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NINGUÉM SOLTA A 
MÃO DE NINGUÉM

Após a apuração das urnas confirmar 
Jair Bolsonaro como presidente do 
Brasil, uma imagem viralizou nas redes 
- duas mãos entrelaçadas com uma 
flor ao centro com a frase “Ninguém 
solta a mão de ninguém”. A autora da 
imagem, a tatuadora mineira Thereza 
Nardelli, sintetizou o sentimento de 
solidariedade que brotou entre bra-
sileiros - especialmente por parte da 
população LGBT, negra, feminina e 
indígena - diante das incertezas com 
o futuro do país. 

A jornalista Lourdes Nassif conta 
que essa frase era dita nos barracos 
improvisados onde funcionava o Curso 
de Ciências Sociais da USP, nos Anos 
de Chumbo. De noite, quando as luzes 
das salas de aula eram repentinamente 
apagadas, os estudantes buscavam as 
mãos uns dos outros e se agarravam ao 
pilar mais próximo. Depois, quando as 
luzes acendiam, faziam uma chamada 
entre eles. Muitas vezes acontecia de 
um colega não responder, pois já não 
estava mais lá.

A frase se tornou um símbolo de força 
e resistência às declarações e atitudes 
homofóbicas, racistas, misóginas e 
cruéis que marcaram a trajetória de 
Bolsonaro até a presidência. "Na atual 
conjuntura, segurar a mão de outro é 
acolher a si próprio; pois nesse desgo-
verno estamos todos e todas ameaçados! 
Olhar com carinho e respeito, amar e 
proteger são essenciais nesse momento, 
onde há total ausência dos elementos 
fundamentais da democracia!", destaca 
o secretário de direitos humanos da 
CNTE, Christovam de Mendonça Filho. 
Vamos manter a nossa luta por uma 
escola pública, laica, democrática, de 
qualidade e livre de lgbtfobia!

Dicas por uma educação sem LGBTfobia

STF reafirma 
direito de 

transexuais de 
alterar registro 

civil sem 
mudança de sexo
No dia 15 de agosto de 2018, o Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou a alteração do regis-
tro civil de pessoa transgênero, dire-
tamente pela via administrativa, 
independentemente da realização 
de procedimento cirúrgico de rede-
signação de sexo. A pessoa transgê-
nera tem direito à alteração de seu 
prenome e de sua classificação de 
gênero no registro civil, não se exi-
gindo nada além da manifestação de 
sua vontade. A pessoa poderá solici-
tar a alteração pela via judicial como 
diretamente no cartório. Para pre-
servar a privacidade, está proibida a 
inclusão do termo “transgênero” nas 
certidões do registro e noss regis-
tros nos órgãos públicos ou privados.

SUPREMO VAI JULGAR 
CRIMINALIZAÇÃO DA 
HOMOFOBIA

No Supremo Tribunal Federal, o julgamento de duas 
ações que discutem a criminalização da homofo-
bia será retomado no dia 23 de maio. Os grupos 

de defesa dos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Tran-
sexuais) pedem urgência na retomada da pauta. Em 
fevereiro, o tribunal dedicou quatro sessões plenárias 
para julgar duas ações sobre o tema, mas a análise dos 
processos foi suspensa após quatro votos favoráveis para 
que a homofobia seja enquadrada como uma forma de 
racismo. Pelo menos mais dois ministros que ainda não 
se posicionaram podem formar maioria na Corte a favor 
do pleito da comunidade LGBT.

A CNTE mantém assento no Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves-

tis e Transexuais (CNCD/LGBT). O órgão, vinculado ao 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Huma-
nos, é composto por trinta membros, sendo quinze 
representantes da sociedade civil e quinze do governo 
federal. O Conselho é um mecanismo fundamental de 
controle e participação social e atua como suporte às 
demandas da população LGBT. “A luta pelos direitos 
é permanente e anda junto com a resistência social 
e com a organização e mobilização da sociedade”, 
reforça o Secretário de Funcionários da Educação da 
CNTE, Zezinho Prado, que é titular no (CNCD/LGBT).

No dia 11 de abril, o decreto 9.759/19 do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL), extinguiu diversos conselhos 
sociais e outros órgãos colegiados, corte que não 
atingiu o CNCD/LGBT. Por entender que a extin-
ção viola o modelo constitucional de formulação e 
implementação de políticas públicas, que demanda 
participação e fiscalização popular, a CNTE e os 
demais movimentos de oposição ao governo traba-
lham pela retomada dos conselhos. O ministro 
Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), acatou a ação direta de inconstitucionalidade, 
com pedido de liminar, do Partido dos Trabalhadores 
(PT), para que este decreto 9.759/19 seja votado no 
plenário, em caráter de urgência.

RESISTÊNCIA: NOS CONSELHOS E COLEGIADOS
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FILMES
Milk: A Voz da Igualdade 
(2008) | Direção:  
Gus Van Sant.

Moonlight: Sob a Luz 
do Luar (2016) | Direção: 
Barry Jenkins.

Me Chame pelo seu 
Nome (2017) | Direção: 
Luca Guadagnino.

LIVROS
Com amor, Simon | Becky Albertalli | Editora Intrínseca
A história de Simon conquistou milhares de leitores com uma trama que trata com naturalidade 
e bom humor a afirmação e os dilemas de um adolescente gay.

Flores raras e banalíssimas | Carmen L. Oliveira | Editora Rocco
Biografia dupla que conta a história de amor entre a poeta americana Elizabeth Bishop e da 
esteta brasileira Lota de Macedo Soares.

Meu nome é Amanda | Mandy Candy | Editora Fábrica 232
Autobiografia da youtuber Amanda Guimarães, que fala de sua vivência como mulher trans e da 
importância da família no processo de redesignação sexual.
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