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O que é o Spirit Day?

No dia 20 de outubro de 2016, milhões de pessoas ao redor do mundo vestirão a cor roxa para o Spirit Day em um ato contra o bullying 
e em apoio ao movimento LGBT - lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Num esforço para reunir aliados e reduzir a lacuna entre o 
crescimento das proteções legais e a maior aceitação e integração da comunidade LGBT, a GLAAD está mais uma vez em projeção central 
para engajar a participação de pessoas, celebridades, empresas, pequenos negócios, meios de comunicação, escolas, comunidades 
locais e até mesmo órgãos e instituições governamentais.

No discurso do presidente Obama no Mês do Orgulho Gay de 2015, ele declarou que “para incontáveis jovens, não é suficiente dizer que 
as coisas irão melhorar (em referência à campanha “It gets better”); também devemos agir”. No Spirit Day, os participantes poderão 
demonstrar seu apoio às crianças, adolescentes e jovens LGBT simplesmente usando a cor roxa: vestindo essa cor, falando sobre o 
bullying e agindo nas comunidades locais.

Este kit irá ajudá-lo a conquistar a participação de seus amigos, colegas, da mídia local e das autoridades públicas. Ao divulgar as 
informações sobre o Spirit Day, você ajudará a transformar sua comunidade com um ato contra o bullying e em uma demonstração de 
apoio à juventude LGBT.

Como posso participar?
Comprometa-se com a cor roxa: Assine o compromisso do Spirit Day agora mesmo no site glaad.org/spiritday e vista-se de roxo no dia 
20 de outubro em um ato contra o bullying. Incentive os membros de sua comunidade a fazer o mesmo. 

1. Comprometa-se com a cor roxa: Assine o compromisso do Spirit Day agora mesmo no site glaad.org/spiritday e vista-se de roxo 
no dia 20 de outubro em um ato contra o bullying. Incentive os membros de sua comunidade a fazer o mesmo.

2. Vista-se de roxo online: Coloque o filtro roxo nas suas fotos de perfil do Facebook, Twitter e Instagram. Use o aplicativo da Glaad 
no glaad.org/spiritday. Compartilhe o seu apoio: use o Twitter, poste mídias, envie Snapchats, grave Vines e tire selfies com a cor 
roxa no seu Spirit Day usando #SpiritDay. Sugestão de tweet: “Me acompanhe vestindo a cor roxa pelo #SpiritDay no dia 20/10 em 
apoio à juventude LGBT. Todos de roxo aqui: glaad.org/spiritday”.

3. Doe para o fundo Spirit Day: Contribuindo com qualquer quantia, você estará ajudando as conquistas da GLAAD no combate ao 
bullying, protegendo a juventude LGBT e levando o Spirit Day para mais pessoas ainda. Descubra como em glaad.org/spiritday/
donate.

Como posso incentivar a participação da comunidade?

1. Vista-se de roxo no seu trabalho, na escola, na igreja ou simplesmente ao andar pela cidade. Diga às pessoas o motivo de você 
estar usando essa cor, compartilhe a história e a mensagem do Spirit Day. Peça às pessoas à sua volta que participem usando a 
cor roxa em um ato contra o bullying.

2. Contate os estabelecimentos comerciais e organizações da região, e peça apoio para o Spirit Day e para juventude LGBT no uso da 
cor roxa em seus locais de trabalho e nas redes sociais. Incentive os veículos de comunicação locais a cobrirem o evento do Spirit 
Day ou relate uma história que desperte a conscientização sobre o bullying e os desafios enfrentados pela juventude LGBT. 

3. Organize um evento para o Spirit Day no centro comunitário de sua cidade, no campus da sua universidade ou em outra área 
pública.

4. Incentive os participantes a usarem a cor roxa e concentre o evento em despertar a conscientização sobre os desafios enfrentados 
pela juventude LGBT e sobre o bullying.

