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• promover a cidadania e defender os direitos de LGBT
• contribuir para uma democracia sem discriminação
• defender a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero

Missão :

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais

Curitiba, 
31/01/1995 - 
criada a ABGLT, 
com 31 grupos 
LGBT 
fundadores  

Hoje com 220 organizações 
afiliadas



Situação-problema

Diversidade nas Escolas : preconceito e inclusão



É a rejeição, aversão, medo ou ódio 
irracional a gays, lésbicas, travestis e 

transexuais. 

É a causa primária da discriminação e 
violência contra LGBT.

HOMOFOBIA

LESBOFOBIA      o que é?

TRANSFOBIA



14 capitais brasileiras 
241 escolas 
16.422 alunos
3.099 educadores(as)
4.532 pais e mães de alunos(as) 

Pesquisa feita em 2000, publicada em 2004

PESQUISA -
 

UNESCO

“Juventudes e Sexualidade”



Homossexuais como colegas de classe:
% (média)

Alunos (M)            39,6%      (não gostariam)

pesquisa UNESCO
HOMOFOBIA NA ESCOLA

Homossexuais como colegas de classe dos filhos:
% (média)

Pais                   35,2%      (não gostariam)

Conhecimento suficiente sobre homossexualidade:
% (média)

Professores           59,5%      (insuficiente)



pesquisa UNESCO

HOMOFOBIA NA ESCOLA
“Na minha sala, tinha um menino homossexual e a 
galera, os meninos, o perturbaram tanto até ele sair da 
escola, não voltou. ... Acho que deveria ter mais 
campanha na escola para alertar a galera que vivemos 
num país democrático. Hoje cada um é e pode ser o 
que quer. Acho que é importante respeitar os outros.” 
(Grupo focal com alunos: escola pública, Salvador).



Tem preconceito porque tem 
um menino que é meio 
afeminado. Travesti. Muitos 
jogam ovos nele. Muitos 
ficam tirando “sarro”. Muitos 
não chegam perto dele. 
Parece que ele tem uma 
doença contagiosa. Eles 
julgam pela aparência e não 
conhece para saber o que é e  
como ele se sente.
(Grupo Focal com alunos) pesquisa UNESCO

TRANSFOBIA NA ESCOLA



• 63,1% dos entrevistados em uma escola alegam já ter visto pessoas 
que são (ou são tidas como) homossexuais sofrerem preconceito. 

• Mais da metade dos professores também afirmam já ter 
presenciado cenas discriminatórias contra homossexuais nas escolas. 

• 44,4% dos meninos e 15% das meninas afirmam que não gostariam 
de ter colega homossexual na sala de aula.  

HOMOFOBIA NAS ESCOLAS DE BRASÍLIA
“Revelando Tramas, Descobrindo Segredos: Violência e 

Convivência nas Escolas" (2009)

amostra de 10 mil estudantes e de 1.500 professores

(RITLA: Rede de Informação 
Tecnológica Latino-Americana)



•87,3% dos entrevistados têm preconceito com relação à 
orientação sexual  

PRECONCEITO NAS ESCOLAS 

Pesquisa: “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar” (2009)

amostra nacional de 18,5 mil alunos, pais e mães, 
diretores, professores e funcionários



• 30% de todos os suicídios de adolescentes ocorrem entre jovens LGBT. 
(Thomas Marino, Counseling Today, maio, 1995) 

• 33% de jovens LGBT tentam se suicidar – 4 vezes mais que jovens 
heterossexuais (CDC/Massachussetts Department of Education, Youth Risk Behavior Survey, 1998)

• 30% mais chegam a se suicidar (Tomas Marino)

Fonte: Gays and Lesbians Initiating Dialogue for Equality http://www.socal- 
glide.org/statistics.html

Algumas Estatísticas (EUA)



Preconceito 

99% das pessoas entrevistadas afirmaram que os 
outros têm algum grau de preconceito em relação aos 
homossexuais. 

28% reconhece e declara o próprio preconceito contra 
LGBT (5 vezes maior que com negros e idosos) 

Pesquisa: “Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: intolerância e 
respeito às diferenças sexuais” (2008)



Violência
2.992 homossexuais assassinados no Brasil 
entre 1980 e 2008 (Fonte: GGB)

Todos os anos, mais de 
150 homossexuais – 
média de 1 a cada 2 dias 
- são barbaramente 
assassinados no Brasil, 
vítimas de crimes 
homofóbicas.

67% gays

30% travestis e transexuais (considerar o tamanho das populações específicas)

3% lésbicas 



Pesquisas das Paradas LGBT:

Quem mais sofreu violência física:

Travestis e transexuais - 72%

Gays - 22%

Lésbicas  - 9%

(CLAM, 2007)

Violência e Discriminação



Avanços 

O que queremos do Governo Federal e do Senado

Diversidade nas Escolas : preconceito e inclusão



PROGRAMA BRASIL SEM HOMOFOBIA

MINISTÉRIOS:
• Relações Exteriores
• Justiça
• Educação
• Saúde
• Trabalho e Emprego
• Cultura
SECRETARIAS ESPECIAIS:
• Políticas para as Mulheres
• Políticas de Promoção da Igualdade Racial
• Secretaria Especial Direitos Humanos 
• Secretaria Nacional da Segurança Pública 
OUTROS ÓRGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS

53 a53 açções com 10 Ministões com 10 Ministéérios e Secretarias Especiais:rios e Secretarias Especiais:

Avanços



51 Diretrizes 

180 Ações

Avanços



Diversidade sexual (aprovado):

Evitar discriminações de gênero e diversidade sexual em livros didáticos 
e paradidáticos utilizados nas escolas;

Ter programas de formação inicial e continuada em sexualidade e 
diversidade;

Promover a cultura do reconhecimento da diversidade de gênero, 
identidade de gênero e orientação sexual no cotidiano escolar;

Evitar o uso de linguagem sexista, homofóbica e discriminatória em 
material didático-pedagógico;

Inserir os estudos de gênero e diversidade sexual no currículo das 
licenciaturas



PROJETO ESCOLA SEM HOMOFOBIA

Seminários regionais

Material para uso nas escolas 

Pesquisa em 11 capitais

Recurso alocado pela Feen através com leg partici e como



Conselhos e Secretarias de Educação
Já em vigor:
Pará - Educação Estadual- Portaria 016/2008 GS
Goiás – Educação Estadual – Resolução CEE/CP 05/2009
Belo Horizonte – Educação Municipal - Resolução CME/BE 002/2008

Já com parecer favorável do Conselho:
Mato Grosso
Santa Catarina 
Paraná
Maranhão
Já em discussão nos Conselhos (26 estados + DF):

CAMPANHA NOME SOCIAL DE TRAVESTIS E 
TRANSEXUAIS NAS ESCOLAS

www.abglt.org.br/port/trav_trans.php



Grupo de Trabalho LGBT - Educação

Desafio - Executivo 



DESAFIO – EXECUTIVO

Implementar as 18 ações do plano para a área de Educação

Financiamento para ações de ONGs, ex.: Escola Sem 
Homofobia



DESAFIOS - LEGISLATIVO



DESAFIOS - LEGISLATIVO

Aprovação do PLC 122/2006 – discriminação homofóbica



"... devemos começar a amar a fim de não adoecermos, e estamos 
destinados a cair doentes se, em consequência de frustrações, formos 
incapazes de amar". (Freud, 1914) 

"Só se pode viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo 
de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de 
saúde, um descanso na loucura” (Guimarães Rosa, 1956) 



CONTATOCONTATO

(41) 3222 3999

• www.abglt.org.br

• presidencia@abglt.org.br
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