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A autoorganização das LGBT da USP é uma necessidade 
urgente que não pode ser adiada! Para transversalizar de fato a 
pauta LGBT e formular políticas que correspondam as nossas 
necessidades, é preciso antes reorganizar as LGBT e retomar o 
nosso protagonismo político. É preciso que gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgeneros se tornem 
sujeitos ativos e autônomos, capazes de agir politicamente para 
combater a opressão de que são vítimas e, assim, transformar 
esta realidade. 

Enxergamos de maneira positiva a desvinculação entre 
sexo biológico, identidade de gênero e desejo sexual, tratados 
hegemonicamente em nossa sociedade como conceitos lineares 
e inatos; da mesma forma, consideramos positiva a liberdade 
sexual que podemos experimentar em alguns locais, como a 
USP. No entanto, é  preciso localizar a pauta LGBT na realidade 
brasileira. As LGBT não possuem direitos plenos e são vítimas 
cotidianas de agressões dos mais variados tipos. Travestis e 
transexuais ainda são classificadas como doentes nas listas 
mundiais de saúde e têm seu acesso à moradia, educação e 
emprego, quando não impossibilitado, extremamente 
dificultado. 

Na atual conjuntura em que vivemos, ainda é latente a 
necessidade de afirmação da vida social e politica. Nesse 
sentido, reafirmamos a necessidade da auto-afirmação como 
categoria politica LGBT para a auto-organização dessa 
população. Com isso, fortalecer a elaboração e a luta contra a 
homofobia e a defesa da liberdade sexual e de gênero.  

  

Conjuntura 



A crise econômica fomentou a intolerância e a homofobia. 
Os 99% de Wall Street, jovens na Espanha e Grécia, a 
Primavera Arabe e o movimento 15 de outubro no Brasil gritam 
que a conta dos bancos foi paga com cortes em investimentos 
sociais. 

Apesar de avanços pontuais das LGBT no Brasil, sua 
situação de risco e a ausência de direitos básicos é alarmante. 
Segundo o Grupo Gay da Bahia: “No Brasil, nos últimos trinta 
anos, mais de 3.500 gays, travestis e lésbicas foram cruelmente 
assassinados, vítimas da homofobia. De um “homocídio” a cada 
3 dias na década anterior, em 2011 um LGBT foi assassinado a 
cada 36 horas e em 2012, a homofobia aumentou a níveis 
insuportáveis: todo dia um homossexual é assassinado, fazendo 
do Brasil o campeão mundial de crimes homofóbicos”. 

Por sua vez, o governo federal, aliado a setores mais 
conservadores da sociedade, vetou o kit anti-homofobia, que 
seria distribuído nas escolas de ensino médio. O argumento 
utilizado pela presidenta Dilma Roussef é que “não vai ser 
permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de 
opções sexuais”. Além disso, o governo vetou também uma 
propaganda do ministério de saúde que tratava de prevenção da 
AIDS entre parceiros/as homossexuais no carnaval de 2012. 

O Parlamento hoje também se mostra, em sua grande 
maioria, um grande inimigo das causas LGBT. Principalmente no 
que tange a dois projetos: Criminalização da Homofobia, que 
determinará ações que serão considerados crimes, caso sejam 
motivadas por preconceito. Entre eles estão impedir o acesso de 
alguém em transporte público, estabelecimento comercial ou 
instituição de ensino. A proposta também criminaliza o ato de 
impedir o acesso a cargo público ou a uma vaga em empresa 
privada, e demitir ou exonerar alguém injustificadamente, 
baseado no preconceito. Dependendo da gravidade, o acusado 
que for funcionário público pode perder seu cargo. A veiculação 
de propaganda e símbolos preconceituosos, inclusive pela 
internet, também seria criminalizada. 



E o Casamento Gay: o projeto define como entidade 
familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. Setores do parlamento 
declararam uma guerra a esses dois projetos, para não 
passarem no Congresso. 

Hoje se torna possível e imprescidível a resistência e a luta 
LGBT frente a todos esses ataques. Precisamos nos organizar 
para termos vitórias e avançarmos nas nossas pautas. Os 
estudantes da USP podem dar uma grande contribuição para 
todas essas lutas que estão ocorrendo a nivel nacional. E essa 
tese LGBT ao congresso representa nossa reorganização, sendo 
o primeiro passo de muitas lutas que virão! 

  

E a USP? 

Como já colocamos, nossa universidade não é uma bolha, 
o que significa que a homofobia que ocorre na sociedade 
também é encontrada aqui. Casos recentes podem demonstrar 
essa presença, como quando o jornal "O Parasita" anunciou que 
daria um convite de uma festa a quem "jogasse merda" na 
cabeça de um gay, ou quando um casal homossexual foi 
retirado do local onde se relacionavam, em uma festa. 

