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MANIFESTO DO PDT DIVERSIDADE À POPULAÇÃO LGBTI 
BRASILEIRA 

 
 

Nós, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI) integrantes 
do movimento de colaboração partidária da diversidade sexual LGBTI do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), congratulamos aos partidos brasileiros pela inserção de 
nossa população nos pleitos eleitorais proporcionais e majoritários deste ano, somando um 
número elevado e jamais visto em pleitos eleitorais anteriores, de pré-candidatos, lutando 
pela emancipação de nossa população. Emancipação essa que buscamos a mais de três 
séculos, em prol do reconhecimento e exercício de nossa cidadania plena. 
 
Nos engrandece também saber que essa resistência nada mais é que a luta pelo 
reconhecimento dos direitos de nossa população, que é resiliente e, como bem ressalta 
nosso Hino Nacional Brasileiro, são os filhos desse solo que não fogem à luta. Lembramos 
também que o Brasil continua a ser o país que mais mata LGBTI’s no mundo, tendo 
intensificado essa estatística desastrosa desde o início da pandemia que nos assola, 
deixando ainda mais exposta nossa população e as mazelas que temos sofrido, não só 
social, mas também política na não contemplação de políticas públicas efetivas para a 
manutenção da vida e dignidade mais básica para uma sobrevivência que não parta 
somente de nossos corpos e, quando conseguimos vencer essa barreira, de aceitação em 
ambientes laborais para inclusão e exercício de nossa cidadania plena. 
 
Neste contexto, essas centenas de pré-candidaturas mostram que queremos nos tornar 
protagonistas de nossa história, não mais apenas coadjuvantes em eleições que usam 
nossa pauta de forma eleitoreira, nos tornando objeto para angariar votos e não nos 
possibilitando a real oportunidade de alçar às cadeiras nas câmaras legislativas, 
esquecendo ainda que nossa população, assim como a maioria do povo brasileiro, busca 
acesso as condições mais básicas de dignidade: saúde, educação, saneamento, moradia 
e trabalho digno. 
 
Nossa população vem sendo usada, ao longo dos anos, com uma temática isolada, como 
o fim em si mesma, sem considerar todas as suas necessidades como um meio de 
emancipação humanitária e cidadã, como das demais populações que compõem essa 
nação e resistem, ainda na atualidade, pelo reconhecimento de suas garantias 
fundamentais básicas, não de uma forma “identitária”, porcamente denominada por muitos 
que desconhecem o real significado desse conceito, mas pela manutenção de legislações 
e regras que visam uma reparação histórica de desumanização sem precedentes. É nítido 
que nos cerca, após a última eleição presidencial, um retrocesso descomunal, fazendo que 
com a eleição de um homem machista, racista, misógino, sexista e LGBTIfóbico, acabou 
por legitimar muitos que estavam com seus preconceitos no armário, trazendo à baila 
violências antes contidas. 
 
Sabemos ainda que muito dessa emancipação pode ser contida por medidas de proteção 
efetiva aos direitos dessas populações e só o pode ocorrer quando tomamos a rédea do 
protagonismo de nossa história, nos colocando como representantes legítimos, não mais 
como observadores daqueles que preferem nos manter como degraus para seu 
protagonismo, esquecendo daqueles que lutam nas bases dessa pirâmide social. Não 
podemos deixar de agradecer aos que tem compromisso efetivo com nossa população e 
com o povo brasileiro, travando lutas incessantes pela manutenção de nossa jovem 
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democracia que vem sendo chicoteada por essas viúvas do fascismo e da ditadura, que 
jamais compreenderão as reais necessidades do povo brasileiro. Nesse quesito, nos 
cumpre parabenizar à liderança do Partido Democrático Trabalhista, tanto no Senado 
quanto na Câmara, e ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que vêm travando 
batalhas para a manutenção de nossa democracia e a manutenção dos direitos do povo 
brasileiro, incansavelmente, seja na esfera parlamentar, seja na esfera jurídica. 
 
Esperamos que todos os partidos nos defendam dessa maneira, visando nossa 
emancipação e cidadania plena, tão almejada e tratada com omissão nas casas legislativas 
país a fora. Afirmamos isso cientes das dificuldades de repasse de verbas eleitorais para 
nossa população pelos candidatos à majoritária, como forma de afastamento dessa 
temática que tem nos custado vidas e apagamento político para uma construção diversa e 
humanitária nesses espaços que deveriam ser ocupados por essa diversidade e 
representação de toda especificidade da população brasileira. De nada adianta termos o 
maior número de candidaturas LGBTI´s na história dos pleitos eleitorais no Brasil se não 
desconstruirmos essa homoafetividade, branca e machista, da política excludente, que 
cerceia mulheres, negros e nossa população de serem representados por seus pares, pela 
ausência de investimentos efetivos em candidaturas que fogem ao parâmetro social 
cisnormativo social imposto pelo patriarcado. 
 
