
PT DE TODAS AS CORES

O colorido da bandeira precisa refletir na diversidade interna do PT

O Partido dos Trabalhadores se constrói historicamente como uma expressão

da sociedade, um instrumento de luta que surge a partir do acúmulo de debates

para enfrentar a política autoritária que imperava em meio à ditadura civil e militar

que durou por mais de 20 anos e teve a militância petista um papel fundamental

para a construção da democracia e a derrocada do autoritarismo.

Essa parcela expressiva da sociedade que o PT representa vem embebida

por todos os esgarçamentos sociais que a sociedade possui. Para encarar as

demandas reparatórias que questões como a homofobia, misoginia, racismo,

capacitismo, entre outras opressões, proporcionam, precisamos encarar esses fatos

como estruturais em nossa sociedade.

Reconhecer as chamadas pautas "identitárias" como pautas estruturantes da

sociedade é um passo importante para que consigamos lidar de forma a reverter

séculos de exclusão que setores da sociedade historicamente foram vitimados.

Os avanços que tivemos na política LGBT no mundo com a conquista de

direitos sociais, como a união estável em países representativos para a política e

economia global, assim como a nomeação de uma Rachel Levine, primeira mulher

trans a estar em um alto cargo de chefia no governo Biden, são conquistas

extremamente simbólicas para uma comunidade que até poucos anos atrás

passavam por processos de criminalização de suas identidades e retrocessos como

os que vem acontecendo na Hungria, sob o comando do conservador Viktor Orban,

que mantém no país áreas de exclusão para gays e incentiva estupros corretivos

em lésbicas, devem ser duramente condenados, mas não conseguiram apagar os

avanços que tivemos nas últimas décadas.

Estamos caminhando por tempos difíceis na política, e o Brasil, desde o

golpe sofrido pela Presidenta Dilma Rousseff, como já era de se esperar, não é

diferente no cenário da política LGBT. Declarações de ódio vindas do governo

Bolsonaro, assim como o corte de verbas para as políticas LGBTs que inclui tanto

políticas de segurança e reconhecimento das identidades, quanto a política nacional



de HIV que, nos governos de Lula e Dilma eram referência mundial, por sua

cobertura universal e caráter popular.

O que antes era orgulho, hoje tentam nos impor o medo; o que antes era

referência, hoje é desmonte e sucateamento.

Como diz a música “é preciso estar atento e forte” e é esse ponto de atenção

que deve se reverter em ação e se colocar nas ruas, nos espaços de disputa e

pautar o contraponto a política genocida que vem sendo praticada por Bolsonaro e

sua gangue.

Entendemos que a Secretaria LGBT do PT deve se colocar assim como um

espaço fundamental para a construção de narrativas, formulação de discursos e

ações que não sejam apenas reativos aos golpes cotidianos que estamos sofrendo

desde 2016, mas uma Secretaria que consiga dar respostas e construir questões

capazes de balizar o debate público. O Partido dos Trabalhadores é referência e

precisamos retomar nosso espaço de protagonismo na pauta LGBT.

Só assim será possível derrotar o facismo que, nesse momento, impera no

Palácio do Planalto, para em 2022, com a força da militância petista e do povo

brasileiro, reconduzirmos Lula à presidência. Trata-se de retomar os direitos da

população LGBT que foram conquistados a partir de consultas populares e amplos

espaços de debates, como as conferências, que conseguiram traduzir os anseios da

população do Brasil em ações práticas e políticas públicas.

No estado de São Paulo, a pauta LGBT nunca avançou. Os governos

Tucanos tiveram gestões que foram pautadas pela falta de recurso e omissão diante

da necessidade de barrar os inúmeros casos de violência - e aqui podemos lembrar

do caso de Luana Barbosa dos Reis, mulher negra, lésbica e mãe, que foi

assassinada pela violência policial na cidade de Ribeirão Preto. A ausência de

políticas públicas e de financiamento aqui se reverte em um plano genocida, que

tem como projeto de Estado uma limpeza étnica, de gênero e de identidade sexual.