É mais que necessário que a Reitoria da USP se posicione 
contrária a essas ações opressoras. Pesa também o fato de que, 
por ter acontecido na USP, esses fatos têm grande repercussão, 
assim como a resposta que foi dada a cada um deles, como ato 
exemplar. No entanto, o que a nossa experiência mostrou é que 
a Reitoria, na verdade, os enconraja.  

Rodas, na época do caso do “O Parasita”, falou ao Jornal 
do Campus: “Eu posso até não gostar da maneira como alguma 
coisa está acontecendo, mas não posso chegar e falar ‘faça 
assim’. Essa discussão pode ser aberta pela própria 
comunidade. Tudo o que a reitoria faz como decisão, muito 
facilmente pode ser tida como autoritária”. Rodas quer dizer que 



teme ser "autoritário" ao combater a homofobia, porém não 
teme ser autoritário ao combater o posicionamento dos 
estudantes acerca de outros temas dos quais ele discorde. 
Infelizmente esse posicionamento é recorrente na burocracia 
universitária. 

Faz-se clara a maneira que o "combate" à homofobia se 
encaixa no projeto de universidade da Reitoria. Ser neutro e não 
se posicionar em questões como a homofobia é  deixar que o 
status quo se permaneça, ou seja, que os atos homofóbicos 
continuem ocorrendo com tranquilidade para os agressores. 
Uma universidade que reforce a opressão é uma universidade 
mais elitizada, que não atende as demandas da população, mas 
daqueles que podem pagar. 

Atualmente acontece um aumento dos casos de violência 
também dentro das universidades. Demanda urgente das 
estudantes LGBT e do movimento estudantil como um todo é 
combater a homofobia e pressionar que suas unidades e a 
reitoria punam os agressores. Construir um projeto de 
universidade pública é garantir que todos e todas possam 
frequentá-la sem medo. 

Mas os estudantes da USP tambem foram pioneiros na 
criação de grupos LGBT - tanto grupos acadêmicos, como 
propiciadores de ambientes de sociabilidade, até grupos de 
caráter mais político com incisão e inserção no movimento 
estudantil. O que vivemos hoje na USP é um período de refluxo 
no movimento LGBT. O fato dos grupos LGBT da USP não terem 
se desenvolvido pode ser avaliado de diversas maneiras e ter 
diversas causas, não nos cabe aqui discutir essas causas. O que 
queremos é, a partir da atual conjuntura da USP, apontar um 
novo horizonte nessa pauta.  

  

Politica de Segurança na Universidade 

Quando Rodas coloca PM na USP, coloca a mesma PM 
violenta, responsável pelas mais diversas atrocidades, que não 



garante a segurança das LGBT, nem dos trabalhadores e dos 
pobres. É a PM que agride travestis, que nenhuma LGBT tem 
confiança em procurar para relatar um caso de homofobia, que 
não sera reconhecido como tal, legitimando a opressão. Essa 
policia não garante nossa segurança, pelo contrário, nos acua e 
nos oprime, deixando o caminho livre para a homofobia na USP. 

Consideramos essencial a reivindicação do movimento 
estudantil de uma formação especifica em direitos humanos 
para a Guarda Universitária, assim como a necessidade de um 
efetivo feminino na composição da Guarda. É necessário que 
nesta formação esteja presente o tema do combate a 
homofobia.  

  

Acesso e Permanência 

O ambiente escolar hostil as LGBT faz com que concluir os 
estudos torne-se um verdadeiro ato de resistência. Maior 
exemplo disso são as travestis e transexuais: existem 
pouquíssimas nas universidades e a maioria está marginalizada, 
em situação de risco. Como as opressões se somam, as LGBT 
que têm mais facilidade de adentrarem no ambiente acadêmico 
são homens brancos de classes elevadas, mas isso não significa 
que não são alvo da homofobia dentro dos muros da 
universidade. 

A opressão está presente nos mais diversos espaços: na 
sala de aula, nas residencias estudantis, nos espaços de 
convivência social, inclusive no movimento estudantil. O 
movimento estudantil deve tomar para si a tarefa de possibilitar 
a garantia da assistencia e permanencia das LGBT na 
universidade e combater a homofobia em seus foruns. 

  

Conclusão 

Se queremos democratizar a USP e transformá-la em uma 
universidade de fato publica e de qualidade, é  necessário que 



essa universidade seja livre das opressões (homofobia, 
machismo e racismo), que só favorece aqueles que não têm 
interesse em mudar sua estrutura de poder, seguir elitizando e 
privatizando. 

  

  

 


