Tolerância se
aprende na escola
A rede educacional brasileira começa a enfrentar
o preconceito contra alunos homossexuais
Ana Aranha
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No começo do ano, Daniel foi recusado em sete escolas particulares de São Paulo.
Ele é transexual, um menino que se sente e age como uma menina. Só conseguiu
vaga em uma escola especial, para alunos com alguma deficiência.
Quando era aluno de colégio federal do Rio de Janeiro, Pedro Gabriel Gama fez
um protesto na escola contra a falta de água. No dia seguinte, ouviu do diretor:
"Isso é coisa de veado!"
Em uma escola particular de Araguaína, Tocantins, Lídia Vieira Barros brigou
com uma aluna que a chamava de "sapatão" No dia seguinte, Lídia foi mandada
à orientação psicológica. A outra, não.
Em Piracicaba, interior de São Paulo, um aluno move ação contra a Secretaria de
Educação. No meio de uma aula sobre fotossíntese, no ano passado, o professor se recusou a lhe entregar uma apostila. "As bichinhas não precisam desse material" disse.

Dani toma notas em
seu caderno
cor-de-rosa. O menino
tem 15 anos e quer ser
tratado como menina

s quatro episódios narrados acima
ilustram um grande problema da
rede educacional brasileira: a falta de preparo da escola para lidar com a
homossexualidade e os preconceitos que
ela provoca. Entrevistas feitas por ativistas
gays em seis capitais mostrara que a escola
é o primeiro ou o segundo lugar no qual
homossexuais e transexuais mais sofrem
preconceito. E não é só. Duas pesquisas
feitas pela Unesco em 2004 ilustram a gravidade do preconceito nas escolas: uma
delas, entre os alunos, descobriu que 40%
dos meninos brasileiros não querem um
colega homossexual sentado na carteira ao
lado; outra, com professores, mostrou que
60% deles consideram "inadmissível" que
uma pessoa mantenha relações com gente
do mesmo sexo. "Há um muro de preconceitos que impede as pessoas de aceitar os
homossexuais: eles são promíscuos, não
têm família, morrem de aids. Quando se
vêem diante de um aluno gay, os professores e diretores simplesmente não sabem
corno agir", diz o educador Beto de Jesus,
da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas,
Bissexuaís, Travestis e Transexuais.
Beto de Jesus é um dos coordenadores de
um projeto financiado pelo Ministério da
Educação para formar professores e ajudar
as escolas a lidar com a diversidade sexual
de seus alunos. O grupo vai produzir um
kit didático para 6 mil escolas. Nele, haverá
orientação para diretores e professores e
material para os alunos. Como parte do
mesmo projeto, estão sendo realizados
encontros regionais com secretarias da
Educação, ONGs e universidades. A idéia é
coletar experiências de sucesso para ajudar

a formular uma política nacional para o
problema. O grupo também realiza, neste
momento> a maior pesquisa qualitativa sobre homofobia nas escolas de dez capitais
brasileiras, com a intenção de mapear os
principais conflitos e soluções. "As escolas
não estão preparadas nem para identificar
esse preconceito. Enquanto os professores
não podem aceitar que uni aluno chame o
outro de 'negrinho','veadinho' ainda é considerado brincadeira", diz Carlos Laudari,
diretor da Pathfmder Brasil e um dos coordenadores do projeto junto com Beto.

O Daniel ou a Dani?
Aos 8 anos, Daniel (o nome foi trocado)
espalhava para os amiguinhos do colégio
que era obrigado a ir disfarçado para a
escola. "Meu pai quer urn filho homem e
me faz usar essas roupas e esse nome. Mas
eu sou menina." Aos 13, começou a passar
base, usar brinco e fazer as unhas. Daniel é
transexual, pessoa que nasce com um sexo,
mas se sente e age como o sexo oposto. Na
escola, pediu a professores que o chamassem de Dani, com pronome feminino. Queria ser "a" Dani. Mas só duas professoras
concordaram. Urna semana depois que
colocou mega-hair (aplicação de mechas
no cabelo), sua mãe foi chamada à escola.
Os pais de uma colega de classe ligaram indignados: "Não queremos nossa filha perto
dessa aberração". A solução encontrada pela
diretora foi proibir a produção: o cabelo
deveria estar preso e nada de maquiagem,
brinco ou esmalte. Dani continuou a usar
esmalte branco e brincos pequenos, mas
tinha de tirar tudo quando cruzava com a
diretora. No dia em que foí pego usando