Se faz cada dia mais necessário a implementação de um modo petista LGBT

de governar o Estado de São Paulo e em 2022, assim como iremos eleger o

companheiro LULA como presidente do Brasil, é necessário juntarmos todo o suor

de nossa militância que não aguenta mais o projeto liberal dos tucanos para eleger

Fernando Haddad nosso governador e, assim, conseguirmos dar o tom da forma



como queremos e pensamos a política LGBT, assim como conseguimos fazer na

cidade de São Paulo, ao elevar o padrão nacional de implementação de políticas

LGBT, levando a cidade a rankings como o Rainbow City, de cidades amigáveis

para LGBTs viverem, e colocando o Projeto Transcidadania como uma das

principais referências de politicas para travestis e transsexuais no mundo,

promovendo transformações reais e concretas para a sociedade, não alterando

apenas o simbólico, mas garantindo elevação de escolaridade e profissionalização

para pessoas que foram historicamente marginalizadas. Só a sensibilidade de uma

gestão petista, que consegue olhar para lado e reconhecer seus semelhantes para

dar uma guinada à esquerda no estado de São Paulo e pautar uma redução, de

fato, das desigualdades.

É só com demandas reais do movimento e das comunidades LGBTs que

vamos conseguir dar um basta na política homofóbica e genocida que foram

estabelecidas pelos governos liberais e de direita. Políticas pautadas na fluidez dos

corpos, que mexam em questões simbólicas como o fomento à visibilidade das

identidades LGBTs, com campanhas de comunicação, mas que também seja capaz

de corrigir problemas históricos, como a falta de moradia para pessoas que foram

expulsas de casa, devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero,

demandas de emprego e renda, segurança pública, garantia de saúde integral,

escolaridade, retificação de registro civil e inúmeras outras demandas que, ao nosso

ver, são essenciais para que a população LGBT possa conquistar a cidadania plena

de fato. E, mais uma vez, cabe não só à Secretaria LGBT, mas ao PT pensar e

estruturar esse plano de sociedade, mediando as relações entre movimentos

sociais, Academia, atores e atrizes da sociedade que possam construir conosco

caminhos viáveis rumo a essas transformações.

A Secretaria LGBT do PT de São Paulo foi instituída em 2017, tendo a

possibilidade de avançar seu papel histórico de setorial para uma secretaria com

assento na Executiva Estadual do PT, com mais visibilidade e condições, na

estrutura partidária.

Tem o papel de organizar, mobilizar, formar e articular as pessoas LGBT,

filiadas e filiados ao PT no Estado de SP, por meio de seus diretórios municipais,

macrorregiões e zonais, organizando a interlocução com outras secretarias na



estrutura partidária e nas lutas que essencialmente caminham juntas, como; a luta

das mulheres, pela igualdade racial, juventude, e ainda com parlamentares do PT

para que assumam os pleitos históricos e atuais e se comprometam com as pautas

da população LGBT no Estado de SP e no Brasil.

A Secretaria também tem a missão de conduzir e organizar os petistas,

fortalecendo a luta dos movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil

e sindicatos, colocando-se como instrumento de luta e transformação social e

política na luta por democracia e políticas públicas - ou seja, o reconhecimento da

diversidade de gênero e de orientação sexual. Igualdade nos direitos civis, políticos,

sociais e econômicos.

Infelizmente, consideramos que falta à Secretaria paulista LGBT uma vida

orgânica tão necessária para executar o seu papel. Faltam encontros, seminários,

plenárias e formações políticas que são fundamentais para a organização da

militância. A instância não tem cumprido seu papel na organização de LGBTs

petistas no Estado de São Paulo.

Entendemos que a Secretaria tem fundamentalmente o papel de conduzir o

Programa de Governo Haddad Governador de modo a dialogar e abarcar com as

lutas do movimento LGBT. E se articular com a Secretaria Nacional no programa

Lula presidente.

A Secretaria precisa urgentemente avançar na sua organização e linha

política - ter uma vida orgânica à altura dos seus desafios.

Pensando espaços de formulação de políticas públicas, junto às e os

mandatos que temos no Legislativo, nas câmaras de vereadores espalhadas pelo

estado e na assembleia legislativa, observando as especificidades de cada território

e trazendo a melhor forma de avançar nas pautas, juntamente com os coletivos e

secretarias municipais, assim como convocando a militância petista para construir

proposta, retomando o “Modo petista de governar”, trazendo uma reflexão sobre a

forma como o PT construiu a maior política LGBT do Brasil.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

● Construção de espaços de formação para dirigentes, parlamentares e

militantes;



● Construção de uma cartilha de atuação parlamentar com diretrizes e

informações LGBTs;

● Revisão e construção do material “Modo petista de Governar LGBT”;

● Realização de seminários LGBTs Estadual e fomento para a realização de

atividades nos municípios;

● Atividades estaduais para fomentar candidaturas LGBTs;

● Criação de um banco de projeto LGBTs para políticas municipais;

● Criação do GT de políticas LGBT para estudar experiências a serem

implementadas nos municípios.


