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Queridas e queridos estudantes, 

Esse ano, nosso orgulho LGBT+ não estará nos corredores da faculdade. Não 

poderemos as encontrar nas salas de aula, nos espaços de convivência, no território livre. 

Vai fazer falta vê-las expressarem de maneira corajosa seus modos de ser e pensar nesse 

lugar de existência e de formação transformadora que vocês, junto conosco, constroem. Vai 

faltar um café, um sorriso, um bom debate. Ou encontrá-las nas ruas do centro da cidade, 

no domingo festivo e combativo da parada LGBT+, vivendo esse orgulho insubmisso, 

reclamando para vocês e para nós esse lugar aberto e público das nossas existências, corpos 

e afetos. Relembrando todas e todos que, antes de nós, lutaram corajosamente por um 

mundo em que nossas vidas pudessem ser celebradas e respeitadas. Mas, saibam, algo não 

faltará: nosso orgulho de vocês. 

Todas e todos nós sabemos que vocês devem estar passando por um momento 

difícil. Pode estar difícil pela ansiedade que o isolamento gera. Pelo tempo longo que já se 

passou e pela dificuldade de se prever um final disso tudo. Pode ser que não tenham famílias 

que as acolham dentro das liberdades e da diversidade que hoje são reconhecidas como 

direitos. Talvez sintam falta das amigas, da vida social, dos namoros, de estar próximo de 

pessoas com quem vocês podem ser vocês, sem medo. Ou ainda talvez estejam afetadas 

pela dificuldade material, por condições duras de vida. E, certamente para todas, pela 

ansiedade das questões ligadas ao retorno às aulas. Sabemos, também, que nossa faculdade 

está longe de ser perfeita em suas acolhidas. Que a LGBTfobia ainda é, infelizmente, uma 

realidade também por ali. O “normal”, sabemos, sempre foi violento conosco. 

Mesmo sabendo disso tudo, o que nós podemos e queremos dizer a vocês nessa 

carta, infelizmente, não vai conseguir resolver as coisas. Mas gostaríamos de lhes dizer que 

nós mesmas passamos no passado e no presente por algumas das coisas pelas quais vocês 

passam. E estamos por aqui, ainda que agora à distância. E logo estaremos juntas para 

continuar a lutar para transformar o direito e o mundo. Essa carta, na verdade, tem um 

único e simples propósito. O de dizer que estamos aqui e que temos muito orgulho de vocês! 
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