o banheiro feminino, levou uma bronca tão
grande que nunca mais fez xixi na escola.
Segurava até a hora de chegar em casa.
No ano em que saiu do armário, Dani repetiu pela primeira vez. Começou a faltar às
aulas semanas seguidas e tirar nota vermelha
em quase todas as matérias - menos nas duas
em que as professoras concordaram em chamá-lo de Dani. A mãe se mudou para São
Paulo, atrás de escolas que soubessem lidar
com a diferença. Um mês depois da mudança, Dani havia sido recusado por sete colégios. Só foi aceito em uma escola especial,
dirigida a alunos com dificuldade de aprendizagem e deficiência física ou mental.
É muito comum alunos transexuais
abandonarem os estudos. Eles se sentem
rejeitados por professores que se recusam
a chamá-los pelo nome do sexo oposto e
pelas restrições a seu modo de vestir. Para
evitar que parem de estudar, algumas secretarias de Educação estão criando uma
portaria para orientar as escolas. A primeira
delas foi aprovada no Pará, 110 ano passado.
Desde janeiro, alunos transexuais podem
escolher o nome e o sexo, que fica registrado
em sua matrícula. Assim, professores, diretores e funcionários têm de chamá-los e
tratá-los pelo sexo de sua escolha. Em um
mês, a secretaria contou 111 transexuais e
travestis matriculados. "São jovens de 19 a
29 anos que tinham abandonado a escola e
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Pedro, de 18 anos, fotografado
durante uma oficina sobre
diversidade sexual. Ele achava que
o problema da aceitação de sua
sexualidade viria dos colegas da
escola, mas foi o diretor quem o
chamou de "veado"

tado médico. Consegmu ser liberado. Mas,
no intervalo, aumentavam as risadinhas
abafadas. Depois de cruzar com meninos
no corredor, ouvia-os imitar: "Ai, ai".
Pedro sempre achou que a maior resistência para aceitar sua homossexualidade
viria dos alunos. Até o dia em que entrou
em conflito com o diretor. Líder do grêmio
escolar, ele mobilizou uma greve por um
dia para protestar contra a falta de água
na escola. No dia seguinte, viu o diretor
se aproximar dele, furioso, no pátio. "Na
frente de todo mundo, ele disse: 'Isso que
agora estão voltando", diz a psicóloga Cléo você fez não é coisa de homem, é coisa de
Ferreira, uma das coordenadoras das mu- veado'." O aluno não reagiu. "Eu não tinha
danças na secretaria.
base para argumentar, nem sabia que aquilo se chamava homofobia", afirma Pedro.
Pedro e o diretor
Ele só se assumiu na faculdade.
Aluno de um dos colégios federais mais
"A homofobia está ligada ao machisdisputados do Rio de Janeiro, Pedro Gabriel mo. Os meninos desclassificam o gay
Gama passou os primeiros anos do ensino para mostrar que são machos", afirma o
médio tomando coragem para se assumir educador Lula Ramires, especialista na
gay. Ele testava a aceitação dos amigos formação de professores para lidar com
com pequenas revelações sobre sua per- a diversidade sexual. Para tentar formar
sonalidade. Levou meses para ter coragem uma geração mais flexível, educadores
de cruzar a perna e colocar um brinco. estão tentando quebrar a divisão entre os
As amigas reagiam: "Que brinco ridículo sexos na escola. Já no pré, colocam meé esse?" "Descruza essa perna, parece uma ninas e meninos para usar o mesmo bamoça!". A cada pequeno tabu que quebrava, nheiro e brincar nas mesmas atividades.
vibrava com a conquista pessoal. Cansado Nas fábulas, às vezes o príncipe salva a
de jogar futebol na educação física, simulou princesa, às vezes a princesa salva o prínum problema no joelho para conseguir ates- cipe. "A flexibilidade e a capacidade de ^

Geraldo e as apostilas

se relacionar com pessoas diferentes são
habilidades importantes para essa geração, que a escola não pode deixar de trabalhar", diz o educador Beto de Jesus.

