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A escritora Monica Sifuentes 
lança na próxima quinta-feira, 
dia 11, na Livraria Cultura do 
Conjunto Nacional, "Um Poema 
para Bárbara: a história de 
amor que ajudou a escrever a 
História do Brasil", da Editora 
Gutenberg. O livro conta a 
história da poeta Bárbara 
Eliodora e do magistrado 
português Alvarenga 
Peixoto, que apaixonaram-
se em meio à Inconfidência 
Mineira. Destaque ainda para 
a edição 2015 do Anuário 
Brasileiro de Educação, 
iniciativa da Editora Moderna 
e do Movimento Todos Pela 
Educação. Com estatísticas 
oficiais da Educação brasileira, 
o Anuário está disponível 
para download  nos sites da 
Editora e do Movimento.

"Os governos ao redor do mundo 
devem proteger e valorizar os profes-
sores, além de reestabelecer o respeito 
que eles tanto merecem.”. A recomen-
dação está em uma carta assinada 
por 20 líderes mundiais e publicada 
no dia do lançamento nacional do 
Varkey Foundation Global Teacher Prize 
2016. Considerada o Prêmio Nobel 
do Ensino, a iniciativa da Fundação 
com sede em Londres vai premiar o 
trabalho de professores do mundo 
inteiro que destacam-se na profissão. 
Mais informações no site http://www.
globalteacherprize.org/

Pesquisas
 Um gru-

po de bolsistas 
da Capes criou 
uma platafor-
ma on-line para apoiar atividades de 
desenvolvimento científico em esco-
las públicas brasileiras. Trata-se da 
+Science (http://emesquita4.wix.com/ 
plusscience), em que professores da 
rede pública de ensino enviam propos-
tas de desenvolvimento de projetos e o 
grupo seleciona um doutorando para 
colaborar com as atividades de pesquisa.
 A cultura 

produzida pelo 
Movimento dos 
Sem Terra é um 
in s t rumento 
pedagógico, segundo a pesquisa inti-
tulada "Landless Voices ou As imagens 
e as vozes dos sem terra: a luta pela 
terra e a cultura emergente do MST", 
conduzida na Queen Mary University 
of London pela professora Else Vieira. 
Durante 12 anos, Else estudou o tema 
junto a assentados do MST. Acesse: 
www.landless-voices.org/

Junho Vermelho
Vários monumen-

tos e edifícios da ca-
pital estão iluminados 
em vermelho durante 
este mês. A iniciativa 
é parte da Campanha 
Junho Vermelho, que visa conscientizar 
a população sobre a importância da 
doação de sangue. O Dia Mundial do 
Doador de Sangue será comemorado 
em 14 de junho. Participe!

A Revista Vaidapé realiza em junho 
mais duas edições do Projeto "Grito 
do Pé Preto", que leva ao Grajaú, na 
zona sul da capital, atividades de lazer 
e cultura. No dia 14 de junho, haverá 
a segunda etapa de uma Batalha de 
MCs e a projeção de vídeos produzidos 
pela equipe da Revista. No dia 28 de 
junho, o destaque serão os shows do 
2º Festival do Pé Preto. Programação 
e informações no Facebook www.
facebook.com/revistavaidape

Diversidade
A APEOESP parti-

cipou neste domingo, 
07 de junho, da 19ª 
Parada do Orgulho 
LGBT de São Paulo, 
cujo tema foi "Eu nasci assim, eu 
cresci assim, vou ser sempre assim: 
respeitem-me!". O Sindicato lançou em 
junho a sexta edição do seu Boletim 
LGBT, dedicado ao tema.
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Editorial

Maria Izabel Azevedo Noronha 
presidenta da APEOESP

Em abril deste ano, uma notícia nos chocou a todos. A tra-
vesti Verônica Bolina (nome social) foi presa pela Polícia 

Militar. Imagens da travesti seminua e com o rosto totalmente 
desfigurado foram veiculadas por redes sociais de policiais. As 
primeiras notícias deram conta de que Verônica, presa no 2º 
Distrito Policial de São Paulo, fora espancada por companheiros 
de cela.  A verdade, contudo, veio à tona depois da investiga-
ção dos promotores do Grupo Especial de Controle Externo da 
Atividade Policial. Verônica fora espancada por policiais até ficar 
desfigurada. Somente depois de ser cobrado pela Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o governador 
Geraldo Alckmin determinou à Corregedoria da Polícia Civil 
investigar o caso.

