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RESOLUÇÃO:

LGBTI

Problemática e desafios 
dos trabalhadores e 
trabalhadoras LGBTI



L
G

B
T

I

40º Reunião do Comitê Executivo Latino-Americano 2 
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Resolução:
Ref.: Problemática e desafios 

dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTI

“Devemos deixar claro que a sexualidade é um 
aspecto central da vida e da identidade de 

uma pessoa. Não há uma só maneira de viver 
isso. As pessoas sentem, pensam e querem de 

forma diferente”. (Fragmento retirado do livro 
argentino “Mirar el Mundo en Clave de Género”)

Durante o século XVI, a Igreja Católica determinou 
que a homossexualidade era pecado, e até pouco 
tempo a psiquiatria também a considerava uma 
doença.

A organização social construída por uma 
cultura patriarcal, cuja normativa dominante 
é a heterossexualidade, gera expectativas 
de gênero onde o diferente é tratado de 
forma desigual e vítima de uma ampla e 
densa rejeição. 

Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
intersexuais (LGBTI) são vítimas de múltiplos 
tipos de violência, presente na família, nos 
ambientes de educação, de trabalho, e finalmente, 
na sociedade em seu conjunto. 

Nas sociedades contemporâneas, a violência passa pela discriminação: atos de 
bullying e assédio são fenômenos muito arraigados, que fazem parte do cotidiano e 
são naturalizados. 

De acordo com depoimentos de vários companheiros e companheiras, os grupos 
religiosos, tanto católicos como evangélicos e suas derivações promovem 
preconceitos, enganos e atitudes violentas contra a comunidade LGBTI, ao fazerem 
suas pregações. Como informa Gisele Adão, “as companheiras preferem não se 
assumirem para não “ofender a Deus”. Terminam lutando contra si mesmas”. 

Entretanto, a violência adquire outras arestas mais diretas e mortíferas. Na última 
década, os crimes contra membros da comunidade LGBTI aumentaram em 10 
países da América Latina, que se posiciona hoje como o continente mais violento 
para as pessoas LGBTI.



O Brasil registra o maior número de homicídios do mundo, seguido pelo México. 
De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, no Brasil a cada 19 horas, uma 
pessoa da comunidade LGBTI é assassinada ou se suicida, vítima de lgbti-fobia. 

Em 2015, foram assassinadas no Brasil 318 pessoas LGBTI. Em 2016, o número 
passou a 343 pessoas e em 2017, a 387 pessoas, de acordo com os dados da 
ONG Transgender Europe. 

Estes homicídios vêm normalmente acompanhados de um sadismo em particular, 
claramente evidente no caso das vítimas trans.

Diferentemente de quando são homens ou mulheres heterossexuais, uma 
porcentagem alta de pessoas LGBTI assassinadas foi antes brutalmente torturada 
e mutilada, revelando a intenção de tornar essa uma ação exemplificante, cuja 
mensagem seria de que a sociedade só deve admitir o erotismo heterossexual. 

A grande maioria desses crimes fica impune. Para piorar, os atores políticos 
mais relevantes promovem estas aberrações com seus discursos. Um caso 
paradigmático foi o do Jair Bolsonaro, político da extrema-direita e hoje presidente 
do Brasil. 

Honduras registra um dos índices mais altos do continente latino-americano em 
ataques contra membros da comunidade LGBTI. José Zambrano, membro do 
Apuvimeh ¹, consultado pela Rel, alertou para o crescimento da violência e dos 
homicídios depois do golpe de estado em 2009. “A brutalidade se intensificou 
porque nós não baixamos os braços, permanecemos na luta todos os dias, 
dizendo presente, resistindo ao golpe de estado”, enfatiza Zambrano. 

“Em muitos casos as vítimas – informa o ativista – comentam 
que os agressores além de baterem nas pessoas LGBTI, 
também xingam a sua orientação sexual e política: 
“Vamos te matar por ser bicha e comunista”. 