Como o Spirit Day começou?

O Spirit Day começou em 2010 como uma resposta ao alarmante número de vidas perdidas para o suicídio de jovens LGBT – 
particularmente, a perda de Tyler Clementi. A estudante do Ensino Médio Brittany McMillan iniciou o movimento como um dia de 
conscientização, aceitação e amor para evitar esse tipo de tragédia. Com a ajuda do GLAAD, milhões de professores, locais de trabalho, 
personalidades da mídia e alunos vestiram a cor roxa, que simboliza o espírito na bandeira com o arco-íris, para marcar sua posição de 
solidariedade à juventude LGBT.

Hoje, o Spirit Day é um movimento internacional de solidariedade. Desde 2010, todos os anos, na terceira quinta-feira de outubro, 
milhões de pessoas ao redor do mundo se vestem de roxo para se manifestarem contra o bullying e para acelerar a aceitação de crianças, 
adolescentes e jovens adultos LGBT. Quando Laverne Cox acendeu a luz roxa na Estátua da Liberdade durante o Spirit Day do 2014, ela 
chegou ao cerne desta visão: “Quero que a juventude LGBTQ de todo esse país saiba que eles são lindos, que foram feitos de maneira 
divina e que suas vidas têm importância”. 

Tudo começa com você.
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Os fatos

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (StopBullying.gov) define o bullying como “um 
comportamento indesejável e agressivo entre crianças de idade escolar que envolve o desequilíbrio de poder real 
ou inferido”. O bullying pode incluir assédio verbal, agressão física, exclusão social ou ameaças cibernéticas. O 
comportamento do bullying costuma ser repetitivo, direcionado e provoca consequências de longo prazo. 

Desde 1999, a Rede de Educação Gay, Lésbica, Hétero (GLSEN – Gay, Lesbian, Straight Education Network) vem avaliando 
a segurança de alunos LGBT – lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, numa escala de 6 a 12, em sua Pesquisa sobre o 
Ambiente Escolar Nacional (National School Climate Survey). Seu oitavo relatório bienal de 2013 cobriu 7.898 alunos com 
idades de 13 a 21 dos nos Estados Unidos, e concluiu  que:

!

Estudantes LGBT que não 
se sentem seguros na 
escola

por causa da sua 
orientação sexual

por causa da sua 
expressão de gênero

Estudantes LGBT que 
foram assediados 
verbalmente

por causa da sua 
orientação sexual

por causa da sua 
expressão de gênero

Estudantes LGBT que 
foram assediados 
fisicamente

por causa da sua 
orientação sexual

por causa da sua 
expressão de gênero

Estudantes LGBT que 
foram agredidos 
fisicamente

por causa da sua 
orientação sexual

por causa da sua 
expressão de gênero

b

a

55.5%

b

a

38.7%

b

a

74.1%

b

a

55.2%

b

a

36.2%

b

a

22.7%

b

a

16.5%

b

a

11.4%
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b

a

56.7%

dos 
estudantes 
LGBT não 
denunciaram 
as práticas 
de bullying 
porque 
duvidaram da 
intervenção.

b

a

61.6%
dos 
estudantes 
LGBT que 
denunciaram 
o bullying 
disseram 
que a escola 
não fez nada 
sobre o fato.

Estudantes LGBT que 
ouviram comentários 
homofóbicos de 
professores e/ou 
funcionários da escola

por causa da sua 
orientação sexual

por causa da sua 
expressão de gênero

b

a

51.4%

b

a

55.5%

b

a

49%
dos 
estudantes 
LGBT já 
sofreram 
cyberbullying
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Incentive a sua escola

1. Peça à sua escola ou universidade que tome parte no Spirit Day incentivando os alunos a usar a cor roxa no dia 20 
de outubro em um ato contra o bullying.

2. Se a sua escola ou universidade tiver uma conta no Twitter, envie um tweet para eles e para seus amigos para que 
também eles enviem direcionando todos para o site glaad.org/spiritday. 