 
O PDT certamente não se furtará nessa contribuição para a construção de uma sociedade 
justa e igual para todo e qualquer cidadão brasileiro, visando sua representatividade e 
certos que garantirá recursos para nossos pré-candidatos as proporcionais, tanto quanto 
para as majoritárias, assim como bem elencado em nossos documentos históricos e 
Estatuto do PDT na defesa de minorias e populações minorizadas. Cabe a nós, população 
LGBTI brasileira, a consciência de que precisamos tomar o protagonismo de nossa história, 
nos emancipando dessas mazelas sociais que nos impedem de exercer nossa cidadania, 
apostando nosso voto em representações que pouco conhecem de nossa realidade e 
sofrimento, nos usando como cortina de fumaça ou moeda de troca quando lhes convém 
ou usando de nossa pauta de humanização e cidadania apenas como eleitoreira, para 
visibilidade de suas próprias personalidades políticas, desvirtuando essa demanda como 
um meio de emancipação, mas como um fim em si mesma, desconsiderando nossa 
cidadania. 

 

Brasília, 05 de agosto de 2020. 
 
 
Amanda Anderson         Thiago Costa 

Presidente Nacional do PDT Diversidade.       Vice-presidente do PDT Diversidade. 
      Presidente Estadual do PDT Diversidade/PA. 
             Coordenação Regional Norte. 
 
 

Messias Solvério          Samilla Ayres 
2º Vice-presidente do PDT Diversidade Vice.           Secretária Nacional do PDT Diversidade. 
Presidente Estadual do PDT Diversidade/GO.    Presidente Estadual do PDT Diversidade/CE. 
 

Cassio Rúgero          Thiago Veras 
2º Secretária Nacional do PDT Diversidade. Secr. Formação Política do PDT Diversidade. 
Secretário Estadual do PDT Diversidade/PA. Presidente Estadual do PDT Diversidade/RJ. 
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  Juliana B. Alves         Jorge Beckman 
2ª Secr. Formação Política do PDT Diversidade.  Tesoureiro do PDT Diversidade. 
Secr. Comunicação do PDT Diversidade/SP.     Presidente Estadual do PDT Diversidade/MA. 
 
 

  Ícaro Reveles          Marciano Diogo 
          Sec. Relações Institucionais.                                    2ºSec. Relações Institucionais.  
Presidente Estadual do PDT Diversidade/MT.    Presidente Estadual do PDT Diversidade/SC. 
 
 

Atena Beauvoir          Maria do Socorro 
       Secretária Movimentos Sociais.                    2ª Secretária Movimentos Sociais. 
Secretário Estadual do PDT Diversidade/RS. Presidente Estadual do PDT Diversidade/PI. 
 
 

    Felipe Pinheiro          Jatiassi Danillo 
          Sec. Relações Internacionais.                                  2ºSec. Relações Internacionais.  
Presidente Estadual do PDT Diversidade/SP.    Presidente Estadual do PDT Diversidade/PE. 
 

     Leonardo Lupi          Italo Almeida 
            Secretário de Comunicação.                    2ª Secretário de Comunicação.                       
Secr. Formação Política PDT Diversidade/RJ. Secr. Mobilização do PDT Diversidade/SP. 
 
 

   Amanda Frascolla          Maicon Menezes 
          Coordenação Regional Nordeste.                  Subcoordenador Regional Nordeste. 
Presidente Estadual do PDT Diversidade/BA.    Presidente Estadual do PDT Diversidade/SE. 
 
 

    Samanta Eudócia              Raiaq Roos 
          Coordenação Regional Sudeste.                         Subcoordenador Regional Sudeste. 
Vice-presidente Estadual PDT Diversidade/SP.    Presidente Estadual do PDT Diversidade/ES. 
 
 

     João Vilella              Melissa Venezian 
     Coordenação Regional Centro-Oeste.                            Coordenação Regional Sul.                   
Presidente Estadual PDT Diversidade/MS.         Presidente Estadual do PDT Diversidade/PR. 
 

 
 


