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Nota de protesto contra o fechamento do 
Museu da Diversidade Sexual de São Paulo 

 
 
O Comitê LGBTQIA+ da Internacional de Serviços Públicos (ISP) no Brasil manifesta seu 
protesto contra o fechamento do Museu da Diversidade Sexual de São Paulo (MDS) e o mais 
profundo repúdio à verdadeira cruzada contra a comunidade LGBTQIA+ promovida pelo 
governo Bolsonaro e seus seguidores.  
 
Fechado temporariamente por decisão judicial, o Museu da Diversidade Sexual de São Paulo é 
uma instituição destinada à memória, arte, cultura, acolhimento, valorização da vida, 
agenciamento e desenvolvimento de pesquisas envolvendo a comunidade LGBTQIA+ – 
contemplando a diversidade de siglas que constroem hoje o MDS e seu reconhecimento pela 
sociedade brasileira. 
 
Repudiamos e exigimos a imediata revisão da liminar conseguida pelo deputado estadual 
bolsonarista "Carteiro Reaça" que determina o fechamento do Museu localizado no Metrô 
República e próximo ao Largo do Arouche. 
 
O deputado questionou a destinação de verbas para Museu da Diversidade Sexual, dizendo que 
era muito dinheiro "para uma sala no metrô", ignorando completamente o fato de que o 
contrato firmado entre o Instituto Odeon e o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, em dezembro de 2021, previa não só a gestão mas também a 
ampliação do Museu da Diversidade Sexual. 
 
O Comitê LGBTQIA+ da ISP tomará as medidas cabíveis para buscar a reabertura do MDS. Não 
vamos aceitar calados os ataques constantes e recorrentes a essa parcela da sociedade. 
Chamamos o conjunto da população a somar forças conosco para dar fim aos ataques e 
perseguições e exigir respeito, seja nos locais de trabalho, seja na política cultural.  
 
Hoje, a ofensiva atingiu a comunidade LGBTQIA+, mas não se restringe a ela. Todos os dias 
vemos medidas contra outros setores sociais que não se alinham ao bolsonarismo e que 
defendem as liberdades democráticas. Por isso, é fundamental a união de todos aqueles que 
almejam um país democrático, diverso, igualitário e justo para seu povo. 
 
Elaine Leoni – coordenadora do Comitê LGBTQIA+ da ISP  
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