3. Copie e cole o texto abaixo, e envie esta carta para o diretor da sua escola, para o coordenador, monitor 
representante ou corpo estudantil.

[DATA]

Car@ [CONTATO DA ESCOLA OU UNIVERSIDADE]

No dia 20 de outubro de 2016, milhões de pessoas ao redor do mundo vestirão a cor roxa no Spirit Day 
em um ato contra o bullying e para manifestar seu apoio à juventude LGBT – lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros. 

O senhor(a) se uniria a nós pela celebração do Spirit Day no dia 20 de outubro e ajudaria a mostrar aos 
alunos LGBT o apoio que eles precisam tão urgentemente? 

O Spitit Day foi concebido em 2010 por uma aluna do Ensino Médio que quis preservar a memória 
daqueles que perderam suas vidas para o bullying e tem sido desde então transformado num movimento 
internacional de solidariedade pelas crianças, adolescentes e jovens adultos LGBT.

Hoje, oito em cada dez estudantes LGBT sofrem assédio no ambiente escolar. Ao convidar alunos, 
funcionários e professores para participarem do Spirit Day, podemos mandar uma poderosa mensagem de 
apoio para os alunos LGBT e simpatizantes, ao nos posicionarmos firmemente contra o bullying. Enquanto 
alun@ desta instituição, preocupo-me com essa questão e gostaria de ver a minha escola se tornar um lugar 
mais seguro para todos.

Há várias formas de participar:
• Assinar o compromisso do Spirit Day contra o bullying e pela juventude LGBT registrando a nossa 

escola no site glaad.org/spiritday
• Orientar os funcionários sobre o Spirit Day e incentivá-los a vestir a cor roxa no dia 20 de outubro de 

2016.
•  Informar a comunidade sobre o Spirit Day nas correspondências escolares, agendas, etc.
• Postar sobre o Spirit Day no dia 20 de outubro de 2016 nas redes sociais da escola.
• Enviar mensagens sobre o Spirit Day nos comunicados e avisos diários na aproximação do evento e no 

próprio dia 20 de outubro de 2016.

Em 2015, as escolas e universidades em todo os Estados Unidos e os estudantes ao redor do mundo se 
uniram a celebridades como Nick Jonas, Laverne Cox e Jimmy Kimmel; os apresentadores do programa de 
televisão Good Morning America e CNBC; os veículos de comunicação como a CBS, Viacom e BET, empresas 
como Facebook, PepsiCo e Delta Air Lines; e símbolos nacionais como a Times Square, o Empire State 
Building e New York Stock Exchange.

Neste ano, o Spirit Day está preparado para ser maior e melhor do que nunca, com centenas de destaques a 
mais se engajando, inclusive centros acadêmicos, universidades e escolas.

A participação é simples, mas impactante. Em relação ao número desproporcional de alunos LGBT que 
sofreram bullying no ano passado, menos da metade dos que foram alvo procuraram ajuda em suas escolas. 
O Spirit Day mostra às crianças, adolescentes e jovens adultos LGBT que existem pessoas a quem eles 
podem buscar ajuda e aceitação e que o seu lugar de aprendizado é um espaço seguro.
Para mais informação, inclusive uma lista de outros participantes, é só visitar o site glaad.org/spiritday. 

Você pode encontrar informações disponíveis para pais e educadores em glaad.org/spiritday/parents-
educators.

Atenciosamente e com gratidão,
[SEU NOME] 
Assinatura
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Influencie autoridades públicas

1. Peça às autoridades públicas locais que participem do Spirit Day usando a cor roxa em suas roupas e em suas redes 
sociais, e que alavanquem em suas plataformas públicas informações que chamam a atenção para a juventude 
LGBT e o bullying.

