
alguma deficiência torna a pessoa menos capaz, 
eternamente dependente ou “coitada”. Exemplo:
tratar pessoas cadeirantes como “coitadas” e
achar que precisam de ajuda mesmo sem
terem pedido.
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D
Desconstrução

Exercício pessoal no qual a pessoa se esforça para 
desaprender, identificar e eliminar atitudes e/ou 
valores que tenha aprendido ao longo de sua vida.

Desigualdade social

Condição da sociedade em que alguns indivíduos 
têm privilégios e uma melhor qualidade de vida em 
relação a outros devido a má estruturação social. 
Pode se apresentar como desigualdade financeira, 
racial, de gênero.

Discriminação

Ação ou omissão diferenciada, que inferioriza e/ou 
exclui uma pessoa ou grupo, em razão de etnia, cor, 
sexo, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
genero, dentre outros fatores.

Diversidade

É o que define o verdadeiro retrato da sociedade, 
uma vez que todas as pessoas são diferentes umas 
das outras, diversas. Diversidade significa abraçar 
e respeitar essas diferenças dando espaço para 
todas as pessoas serem quem são, sem medo ou 
preconceito.

Democracia racial

É um mito que foi difundido por volta de 1950 para 
manter a relação internacional do Brasil sólida e bem 
vista por outros países que eram contra o racismo e 
o fascismo. Este mito se sustenta na ideia de que o 
Brasil é um lugar evoluído e socialmente equilibrado 
para todas as raças, alegando que as pessoas de 
todas as raças podem viver de forma democrática 
aqui.
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E
Estereótipo

Um padrão estabelecido pelo senso comum sem 
uma base ou conhecimento sobre o assunto. 
Geralmente é uma imagem ou conceito nada original 
e criado com base em noções clichê.

Etarismo

Preconceito por idade, sendo mais comum 
contra pessoas idosas, baseado em estereótipos 
relacionados à fragilidade, capacidade, empenho 
e saúde. Exemplo: a não contratação de pessoas 
maduras por acharem que não saberão usar 
tecnologias novas.

Etnia

Tem a ver com características iguais entre 
determinado grupo como raça, religião, 
comportamento ou idioma de comunicação.

Equidade

Trata-se de promover um tratamento mais justo 
entre as pessoas. Parte-se do princípio de que 
pessoas diferentes precisam de suportes diferentes 
para que possuam as mesmas oportunidades. 
Exemplo: vaga de trabalho que leva em consideração 
a facilidade que a pessoa tem de aprender algo 
ao invés de considerar em quais faculdades ela 
estudou, já que nem todas as pessoas têm acesso 
às mesmas instituições.
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F
Feminismo 

Conjunto de ideologias e de movimentos 
políticos, culturais e econômicos cujo objetivo é a 
igualdade de direitos entre mulheres e homens; 
defesa de igualdade educacional e ocupacional 
entre homens e mulheres. O movimento 
feminista trouxe força para o empoderamento 
feminino, que é o processo pelo qual as mulheres 
ganham confiança, visão e protagonismo 
para fazer trocas positivas em situações de 
desigualdade de gênero que vivem. 

Feminicídio

Um crime de ódio contra mulheres e 
meninas em função do desprezo à condição 
feminina. É classificado como feminicídio 
quando ocorre um assassinato e a causa 
está diretamente relacionada a ideia de 
que a mulher é mais frágil, dependente, 
inferior e pertencente ao homem. Está 
diretamente relacionado com o machismo e 
suas limitações de crenças que objetificam 
a figura da mulher.
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G
Gordofobia

Discriminação e aversão à gordura e a pessoas que 
estão acima do peso, tratando-as como inferiores. 
A gordofobia reduz a gordura a algo inaceitável 
e qualquer coisa que seja relacionada a ela como 
errado.

Gênero

Se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo 
tempo, e que a nossa sociedade entende como 
o papel, função ou comportamento esperado 
de alguém com base em seu sexo biológico. É 
importante reforçar que o gênero diz respeito aos 
aspectos psicossociais atribuídos ao sexo. Ou seja, 
gênero está vinculado a construções sociais, não a 
características biológicas.

H
Heteronormatividade

Refere-se ao conceito de que apenas os 
relacionamentos entre pessoas de sexos opostos 
ou heterossexuais são normais ou corretos. Uma 
sociedade heteronormativa é aquela que 

marginaliza as orientações sexuais que se diferem 
da heterossexual.

Homofobia

Ódio, discriminação ou repugno emocional ou 
racional que é direcionado a pessoas homossexuais, 
geralmente demonstrado através de violência 
física,emocional ou verbal.
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Identidade de gênero

Trata-se da formação psicossocial 
de uma pessoa e a forma como 
ela se expressa na sociedade, 
independentemente do seu sexo 
biológico. Exemplo: pessoa designada 
ao sexo feminino ao nascer e se 
enquadra psicologicamente no padrão 
que a sociedade estabeleceu sobre ser 
uma mulher = sexo femino identidade 
de gênero mulher.