“Como acontece em tantos outros 
países, a violência caminha 
de mãos dadas com a 
impunidade. 
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A justiça não investiga, não está interessada em punir os criminosos e, por esta 
razão, o número de mortos ou de agredidos continua crescendo de maneira 
assustadora”, afirma Sandra Zambrano, integrante da Apuvimeh. 

“Em Honduras, a média de idade das vítimas de crimes de ódio por diversidade 
sexual é de 34 anos. Apesar de a totalidade dos casos denunciados por uma ONG 
terem recebido resposta da justiça, não há informação disponível sobre como os 
crimes foram cometidos. 

Muitas vezes os crimes são considerados homicídios simples ou agravados, de 
acordo com as circunstâncias, sem fazer distinção por gênero. Neste sentido, a 
Defensoria LGBT da Argentina observa o ocultamento da orientação sexual dos 
falecidos. Razão pela qual, identificar os crimes de ódio nos países é difícil. Uma 
forma é detectar o criminoso pela forma como atua: se estupra, apedreja, empala, 
esquarteja ou esfaqueia repetidas vezes a vítima. 

Além do anteriormente mencionado, há também muitos suicídios decorrentes de 
intimidação, perseguição e estigmatização. De acordo com os peritos, tanto na 
Colômbia como na Argentina, os crimes contra os LGBTI são uma realidade que 
existe de forma invisível em nossas sociedades”.²

No Uruguai, estudos mostram que a esperança de vida das pessoas trans é 
de menos de 40 anos e que 67,5% delas têm ou tiveram que se prostituir para 
terem alguma renda. Além disso, 87,9% não concluem o ensino médio, 88% 
foram discriminados em todos os ambientes, incluindo colégios, 25% tiveram que 
abandonar seus lares antes dos 18 anos, porque suas famílias não os aceitavam, 58% 
foram discriminados por algum integrante de suas famílias, e 18% não frequentam 
nenhum centro de saúde quando precisam, por medo a serem discriminados. A 
média de renda das pessoas trans não supera os cem dólares. 

Diante desta realidade, o Congresso uruguaio aprovou em outubro passado, 
uma Lei integral para pessoas trans, visando entre outras coisas a criação de 
políticas públicas específicas que apesar de já existirem, porque estão dentro dos 
direitos humanos, precisam ser reafirmadas. A intenção fundamental é diminuir a 
discriminação sofrida por esta parte da população. 

Um dos pontos da Lei Trans é o da reparação econômica para aquelas pessoas que 
foram vítimas do regime militar no país. Este foi o ponto mais discutido e utilizado 
pelos setores públicos vinculados aos neopentecostais, cuja intenção era gerar na 
sociedade rejeição à lei. 

Se por um lado é certo que a maioria da população apoia a nova lei, também é 
certo que os setores mais conservadores a desaprovam e promovem discursos de 
ódio contra a comunidade LGBTI.  

² EL Tiempo 23.01.18
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Uma semana depois de aprovada a Lei, uma mulher trans foi brutalmente agredida. 
Enquanto a esmurravam, diziam: “é isso o que você vai receber”, fazendo referência 
ao subsídio que, aliás, não inclui toda a população trans, mas somente aquelas 
pessoas nascidas antes de 31 de dezembro de 1975 e que comprovarem ter sido 
vítimas de violência institucional ou privadas de sua liberdade.

Como se pode ver, ainda que existam leis para proteger e reparar a comunidade 
LGBTI, a mudança se faz necessária dentro dos espaços educativos e das 
organizações sociais, onde os sindicatos devem ter um papel muito importante. 
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O mundo do trabalho
“Um dos grandes desafios do movimento LGBTI 
é resgatar a consciência de classe e o conceito 

de democracia, que muitas vezes diferem dos 
pensamentos de diversos políticos corruptos que 

pululam no Brasil. As pessoas LGBTI se unem devido 
à discriminação e aos preconceitos que sofrem, 

mas também porque sabem que formam parte da 
classe trabalhadora.”. (Isabelle Carvalho)

Os trabalhadores e trabalhadoras da comunidade LGBTI estão expostos ao assédio, 
a brincadeiras e piadas de mal gosto, entre os vários tipos de manifestações que 
tendem a desqualificar e/ou diminuir suas capacidades profissionais, gerando 
atitudes de retração, automarginalização, vergonha, medo, e também a terem que 
enfrentar um ambiente de trabalho hostil. 