2. Copie e cole o texto abaixo, e envie uma carta para seus representantes nos governos Federal e locais. Para 
encontrar os membros do Congresso dos Estados Unidos e do Palácio do Planalto, visite os sites.

[DATA]

Prezad@ [NOME DA AUTORIDADE PÚBLICA]

Em 20 de outubro de 2016, milhões de pessoas ao redor do mundo irão se vestir com a cor roxa no 
Spirit Day em um ato contra o bullying e manifestarão seu apoio pela juventude LGBT, lésbicas, gays, 
bissexuais e transgêneros.

Idealizado em 2010 por uma aluna do Ensino Médio que queria preservar a memória daqueles 
que perderam suas vidas para o bullying, o Spirit Day, desde então, reúne apoio difundido por 
celebridades, noticiários e programas de TV, empresas, organizações, escolas, comunidades locais e 
até mesmo símbolos nacionais, como a Casa Branca nos Estados Unidos.

Entre os que participaram em 2015, encontravam-se autoridades públicas por meio de formações 
partidárias por todo o mundo, celebridades como Mariah Carey, Nick Jonas, Laverne Cox, Ricky Martin 
e Jimmy Kimmel; os apresentadores do programa de TV Good Morning America, CNBC e do The View, 
veículos de comunicação como a MTV, CBS, Viacom e BET, empresas incluindo o Facebook, a PepsiCo, 
o Twitter e a Delta Air Lines, além de símbolos nacionais como a Times Square, o Empire State 
Building e o New York Stock Exchange.

Neste ano, o Spirit Day está preparado para ser maior e melhor do que nunca, com centenas de 
destaques a mais nesse compromisso. Você se unirá a nós na divulgação de uma mensagem positiva 
para a juventude e nos ajudará a colocar um ponto final no bullying? 

Seja no compartilhamento de informações sobre o Spirit Day e sobre o bullying homofóbico no seu 
blog oficial, Instagram ou qualquer outra plataforma das redes sociais usada, colocando as fotos do 
perfil do seu Facebook ou Twitter na cor roxa ou simplesmente incentivando seus colegas e eleitores a 
usarem a cor roxa no dia 20/10, a participação é muito simples... mas seu impacto é tremendo. 

Hoje, oito entre dez estudantes LGBT vivenciam assédios dentro da escola. Em relação ao número 
desproporcional de alunos LGBT que sofreram bullying no ano passado, menos da metade dos que 
foram alvo procuraram ajuda em suas escolas, e até os casos em que as agressões foram denunciadas, 
as autoridades nas escolas raramente agiram. O Spirit Day mostra às crianças, adolescentes e jovens 
adultos LGBT que existem pessoas a quem eles podem buscar ajuda e afirmação.

Ao escolher usar a cor roxa no Spirit Day, você demonstrará sua solidariedade com milhões de  
pessoas, acelerando a aceitação e deixando incontáveis jovens saberem que você e seus funcionários 
públicos estão por eles e com eles na luta contra o bullying. Como seu eleitor, eu me importo com essa 
questão e gostaria de ver as escolas se transformarem em locais seguros para todos.

Para mais informações, inclusive sobre quem mais está participando, visite o site glaad.org/spiritday.

Atenciosamente e com gratidão,
[SEU NOME] 
Assinatura
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Influencie emissoras de TV e rádio locais

• Emissoras locais de notícias frequentemente 
transmitem matérias de interesse comum, desse 
modo, compartilhar uma história singular sobre o 
ponto de vista pessoal contra o bullying e o trabalho 
que está sendo feito em sua comunidade para criar 
um ambiente inclusivo e positivo para todas as 
pessoas irá despertar o interesse do jornalista. 

• Construa a sua história de maneira que atraia 
os veículos de comunicação. Isso os ajudará a 
ver a razão pela qual a sua história vale a pena 
ser contada. Você pode focar no evento que está 
organizando para o Spirit Day e o motivo de estar 
fazendo isso, ou associe a mensagem de aceitação no 
dia a uma questão da sua comunidade que dialoga 
com os interesses locais. 

