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NOTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
O Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de
Maringá (DEF/UEM) vem a público manifestar repúdio à manifestação
homofóbica de uma conselheira do Conselho de Ensino e Pesquisa
(CEP/UEM) durante a fala do presidente do Centro Acadêmico de Educação
Física (CAEF/UEM), em reunião do CEP, realizada no dia 22 de julho, cuja
pauta tratava do início do ano letivo por meio do ensino remoto emergencial.
Ao mesmo tempo, o DEF solidariza-se com o acadêmico pelo ocorrido e
manifesta-se contrário a toda forma de discriminação em relação à
sexualidade, etnia, credo, raça ou cor.
Por mais que a fala da conselheira do CEP não tenha sido
intencionalmente dirigida ao acadêmico, haja vista ter sido decorrente de
descuido no uso do microfone em sessão remota, ela revela modos
discriminatórios de compreensão dos sujeitos que não podem ser ignorados
ou abafados pela comunidade universitária. Com pesar, a fala homofóbica
oriunda dessa conselheira leva-nos a suspeitar que outros tantos modos
discriminatórios possam estar presentes no meio universitário, o qual deveria
se constituir fortemente como espaço de formação e luta contra toda forma de
degradação humana.
Por fim, cabe lembrar que, em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal
Federal (STF) determinou que a discriminação por orientação sexual e
identidade de gênero passe a ser considerada crime, juntamente a outros
crimes já previstos na lei de racismo (Lei nº. 7.716/89), como a discriminação
ou preconceito por "raça, cor, etnia, religião e procedência nacional". Nessa
direção, o fato ocorrido demanda reflexões não apenas de ordem moral, mas
também legal, que gerem aprendizados no tocante ao outro e à necessidade
de respeito às diferenças, pois “somos quem podemos ser; sonhos que
podemos ter”. Não toleramos tal prática e cobramos da universidade um
movimento em respeito ao direito à diferença e à pluralidade de ideias, bem
como à valorização da voz discente no processo decisório da universidade.
Maringá, 3 de agosto de 2020.
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