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Mackenzie publica em site texto que
ataca lei anti-homofobia
Após polêmica, artigo de reverendo foi retirado da rede; estudantes da universidade e
grupos[br]GLTB prometem protesto
18 de novembro de 2010 | 0h 00

- O Estado de S.Paulo

Após polêmica na internet e entre seus alunos, a Universidade Presbiteriana Mackenzie
retirou do ar, anteontem, um manifesto contra o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
122/2006, que pretende criminalizar a homofobia. O texto religioso, assinado pelo
reverendo Augustus Nicodemus Gomes Lopes, estava no site para "servir de orientação à
comunidade acadêmica".

O artigo dizia que a Igreja Presbiteriana é contra a lei "por entender que ensinar e pregar
contra a prática do homossexualismo não é homofobia". Segundo o texto, "tal lei
interfere diretamente na liberdade e na missão das igrejas de todas orientações de
falarem, pregarem e ensinarem sobre a conduta e o comportamento ético de todos,
inclusive dos homossexuais".

Doutor em Hermenêutica e Estudos Bíblicos pelo Seminário Teológico de Westminster,
na Filadélfia, EUA, o reverendo Lopes é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Santo
Amaro e exerce o cargo de chanceler do Mackenzie, com a função de zelar pelo
cumprimento dos objetivos do Instituto Presbiteriano (entidade mantenedora) na
universidade.

O Mackenzie não informou por quanto tempo o texto contra a lei anti-homofobia ficou
no ar.

Em nota divulgada ontem, a universidade afirma apenas que o pronunciamento contra o
PLC é da igreja e data de 2007. "O Mackenzie se posiciona contra qualquer tipo de
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violência e discriminação feitas ao humano, como também se posiciona contra qualquer
tentativa de se tolher a liberdade de consciência e de expressão garantidas pela
Constituição", diz a nota.

Para a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(ABGLT), a publicação do texto é "lamentável". "No Brasil, só conseguimos resolver a
questão da discriminação racial quando se aprovou uma lei criminalizando o racismo. O
que queremos com a lei é a possibilidade de punir quem cometer violência contra um
GLBT (gay, lésbica, bissexual e travesti). E violência também pode ser verbal", afirmou
Márcio Marins, secretário da ABGLT.

O texto também desagradou ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) do Mackenzie.
Segundo o secretário-geral, Gustavo Di Lorenzo, de 20 anos, o DCE considera "um erro"
do chanceler "colocar sua opinião como sendo a da universidade". "O manifesto é
contrário ao que pensam os alunos e professores do Mackenzie. O ambiente universitário
tem de ser aberto à diversidade", afirmou.

Alunos e pessoas de movimentos pelos direitos dos homossexuais prometem fazer um
protesto em frente ao câmpus central do Mackenzie na quarta-feira. / LUCIANA
ALVAREZ e CARLOS LORDELO 
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