• Uma apresentação – a maneira como você entrega 
a sua história para a mídia – deve ser informativa, 
interessante e breve. Jornalistas e repórteres 
trabalham com prazos, assim, esteja disponível 
para oferecer informação do seu contato e ter sua 
mensagem pronta. (Ver um exemplo de apresentação 
na página 08). 

• Assim que tiver sua apresentação pronta, escolha 
a(s) emissora(s) de comunicação que você deseja 
contatar. Faça a sua pesquisa assistindo a alguns 
episódios de programas para ver se e como eles 
lidam com questões como as do bullying ou da 
comunidade LGBT, ou identifique as emissoras que 
você já viu anteriormente tratando desses tópicos. 
Descubra se essa emissora já cobriu o Spirit Day 
antes. Emissoras que trazem em seus registros 
reportagens justas, precisas e inclusivas são os 
melhores lugares para começar a apresentar a sua 
história.  

• Em seguida, envie um e-mail ou ligue para a emissora 
que você escolheu. Contate primeiro os produtores, 
os produtores de segmentos específicos, os novos 
produtores e os editores de reportagem. Saiba que 
você poderá precisar tentar o contato em muitos 
departamentos antes de chegar à pessoa certa. Se 
você souber de um(a) jornalista que já cobriu o Spirit 
Day anteriormente, contate-o(a) e investigue se há 
interesse em dar continuidade ao trabalho anterior. 
O ideal é que sua história vá para o ar no dia do Spirit 
Day ou próximo a ele, dessa maneira, contate os 
programas com a maior antecedência possível para 
que haja tempo de produção para aumentar as suas 
chances da matéria ir ao ar. Os contatos das redações 
dos jornais geralmente estão disponíveis nos sites 
das emissoras.

• Se você ou as pessoas que fazem parte da sua 
história forem entrevistadas, prepare-se e também a 
todos os outros com falas objetivas e incentivadoras 
sobre o Spirit Day, como o que ele envolve, o motivo 
que você está participando e o que outras pessoas 
podem fazer para se unir ao empenho de acabar com 
o bullying. Lembre-se que a mídia é um microfone 
para que sua mensagem alcance outros, então 
fale para o público e não para o entrevistador. Por 
exemplo: “Estou vestindo a cor roxa para o Spirit 
Day como uma maneira de me posicionar contra 
o bullying e para manifestar meu apoio a toda a 
juventude”. 

• Histórias televisionadas têm um componente visual 
e manter a cor roxa das suas roupas o mais visível 
possível irá chamar a atenção dos telespectadores. 
Vista-se de roxo, tenha símbolos roxos, etc. 

• Uma vez que a sua história for ao ar, entre em 
contato com o jornalista e os produtores, e agradeça-
os pela ajuda na divulgação da mensagem do Spirit 
Day. Seu profissionalismo e gratidão podem abrir 
portas para futuras coberturas das histórias LGBT. 

• E não se esqueça de enviar para o GLAAD o link da 
matéria, para que possamos compartilhar com o 
mundo.

Você pode ajudar na divulgação da mensagem do Spirit Day contatando os jornais das emissoras de TV locais e 
comunicando os repórteres sobre o motivo que você e milhões de americanos estão se vestindo com a cor roxa no 
dia 20 de outubro. Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a criar uma história, apresentá-la para o veículo de 
comunicação e garantir que as atividades do seu Spirit Day recebam todo o holofote que merecem.
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Influencie os jornais locais

• O jornalismo impresso e online tendem a dar às 
histórias uma plataforma mais profunda e extensa, 
então considere como você poderia mostrar as mais 
variadas dimensões do Spirit Day possíveis na sua 
história. Isso significa mencionar o porquê o Spirit 
Day é importante para as variadas vertentes da sua 
comunidade ou detalhar as diferentes maneiras com 
que indivíduos e instituições se envolvem no evento. 