Igualdade

É o tratamento sem distinção entre 
todas as pessoas, independente de 
raça, religião, cultura, idade, gênero e 
outros marcadores sociais.

Inclusão

É um conjunto de medidas, que gera 
possibilidades justas e reparos sociais 
a grupos historicamente excluídos. 
Exemplo: processos seletivos, para 
cargos de liderança, específicos para 
pessoas negras ou trans.

I
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L
Letramento

O significado literal é desenvolver o uso competente 
da leitura e da escrita nas práticas sociais. Mas hoje 
também é usado em conjunto com alguma pauta, 
como letramento racial. 
Neste segundo caso significa o aprendizado social 
desenvolvido que uma pessoa ou um grupo tem 
sobre determinada pauta.

LGBTQIA+

Sigla do movimento político social que defende a 
diversidade de gênero e orientação sexual. Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Inter-sexos, 
Assexuais e +.

Lugar de fala

É quando uma pessoa pode falar sobre determinada 
situação ou episódio porque vive aquilo também, 
por ser do mesmo grupo social cujo assunto faz 
referência.
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M
Machismo

Trata-se do enaltecimento do sexo masculino sobre 
o feminino, expresso por comportamentos, opiniões 
e sentimentos que declaram a desigualdade de 
direitos sociais e políticos entre os dois. Por ser 
culturalmente difundido na sociedade, é também um 
padrão comportamental, baseado nesse conjunto de 
ideias de enaltecimento.

Mansplaining

Quando um homem explica algo para uma mulher 
de forma exageradamente didática como se ela não 
fosse capaz de entender. Acontece também quando 
o homem explica algo que, na verdade, a mulher já 
sabia, por achá-la leiga sobre o assunto , de forma 
enviesada.

Minoria

Grupo de pessoas de determinada sociedade que 
tem pouco ou nenhum acesso ao poder social, 
econômico, político ou religioso.
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Orientação sexual

A orientação sexual de uma pessoa indica por 
quais gêneros ou sexos ela sente-se atraída, seja 
física, romântica ou emocionalmente. A orientação 
sexual pode ser: assexual (nenhuma atração 
sexual), bissexual (atração pelos gêneros masculino 
e feminino), heterossexual (atração pelo gênero 
oposto), homossexual (atração pelo mesmo gênero)
ou pansexual (atração independente do gênero).

P
PCD

É a sigla que identifica Pessoas Com Deficiência, 
indivíduos que possuem uma limitação Física, Visual, 
Auditiva ou Intelectual.

Preconceito

É um termo usado para descrever o ato de julgar 
alguém ou alguma situação sem ter conhecimento 
prévio, geralmente com base em estereótipos 
nocivos.

Patriarcado

Desigualdade de poder entre homens e mulheres 
que se traduz na superioridade do homem em todos 
os aspectos da sociedade.

O
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Raça

Refere-se a uma única subdivisão das 
espécies conhecidas, membros de uma 
herança física, a qual visa distinguir-
se de outras populações da mesma 
espécie.

Representatividade

Representatividade é uma competência 
atribuída a um indivíduo, um grupo 
ou uma instituição fundamentada na 
habilidade de representar politicamente 
os interesses de um determinado grupo 
social.

Racismo

Práticas individuais, institucionais e 
políticas baseadas na crença de que 
determinada raça é superior a outra.

R
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S
Segregação

Separação geográfica de grupos em razão da sua 
raça, etnia, religião ou qualquer outra categoria 
que arbitrariamente é utilizada como motivo de 
discriminação espacial dos seus membros.

Sexismo

O sexismo é um ato de preconceito relativo ao 
gênero, os considerando superiores ou inferiores 
uns aos outros em determinados assuntos e 
áreas. Também determina usos e costumes que 
o conservadorismo social julga que devem ser 
respeitados pelos gêneros. Exemplo: falas e 
crenças como “cuidar da limpeza da casa é dever 
da mulher”; “ser cabeleireiro não é profissão de 
homem”; “homens que ficam com muitas pessoas 
são sexualmente livres, mas a mulher com o mesmo 
comportamento é errada, impura”.

Sororidade

Sororidade é a união e a aliança entre mulheres, 
baseadas na empatia, por conta das vivências que 
o machismo causa. O conceito de sororidade está 
ligado ao movimento feminista, sendo definido como 
um aspecto de dimensão ética, política e prática 
desse movimento de igualdade entre os gêneros.
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Programa de Inclusão
com Diversidade
Eu respeito e valorizo
as diferenças.