O assédio moral é uma realidade muito generalizada nos ambientes de trabalho, 
partindo da base de que muitos trabalhadores e trabalhadoras trazem arraigados 
conceitos típicos da sociedade patriarcal machista onde vivem. 

Durante o 27º Congresso Mundial da UITA (Genebra, 2017), fez-se a primeira reunião 
LGBTI na história de nossa Internacional. Como resultado desse encontro, foi criado 
o Comitê dos Trabalhadores e das Trabalhadoras LGBTI, uma estrutura estatutária 
no seio da UITA, conforme determinado pelo Artigo 17 de nossos Estatutos. 

Os Estatutos exigem da UITA o máximo esforço possível para erradicar a 
discriminação por gênero ou orientação sexual, assim como para promover 
a igualdade de direitos, de oportunidades e de trato dentro dos setores da 
Internacional, das organizações filiadas, do movimento operário em geral e da 
sociedade em seu conjunto. 

Na América Latina, em 27 de agosto de 2016, realizou-se o Primeiro Encontro sobre 
Diversidade e Gênero. Esta atividade inédita para a Regional contou com o apoio do 
Sindicato dos Trabalhadores da Carne de Criciúma e Região (Sintiacr), organização 
filiada à Contac.

Na XV Conferência Regional Latino-Americana da UITA (R. Dominicana, novembro, 
2016), Gisele Adão, diretora do Sintiacr, foi eleita por unanimidade e aclamação, 
como integrante do Comitê Executivo Latino-Americano representando a 
comunidade LGBTI. 
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Momentos antes da eleição, Gisele, de pé, valente e decidida, manifestou: “O 
desejo e a vontade de lutar por nossos direitos não dependem de raça, crença ou 
orientação sexual. O que eu vim fazer nesta Conferência e diante de vocês é pedir 
às pessoas que abram as portas de suas organizações para a nossa comunidade. 
Também somos pessoas. Não somos aberrações, como muitos pensam”. 

Já no 27º Congresso, Gisele passou a integrar o Grupo Diretor de Trabalhadoras e 
Trabalhadores LGBTI da UITA. 

A primeira reunião do Grupo aconteceu em Viena, nos dias 18 e 19 de outubro de 
2018, contando com a presença de Maria Luísa Mendez Cerdas, ativista do Sindicato 
Industrial dos Trabalhadores Costarriquenses Bananeiros e Afins Livre (Sintracobal). 

Tanto a UITA como a Regional Latino-Americana devem garantir a adoção de 
medidas concretas para erradicar a discriminação em função da identidade de 
gênero e da orientação sexual. 

Neste sentido, o Comitê Executivo Latino-Americano da UITA promove e 
recomenda:

1. Continuar lutando e concentrar esforços para garantir que os direitos das pessoas 
LGBTI sejam respeitados na arquitetura da UITA, promovendo instâncias e 
Âmbitos de integração, análise e prospecção sobre os desafios e reivindicações 
da comunidade LGBTI.  

2. Fortalecer e promover novas alianças, agendas políticas e programáticas, com 
organizações que representam e defendem os direitos das pessoas LGBTI.  

3. Gerar a consciência de que se os direitos LGBTI são direitos humanos, devem 
fazer parte dos direitos sindicais e, portanto, é obrigação de nossas organizações 
defendê-los.   

4. Dar continuidade às campanhas de sensibilização, com ênfase no esclarecimento 
sobre os conceitos de assédio sexual e assédio por razões de orientação sexual 
ou identidade de gênero, promovendo oportunidades para os trabalhadores e as 
trabalhadoras LGBTI. 

5. Entender que nunca poderemos construir uma sociedade diferente e igualitária 
se não partirmos do respeito integral pela pessoa humana, incluindo o seu direito 
a viver livremente sua sexualidade. 
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