• Se você está oferecendo uma “opinião editorial”, isto 
é, uma matéria opinativa de um convidado que não 
trabalha ali, siga todas as orientações fornecidas 
pelo veículo de comunicação (normalmente, elas 
ficam disponíveis no site). Geralmente, os editoriais 
têm entre 500 e 800 palavras, trazem opiniões 
intrigantes de um tópico atual ou informam sobre 
tópicos desprezados, e contêm mensagens pessoais. 
Inclua fatos relevantes, mas evite tons impessoais ou 
alarmistas. Esta é uma excelente oportunidade para 
discutir questões como o bullying e as necessidades 
da juventude LGBT que exigem atenção. 

• Quando você for apresentar a história para o repórter 
ou editor, seja breve, informativo e fascinante. 
Afirme com confiança o motivo pelo qual o Spirit 
Day é importante e transmita a razão que faz da 
sua matéria, em particular, uma história que vale a 
pena ser contada no jornal. Deve-se focar a atenção 
no “quem, o que, quando, onde e o porquê” com 
pouca informação insignificante ao ser apresentado, 
o evento, quando se quer sua cobertura pela mídia 
impressa. (Veja o exemplo de apresentação na página 
08). 

• Procure as coberturas anteriores do Spirit Day, as 
questões LGBT ou os jovens e o bullying nos veículos 
de comunicação que você planeja apresentar sua 
história. Essas coberturas foram justas, precisas e 
inclusivas? O veículo em questão com esse tipo de 
cobertura é o melhor lugar para começar. Contate os 
repórteres que cobriram questões relevantes para 
a sua história se possível, ou mesmo os editores de 
reportagem e editores de segmento.  Jornais locais 
pequenos podem ter equipes mais ocupadas... seja 
paciente, persistente e ofereça-se para ajudar de 
todas as formas que puder. 

• Respeite os prazos contatando os veículos de 
comunicação em momentos adequados. Para os 
jornais diários, contate-os na manhã anterior quando 
os repórteres estão com o prazo das matérias do 
dia seguinte. O mais cedo no dia e o mais cedo na 
semana geralmente é o melhor a fazer. Os jornais 

semanais têm ciclos de notícias mais previsíveis, 
então faça a sua pesquisa e contate os veículos 
escolhidos com tempo suficientemente antecipado 
para assegurar o espaço para a sua história.  

• Se você for entrevistado em uma mídia impressa, 
tenha a sua mensagem preparada com concisão e 
pontos incisivos na sua fala que expliquem o que é o 
Spirit Day, o porquê e como você está participando, 
e como outras pessoas estão se envolvendo. Amarre 
o dia a uma questão local relevante envolvendo a 
juventude LGBT ou o bullying, se possível. Apesar 
de ser na mídia impressa, você deve condensar sua 
mensagem em frases sonoras que os leitores possam 
absorver facilmente e se lembrar. 

• Após a publicação da sua matéria, entre em contato 
com o(s) repórter(es) e editor(es) com quem você 
trabalhou e agradeça-lhes na ajuda da divulgação 
da mensagem do Spirit Day. Seu profissionalismo e 
gratidão podem abrir portas para futuras coberturas 
de histórias LGBT. 

• Como sempre, envie para o GLAAD o link de 
publicação da história, para que possamos 
compartilhá-la.

No dia 20 de outubro, americanos devem encontrar seus veículos de notícias impressas e online preferidos na cor 
roxa e com os artigos e histórias sobre o Spirit Day e o movimento contra o bullying direcionado aos jovens LGBT. 
Você pode ajudar a fazer isso acontecer buscando as mídias impressas e online, apresentando histórias bem feitas e 
impulsionando a sua comunidade para vestir a cor roxa e integrar o Spirit Day. Abaixo, há ferramentas que irão te ajudar 
a comunicar suas ideias de maneira eficaz para jornalistas e assegurar que sua mensagem alcance sua comunidade.
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Exemplo de apresentação

Use o modelo abaixo para contatar os veículos de comunicação da mídia impressa e outras. Certifique-se que serão 
incluídas informações sobre o ângulo da sua região, tal como a lista de pessoas da sua comunidade que irão participar 
do Spirit Day. 

