
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NOTA DE SOLIDARIEDADE  

  
  
  

A UNIFESP — Universidade Federal de São Paulo — vem a público 
manifestar-se em solidariedade à reivindicação por justiça e ao luto dos familiares, dos 
amigos e da comunidade universitária da UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) em virtude da morte prematura e violenta do estudante Diego Vieira 
Machado.  

Na noite do dia 02/07/16, Diego, um jovem estudante universitário do curso de 
letras, do norte brasileiro, negro e LGBT, foi covardemente espancado 
e assassinado.  Seu corpo foi encontrado nas dependências da universidade, local em 
que muitos circulam diariamente e onde Diego residia (no alojamento).  

Até quando as universidades conviverão com práticas de tamanha violência e 
crueldade? Até quando permitiremos que pessoas como o Diego virem mais um 
número nas estatísticas?  

Este fato no alerta para a necessidade de reiterarmos que a vida de LGBTs é, 
diariamente, colocada a prova pelo simples fato de fugirem à ideia tradicional de 
família. Não devemos esquecer que nosso país, como conhecemos hoje, veio de uma 
formação  preconceituosa e xenófoba velada, que muitas vezes naturaliza violências 
étnico-racial, geracional, de gênero, sexual, estética e territorial (campo x cidade, 
centro x periferia, sul/ sudeste x norte/ nordeste). A universidade não está imune a 
essas violências, mas tem a responsabilidade de criar uma cultura e assumir uma 
posição que a combata. Diego representa muitos universitários que sofrem com 
diversos ataques diários e não têm respaldo para denunciar ou mesmo lutar contra 
essas opressões.  

Sendo assim, a UNIFESP se une aos estudantes da UFRJ e a toda 
a comunidade para o LUTO e também para  a LUTA no combate às violências, sua 
naturalização e negligência. Que os crimes de ódio, enfrentados cotidianamente em 
nossa sociedade, sejam cessados e que possamos, em conjunto, expandir o 
diálogo para a construção de uma outra cultura civilizatória, garantidora da vida e 
dignidade humana, inclusive com implicações nos espaços universitários.   

  
São Paulo, 08 de Julho de 2016.  

Universidade Federal de São Paulo  

  

Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEC  

Núcleo de estudos de gênero, raça e sexualidades (campus de Guarulhos)  

Coletivo Chromatopia (campus de São Paulo)  

Coletivo Conectivo (campus São José dos Campos)  

Coletivo Diversidade Sexual e de Gênero (campus Baixada Santista)  

   

 


