
Público homossexual tem escola especializada 
Regiane de Oliveira 
 
Os 60 alunos selecionados para a primeira turma vieram de seis estados - SR PR, MG, RJ, BA e 
AM. Só quatro são heterossexuais  
 
Quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou Kevin Jennings, o fundador 
da Rede de Educação Gay, Lésbica e Heterossexual, para o cargo de secretário- adjunto do 
Ministério da Educação em junho do ano passado, a reação da crítica não foi de unanimidade. 
 
O educador defende a abertura de escolas para jovens gays sob o conceito de "escola segura" 
de forma a garantir o direito básico desses jovens de estudar sem ameaças geradas pelo 
preconceito. Conservadores trabalham para derrubar Jennings, alegando que ele tolera abuso 
sexual infantil e que sua organização recomenda livros com conteúdo sexual explícito. 
 
A polêmica gerada pela organização de Jennings é muito diferente do que acontece no Brasil, 
conta Deco Ribeiro, fundador do Grupo E-Jovem, responsável pela abertura da Escola Jovem 
LGBT, em Campinas (SP), primeira iniciativa no país voltada a formar jovens especialistas na 
cultura lésbica, gay, bissexual e transgênero (LGBT). "Em geral, a reação no pais tem sido 
muito positiva", afirma Ribeiro. "Aqui discussão gira em torno do problema da segregação, o 
que não é nosso objetivo", diz. A escola não é exclusiva para jovens homossexuais. E nem 
poderia ser, de acordo com a legislação do país, explica ele. 
 
Ribeiro, inclusive, não apoia a ideia da criação de escolas de ensino regular (não-técnico) 
voltadas apenas para adolescentes gays, como existe nos Estados Unidos. Para ele, trata-se de 
medidas paliativas "remendos em tempos de necessidade", apenas para garantir os direitos 
dos adolescentes. "Não podemos esquecer que um dos motivos de suicídio na escola é a 
homofobia. Precisamos-proteger estes jovens", diz. 
 
A Escola Jovem LGBT, por outro lado, funcionará como um ensino técnico. Em 2010, três 
cursos serão oferecidos a partir de março: Expressão Artística -Dança, Expressão Cênica -
WebTV e Expressão Gráfica -Criação de Fanzines. 
 
Os cursos foram viabilizados por meio de uma parceria inédita com o governo do Estado de 
São Paulo. "Não tínhamos muita esperança de que o governo iria financiar uma escola gay", 
revela Ribeiro. O projeto do Grupo E-Jovem foi selecionado juntamente a outros 299 projetos 
culturais e vai receber R$ 180 mil, para a realização das aulas no período de três anos. 
 
A ideia inicial era a criação de um curso de formação de drag queens que, segundo Ribeiro, 
não existe em lugar nenhum do mundo. "Ser drag queen é um modo de a juventude se 
expressar", diz. "Mas hoje os jovens têm de aprender sozinhos." 
 
O plano não mudou. No final de três anos do curso de Expressão Artística que terá também 
disciplinas como música e performance, Ribeiro espera dar instrumentos suficientes para que 
os jovens tenham formação e atuem como drag queen. 
 
Antes mesmo do começo dos cursos, o educador, que também é professor assistente nas 
Faculdades de Campinas (Facamp), já pensa em como manter a escola aberta após o período 
de acordo com o governo. A demanda justifica sua preocupação. Embora haja somente 60 
vagas, foram inscritos 120 interessados. Os alunos foram selecionados vêm de seis estados 
SP, RJ, PR, MG, BA e AM e, dos 60, somente 4 são heterossexuais. "Estamos tentando ampliar 
os cursos para atender a todos", diz. Voluntários não faltam, dispostos a trabalhar para 
incentivar a escola. "Buscamos recursos no exterior para novos projetos", ressalta. Aliás, o 
patrocínio de empresas é bem vindo, afirma Ribeiro. 
 

 
 
Ensino em prol da igualdade entre homens e mulheres 
 



 
É possível ensinar o respeito à igualdade de gêneros e diversidade sexual? O Instituto 
Promundo mostra que sim O Instituto Promundo, fundado em 1997 no Rio de Janeiro, ganhou 
notoriedade mundial trabalhando a questão da igualdade entre homens e mulheres e a 
violência contra mulheres e crianças. Com o Programa H, a entidade criou uma estratégia que 
não era utilizada no Brasil: incentivar homens jovens a questionar os padrões de gênero 
rígidos e relacionados à masculinidade, promovendo reflexões sobre os custos da 
masculinidade tradicional e também as vantagens de comportamentos mais equitativos, com 
destaque para o cuidado com a saúde, o incentivo à paternidade, o respeito à mulher e a 
diversidade. 
 
O programa evoluiu, abraçando também ações com foco no universo feminino, o chamando 
Programa M. "Trabalhamos da mesma forma que no projeto masculino, mas para dar mais 
poder às mulheres", afirma Marcos Nascimento, co-diretor do Instituto Promundo. 
 
Esses programas foram levados para 20 países da América Latina, Ásia e África, em parceria 
com organizações locais e também com órgãos vinculados a Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 
Atualmente, o foco é trabalhar as questões de equidade, mas colocando homens e mulheres 
no mesmo espaço. "É a terceira fase do programa", afirma Nascimento. Ele acredita que em 
alguns temas a divisão por gênero é essencial para revelar as particularidades, porém, aposta 
que o trabalho relacional entre jovens de ambos os sexos também traz muito resultado. E é 
tendências nos trabalhos de hoje. 
 
Nascimento afirma que nos mais de 10 anos do instituto, no atendimento de mais de 15 mil 
jovens no país, muita coisa mudou. "Quando começamos, a violência contra a mulher era vista 
em um outro contexto, sem a discussão social que temos hoje, com leis que garantam os 
direitos femininos." 
 
Do lado da diversidade sexual, as mudanças também são nítidas. "As paradas gays ganharam 
visibilidade. As novelas já mostram casais gays, o que facilita a discussão", explica. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17. 