ASSUNTO: Reunir milhões de pessoas e usar a cor roxa contra o bullying no dia 15/10.

Car@ [NOME]
No dia 20 de outubro, milhões de pessoas ao redor do mundo irão vestir a cor roxa mais uma vez 
no Spirit Day em um ato contra o bullying e manifestar seu apoio à juventude LGBT, gays, lésbicas, 
bissexuais e transgêneros. O Spirit Day é a maior e mais visível campanha contra o bullying 
homofóbico e pela juventude LGBT no mundo, e a GLAAD, a organização principal em defesa da 
comunidade LGBT na mídia, está endossando a juventude para trazer outros que integrem esse 
movimento. 

Seria do interesse da [NOME DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO] participar no uso da cor roxa e na 
divulgação de informações sobre o Spirit Day e contra o bullying homofóbico no dia 20/10/2016?

Entre os que participaram em 2015 estavam celebridades como Mariah Carey, Nick Jonas, Laverne 
Cox, Ricky Martin e Jimmy Kimmel; apresentadores do programa de TV Good Morning America, 
CNBC e do The View, veículos de comunicação como a MTV, CBS, Viacom e BET, empresas incluindo o 
Facebook, a PepsiCo, o Twitter e a Delta Air Lines, além de símbolos nacionais como a Times Square, o 
Empire State Building e o New York Stock Exchange.

Modos que vocês poderão participar
• Publicar ou transmitir uma história sobre o Spirit Day com informações sobre participantes da 

região incluindo [LISTA DE PARTICIPANTES DA SUA REGIÃO]
• Pedir aos âncoras que vistam a cor roxa no ar e que compartilhem com os expectadores o motivo 

pelo qual a sua emissora apoia o Spirit Day.
• Mudar a cor do seu logo para roxo e/ou mudar as fotos do perfil do Facebook e Twitter 

(Ferramenta disponível aqui: glaad.org/spiritday)
• Compartilhar informação sobre o Spirit Day com seus expectadores através dos canais de redes 

sociais.
• Neste ano, o Spirit Day está preparado para ser maior e melhor do que nunca, com dezenas de 

destaques a mais participando. Ainda, centenas de celebridades são esperadas para integrar 
novamente o movimento neste ano.

Hoje, oito em cada dez estudantes LGBT vivenciam assédios dentro da escola. Em relação ao 
número desproporcional de alunos LGBT que sofreram bullying no ano passado, menos da metade 
dos que foram alvo procuraram ajuda em suas escolas, e nos poucos casos em que as agressões 
foram denunciadas, as autoridades nas escolas raramente agiram. O Spirit Day mostra às crianças, 
adolescentes e jovens adultos LGBT que existem pessoas a quem eles podem buscar ajuda e 
aceitação.

Para mais maneiras de participar, inclusive uma lista de participantes, favor visitar o site glaad.org/
spiritday 

[YOUR NAME]



Posicione-se contra o bullying e apoie a juventude 
#LGBT vestindo a cor roxa no #SpiritDay no dia 20 de 
outubro: http://glaad.org/spiritday

SUGESTÃO DE POST
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A GLAAD reescreve o script para a aceitação 
LGBT. Como uma força dinâmica na mídia, 
a GLAAD lida com questões difíceis para 
configurar a narrativa e provocar o diálogo 
que leva à transformação cultural. A GLAAD 
protege a todos que têm realizado e criado 
um mundo onde qualquer pessoa pode 

viver a vida que ama.

glaad.org
facebook.com/glaad

@glaad


