
 
 
 

Manifesto sobre a diversidade humana na Escola Livre Areté 
 

São Paulo, 31 de agosto de 2022. 

 
A Escola Livre Areté e a Associação Educacional Aicó vêm, por meio deste manifesto, 
reafirmar os compromissos com a diversidade e o respeito a todos os indivíduos em 
nossa comunidade escolar.  
 
Para nós, cada pessoa deve ser respeitada em sua integridade e singularidade, não nos 
cabendo qualquer julgamento acerca de sua composição familiar, expressão e 
identidade de gênero ou orientação afetivo-sexual. A livre manifestação do ser não é 
apenas uma garantia dos Direitos Humanos, mas também um valor inegociável para nós 
na Pedagogia Antroposófica. Também prezamos por um ensino que seja livre, 
emancipador e laico, com respeito aos princípios científicos. 
 
Assim sendo, em nossa comunidade, todas as pessoas, incluindo as LGBTQIAPN+, 
têm seu espaço e seus direitos respeitados em sua plenitude e livres de qualquer 
discriminação ou julgamento, assim como também respeitamos todos os 
indivíduos independente de seu credo, estrato social, raça, deficiência física ou 
necessidade especial. 
 
Se, para nós, despertar o interesse pelo mundo é importante para os alunos e alunas, 
devemos ser um bom exemplo. Nas palavras de Rudolf Steiner,  

 
(...) Como professores, devemos ter interesse por tudo o que pertence ao 
mundo e por tudo o que é humano. Isolar-se de qualquer assunto que possa 
interessar ao homem seria lamentável num professor. Devemos interessar-nos 
pelos grandes assuntos da humanidade e pelos assuntos mais ínfimos de cada 
criança. Este é o segundo princípio: o professor deve ser uma pessoa com 
interesse por tudo o que pertença ao mundo e ao ser humano. 
(A arte da educação III: discussões pedagógicas. São Paulo: Antroposófica, 
2015. p. 189)   



 
Desta forma, nos é cara a escuta pelo que vive em nossas crianças e jovens. Não 
ignoramos as questões e inquietações que eles trazem para nós. Trabalhamos tais 
despertares de interesse de forma a buscar o desenvolvimento pleno, livre e saudável 
de cada indivíduo, compreendendo as singularidades de cada faixa etária e respeitando 
as decisões individuais das famílias. 
 
O campo de “gênero e sexualidade" nos desperta interesse e abertura e é motivo de 
estudo e acolhimento. Buscamos sempre ampliar nosso entendimento coletivo e 
individual sobre esse campo, baseados na observação de tais fenômenos sociais e na 
premissa do amor como um dos pilares fundamentais do sentido de humanidade. 
 
Entendemos que,  como seres humanos,  estamos em contínua transformação e 
desenvolvimento, e, portanto, a educação deve ser viva, conectada ao seu tempo e 
contexto para que possa efetivamente contribuir para a criação de uma sociedade mais 
justa, baseada no amor, no respeito e na diversidade, e constituída por seres humanos 
livres e saudáveis. 

  
É para isso e por isso que lutamos e trabalhamos todos os dias, em nossa prática 
pedagógica e em nossas relações sociais. 
 
 

Escola Livre Areté e 
Associação Educacional Aicó 

 

 
 