Alunos do l° ano do ensino
médio em uma escola estadual
de Piracicaba, durante uma
oficina de diversidade sexual.
Eles discutem o respeito
aos homossexuais

Lídia e a psicóloga
Quando estudava em uma escola particular de Araguaína, Tocantins, Lídia Vieira Barros ouvia comentários de amigos e
professores sobre o fato de usar camisetão, tocar violão e não se preocupar em
ser delicada. Um dia, foi pega beijando
outra menina no banheiro. A notícia
rapidamente se espalhou. "Ela era uma
das mais bonitas da escola. Os meninos
vieram me cumprimentar" diz Lídia. O
preconceito contra as lésbicas é diferente.
Ele se manifesta mais contra os modos e as
vestimentas masculinizadas e menos contra a opção sexual propriamente dita. Um
dia isso explodiu contra Lídia. Cansada de
uma aluna que gritava "sapatão" toda vez
que se cruzavam no pátio, ela chamou a
menina para briga. Elas se atracaram, na
saída do colégio, e as mães das duas foram
chamadas para conversar. Na frente das
quatro, a coordenadora orientou a mãe de
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Lídia a procurar uma psicóloga para sua
filha. "A outra menina saiu no crédito. Eu
é que precisava de tratamento", diz.
É comum a reação das escolas que
ainda tratam o homossexual - e não o
preconceito - como o problema. "A falta de preparo é grande. Os professores e
diretores precisam saber separar o que
pensam do modo como agem quando
a questão é alunos homossexuais", diz
Alexandre Bortolini, coordenador do
Projeto Diversidade Sexual na Escola, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em Piracicaba, interior de São Paulo,
um aluno de 17 anos, Geraldo (o nome
foi trocado), move uma ação contra a
Secretaria de Educação. Ele conta que o
professor de biologia se recusou a entregar uma apostila para ele e seus amigos,
com a seguinte alegação: "As bichinhas não
precisam deste material". Foi reclamar na
direção e fez um boletim de ocorrência. O
professor foi recriminado verbalmente e
pediu uma semana de licença. Depois voltou a dar aulas. Ao contrário do racismo,
que pode dar cadeia, a homofobia é crime
civil. Quem é condenado paga uma multa.
Nesse caso, se houvesse condenação, quem
pagaria a multa seria o governo, porque o
professor estava em horário de trabalho.
Para tentar evitar esse tipo de confronto,
uma ONG da mesma cidade ensina os professores a lidar com a diversidade sexual.
O Centro de Apoio e Solidariedade à Vida
faz oficinas no horário de planejamento
dos professores ao longo de três anos. Primeiro, levam textos e vídeo sobre o que já
foi estudado na área. "Eles ficam sabendo
dos mitos que já foram quebrados e refletem sobre seus valores e preconceitos",
diz Anselmo Figueiredo, diretor da ONG e
coordenador do projeto. No segundo ano,
levam materiais para o professor trabalhar
com os alunos e, no terceiro, vão para as
salas de aula aplicar as atividades. "O professor fica assistindo para ver que não é
um bicho de sete cabeças."
ÉPOCA acompanhou uma dessas oficinas e notou como é difícil tratar o tema
com os adolescentes. "É possível uma
pessoa nascer com pênis e se sentir mulher?" perguntou Anselmo a uma turma
de 1a ano do ensino médio. Um aluno
respondeu em voz alta: "Todo homem
que gosta de homem se sente mulher!".
E continuou em voz baixa: "O Henrique
(o nome foi trocado) se sentia mulher...".
O comentário foi seguido por risadinhas
a seu redor. Ele se referia a um colega que
estudou na mesma sala. Gay assumido,
Henrique foi cercado e agredido por dez
alunos mais velhos no ano passado. Anselmo continuou: "Vanios repensar nosso
comportamento. Por que homem não pode
gostar de bale?". Os alunos responderam em
coro: "Hummm..." O próprio Anselmo riu
com os alunos. Ele sabe que apenas uma
oficina não vai mudar a cabeça de ninguém,
"Precisa de trabalho constante, cartazes, atividades e intervenção do professor quando
o preconceito aparecer."
4

ARANHA, Ana. Tolerância se aprende na escola, Época, São Paulo, n. 571, p. 86-90, 27 abr. 2009.