O caso de Verônica não é isolado. Ao contrário, é mais um a 
se somar às estatísticas da violência contra a comunidade LGBT. 
Violência gerada pelo preconceito – a mãe de todos os ódios.

Desde o fim da ditadura militar, no início da década de 1980, 
o Brasil vem consolidando a democracia, com a ampliação de 
direitos às minorias. No entanto temos assistido inúmeras ten-
tativas de retrocesso dos avanços sociais e ataque às leis que 
combatem o preconceito. Com o fortalecimento da chamada 
bancada “BBB” – bala, boi e bíblia –  tramitam na Câmara 
dos Deputados alguns projetos de lei que ferem direitos das 
minorias, como o PL 7382/2010, que criminaliza a heterofobia, 
e o PL 1672/2011, que institui o Dia do Orgulho Heterossexual. 
Dentre outros projetos com o mesmo espírito, está o Estatuto 
da Família, que quer definir essa instituição como a união entre 
um homem e uma mulher.

Nós, da APEOESP, entendemos que o respeito à diversidade 
deve ser uma atitude cotidiana. E é neste sentido que enten-
demos que a escola, por ser um espaço de convivência com 
a diversidade, se constitui também num espaço privilegiado 
para a discussão de questões referentes aos direitos humanos 
e sensibilização dos estudantes quanto a seus direitos funda-
mentais. A garantia dos direitos humanos supõe a inclusão de 
todos, respeitando as diferenças – sejam elas de gênero, de 
diversidade sexual, de cor – para que busquemos a equidade 
de oportunidades e a dignidade da pessoa.

Há anos nós, da APEOESP, vimos aprofundando nossa par-
ticipação das lutas que garantam os direitos às comunidades 
LGBT e também aos demais grupos que sofrem preconceito. 

É com este espírito que preparamos esta boletim, com a 
certeza de estarmos cumprindo nosso papel de atores ativos na 
construção de um mundo sem preconceitos e de uma sociedade 
mais justa. Boa leitura.

O Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Promoções dos Direitos de LGBT publicou no dia 
16 de janeiro, no “Diário Oficial da União”, a Reso-

lução nº 12, que estabelece parâmetros para a garantia das 
condições de acesso e permanência de pessoas travestis e 
transexuais nos sistemas e instituições de ensino. 

A Resolução formula orientações quanto ao reconheci-
mento institucional da identidade de gênero e sua operaciona-
lização. Com a medida, deve ser garantida, àqueles e àqueles 
que o solicitarem, o direito ao tratamento oral exclusivamente 
pelo nome social, em qualquer circunstância, não cabendo 
qualquer tipo de objeção de consciência.

Além disso, a medida também determina que o 
campo “nome social” deva ser inserido nos formulários 
e sistemas de informação utilizados nos procedimentos 
de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência, 
avaliação e similares. Estas medidas aplicam-se também 
aos processos de acesso às instituições e sistemas de 
ensino, tais como concursos ou para atividades de en-
sino regular. Por exemplo, no próximo ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) a inscrição já poderá ser feita 
com o “nome social”.

De acordo com o parecer do Conselho Nacional, estudos 
científicos apontam que ao longo de sua trajetória escolar, as 
pessoas travestis e transexuais enfrentam processos de discrimi-
nação e de exclusão. “A experiência educacional destes sujeitos 
é descrita em diferentes estudos como atravessada por várias 
formas de violência física e simbólica que acontecem dentro 
do espaço escolar, perpetradas não só por estudantes, como 
também por gestores e profissionais da educação”,  diz o pa-
recer. Na cidade de São Paulo, por exemplo, uma pesquisa da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania apontou 
que 61% dos travestis e transexuais não têm o ensino médio .

O principal objetivo do Conselho com esta medida 
é garantir que seja possível efetivar o direito à educação 
de pessoas travestis e transexuais. Para tanto, é preciso 
reconhecer institucionalmente sua identidade de gênero, 
repensar práticas pedagógicas sexistas e promover uma 
cultura de não-violência e reconhecimento dos direitos 
humanos nas escolas.

Travestis e transexuais têm
direito do uso do “nome
social” nas escolas
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Faleceu no dia 02 de junho o pro-
fessor Carlos Obici, militante da 
APEOESP e da causa LGBT. O pro-
fessor era Conselheiro Estadual, na 
Subsede de Andradina, membro do 
Coletivo LGBT da APEOESP e da 
CUT, e um dos Coordenadores do 
Projeto DST/AIDS da CNTE.


