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RESISTÊNCIA 
E LUTA EM 
BUSCA DA 

EQUIDADE
Em 17 de maio, celebra-se o Dia 
Nacional e Internacional contra a 
LGBTfobia. A data surgiu quando 
a Organização das Nações Unidas 
(ONU) retirou, em 1990, a homosse-
xualidade da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID), e vem 
marcando as lutas contra a dis-
criminação que ainda existe so-
bre este público em todo o mundo.

Em 2017, a população LGBT brasi-
leira tem enfrentado ainda mais 
desafios, como o pacote de medi-
das de austeridade do atual gover-
no federal (PEC 241). Serão cortados 
investimentos em programas so-
ciais como o Benefício da Presta-
ção Continuada (BPC), que atende 
número significativo delésbicas, 
gays, bissexuais, pessoas trans e 
intersex. Concursos públicos, em 
que a incidência de preconceitos 
na seleção é menor, também se-
rão afetados. Além disso, as refor-
mas trabalhista e da Previdência 
tornarão as pessoas LGBTs ainda 
mais vulneráveis, pois essa popu-
lação já encontra diversas barrei-
ras no acesso ao emprego formal 
e à aposentadoria.

A CNTE defende a formação de 
pessoas comprometidas com a ci-
dadania e o respeito às diferenças. 
É com esse princípio que nos so-
mamos à luta das pessoas LGBTs 
para resistir aos retrocessos, que 
poderão marginalizar ainda mais 
essa população, e para reivindicar 
mais direitos necessários para se 
alcançar a equidade.

DEBATE DE 
GÊNERO NAS 
ESCOLAS: 
VAI TER, SIM!

DICAS
Por uma educação 

sem LGBTfobia
SUGESTÃO DE VÍDEOS
 » Campanha da ONU de 2015 

“Livres e Iguais” destaca a 
diversidade da comunidade LGBT: 
https://goo.gl/o7VUyg

 » Campanha francesa sobre o percurso 
de vida de muitos LGBTs (legenda em 
português): https://goo.gl/8nDsRe

 » Daniela Mercury estrela campanha 
da ONU sobre direitos LGBT: 
https://goo.gl/5Xjk6w

 » Curta-metragem brasileiro 
Eu Não Quero Voltar Sozinho: 
https://goo.gl/LFn5GV

 » Curta-metragem brasileiro Antes de 
Palavras: https://goo.gl/BoeimZ

 » Curta-metragem brasileiro Enquanto 
Ainda é Tempo: https://goo.gl/77kjrR

O ano de 2016 foi marcado por um assassinato que 
revoltou o país: no Metrô de São Paulo, no dia do 
Natal, o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas foi 

massacrado até a morte quando tentava defender um gay e 
uma travesti perseguidos por dois lutadores marciais.

A Rede Transbrasil denuncia: o risco de uma pessoa tra-
vesti, transexual ou transgênero ser assassinada é 14 vezes 
maior que o de um homem cis gay*, e a chance de essa 
morte ser violenta é 9 vezes maior. O número de ocorrências 
desse tipo pode ser ainda maior devido ao elevado índice de 
subnotificação.

 Leia o levantamento na íntegra: https://goo.gl/hSx686

O relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia aponta que 
343 LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) foram 
assassinados no Brasil em 2016. A cada 25 horas, um LGBT 
é barbaramente assassinado vítima da LGBTfobia, o que faz 
do Brasil campeão mundial de crimes contra as minorias 
sexuais. 

 Veja o relatório completo: https://goo.gl/V79Lb8

* Cis é prefixo latino, abreviação para cisgênero, significa 'do mesmo lado'.A 
pessoa cis é aquela que reivindica ter o mesmo gênero com o qual lhe re-
gistraram quando ela nasceu. Portanto, cis gay significa que este gay não é 
uma pessoa trans.

PESSOAS LGBTS ASSASSINADAS 
NO BRASIL EM 2016

Fonte: Grupo Gay da Bahia / Assassinatos de LGBT no 
Brasil (Relatório 2016).

*Inclui parentes e 
conhecidos de pessoas 
LGBT assassinadas por 
algum envolvimento 
com a vítima.

Gay 172
Bissexual 4
Lésbica 10
Heterossexual 12*
Trans 144

A pesar de o Ministério da Educação ter retirado menções aos termos orientação sexual e identi-
dade de gênero da proposta de formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os profes-
sores podem continuar promovendo debate de gênero nas escolas. A Constituição Federal asse-

gura, no artigo 3º, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação. No artigo 206, ela assegura um ensino com base nos princípios da 
liberdade de aprender e ensinar, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prescreve, no artigo 3º, que entre os princípios 
que baseiam o ensino devem estar presentes o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, a gestão demo-
crática e a vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais.

E assim segue a legislação infraconstitucional:

 » Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma o direito à liberdade de opinião e expressão;

 » Plano Nacional de Educação define a erradicação de todas as formas de discriminação;

 » Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil afirmam a necessidade de rompi-
mento com as diferentes formas de dominação, incluídas as de gênero;

 » Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos sugere a aborda-
gem de temas abrangentes e contemporâneos para compor as áreas de conhecimento, listando 
sexualidade e gênero entre eles;

 » Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio indica, no artigo 16, que o projeto 
político-pedagógico das escolas deve conter a valorização e promoção dos direitos humanos, 
mediante temas relativos a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiência, entre outros.

O debate sobre gênero deve continuar porque é do interesse dos estudantes, é democrático e fundamen-
tal para a construção de uma sociedade sem preconceitos.

 Leia a nota da CNTE: https://goo.gl/DDDAqH

VIOLÊNCIA CONTRA 
A POPULAÇÃO LGBT


