
ALGUMAS CRIANÇAS NUTREM uma estra-
nha tara por quebrar o braço e pedir que os
amigos na escola assinem o gesso. Não foi o
caso de Pierre Freitas. Afinal de contas, foram
os colegas de sala que quebraram seu braço.
Já João - que não quis revelar o sobrenome -
não aguentava mais as brincadeiras com sua
sexualidade, trocou de escola várias vezes.
Queria um pouco de paz e foi fazer intercâm-
bio. Terminou na casa de um pastor e ganhou
mais um ano de silêncio. Se estivéssemos na
Idade Média, tudo isso poderia acontecer se
eles fossem canhotos. No século XVIII, se fos-
sem negros. Mas está acontecendo agora. E é
porque eles são gays. Atendendo ao pedido
dos entrevistados, alguns sobrenomes estão
em sigilo, para manter a privacidade das fon-
tes. Nenhum nome ou dado foi modificado.

Se a homossexualidade ainda é um tabu,
a responsável tem nome: homofobia. Formado
por dois radicais, "homo" e "fobia", o termo
significa literalmente "medo do igual", mas
passou a ser utilizado para designar a aversão
por pessoas que sentem atração por outras do
mesmo sexo e qualquer forma de preconcei-
to contra elas. "As bases do comportamento
homofóbico são emocionais e irracionais",
afirma o psicólogo Júlio Nascimento, expli-
cando que o preconceito pode surgir ainda na
infância, caso haja contato com um conceito
degenerado do que seria um homossexual.

O PRECONCEITO Homofobia não é sinóni-
mo de apanhar: é a omissão do Estado na
garantia de direitos a homossexuais, a repre-
sentação pejorativa da mídia, as insinuações
escutadas nas ruas e o bullying nas escolas.
"Sempre me irritou o silêncio dos profes-
sores, como se o errado fosse eu", comenta
João, universitário, que no ginásio era cha-

mado de "menininha". Ou Maiara, também
universitária, que não se preocupa em andar
de mãos dadas ou beijar sua namorada na
rua e acaba sendo alvo de ofensas machistas.

Pierre Freitas, 22 anos, estudante e ati-
vista da Associação da Parada do Orgulho
GLBT de São Paulo (APOGLBT), foi agredido
por colegas no colegial. Tudo começou com
xingamentos, que se tornaram frequentes e
terminaram em um braço quebrado. Com a
desordem, a diretora convocou uma reunião
de pais. O veredito? Pierre era o culpado. Os
agressores não foram punidos. "Não movi
um processo judicial porque não conhecia
os meus direitos", conclui Pierre.

O produtor teatral Sandro dos Santos, 47
anos, foi abordado por um policial enquanto
passeava no Largo do Arouche. "Ele pergun-
tou se eu estava procurando macho. Res-
pondi que não precisava esperar nenhum
macho porque o meu já estava em casa me
esperando". Foi o suficiente para que o poli-
cial o agredisse com o cassetete.

Já o dramaturgo Ricardo Aguieiras cos-
tuma ver vizinhos cuspindo por onde ele
passa nas ruas de seu bairro, reduto tradi-
cional de judeus na cidade. Ricardo se tor-
nou militante, em 1978, do extinto Grupo de
Afirmação Homossexual SOMOS, fundado na-
quele mesmo ano pelo escritor e jornalista José
Silvério Trevisan. Um dos problemas hoje, se-
gundo Ricardo, é a perda total de autonomia do
Movimento GLBT, cooptado por partidos polí-
ticos. "É um movimento ávido por aceitação e,
nessa busca ansiosa, faz pactos com quem não
devia", observa. O outro, é a falta de comuni-
cação do movimento com a grande maioria da
população gay do país.

Entre os próprios gays existe preconcei-
to. É o que se pode chamar de "homofobia
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praticada por homossexuais", seja por o
outro ser mais afeminado, masculinizado
ou de outra classe social. "Já fiquei com me-
ninas mais masculinas, como já fiquei com
meninas mais femininas", diz Maiara, que
concorda com João sobre a frequência do
preconceito entre gays e lésbicas.

UM MONSTRO "Não sou homofóbico, sou
higiénico", logo dispara o universitário, de
19 anos, que prefere se identificar por T. Ele
considera natural a agressão física e verbal
aos homossexuais e diz que é livre para tal
violência. "Se falamos algo contra eles, já é
considerado um crime. Mais uma vez a liber-
dade de expressão, que é garantida pela de-
mocracia, vai para o lixo. Eu já bati em gays.
Eles dizem que nós, que somos contra, temos
algo de gay enrustido, preservado e guarda-
do. Não aceitam que não podemos simples-
mente não gostar", explica.

O estudante afirma ainda que sente asco
em relação aos gays. "Acho que nojo e despre-
zo são as palavras que mais definem isso. E
ódio. É simples: existe o homem e a mulher
para procriar e carregar o nome da família.
O que os homossexuais fazem? Eles se dro-
gam, espalham doenças - afinal, a maioria
tem HIV e outras doenças escrotas. E são tra-
tados como especiais. Melhores que os héte-
ros. Eles trazem vergonha e dor às famílias.
E ainda há leis para protegê-los", argumenta.

A homofobia é uma violência silenciosa,
ainda presente na sociedade contemporânea.
Gestos, comentários e piadas em relação à
sexualidade alheia são exemplos da latência
do preconceito. Quem comete tais atos está
passível de processo penal por humilhação
pública, calúnia e difamação.

E OS DIREITOS? Ainda hoje, os gays estão
longe de terem os direitos à adoção e à união
atendidos. A Constituição Federal do Brasil
não menciona os direitos de homossexuais.
O que existe são avanços nos âmbitos esta-
duais e municipais ou batalhas individuais
travadas com a Justiça. Sandro dos Santos
passou pela experiência durante a adoção de
Vitor, em 1992. Sandro, que tem um namora-
do, não revelou sua homossexualidade à Jus-
tiça e nem à assistente social. Não direta-
mente. "Foram à minha casa e viram a cama
de casal. Perguntaram com quem eu morava
e há quanto tempo nós morávamos juntos.
No fim, disseram: 'Por nós, tudo bem, mas
você pode trocar a cama de casal por duas de
solteiro?'". Mudança essa para que os outros
assistentes sociais não implicassem com o
fato de Sandro ser gay. "Posso até trocar, mas
ninguém vai usar", respondeu.

"Você é filho de bicha" é só uma das fra-
ses com que Vitor convive no seu dia-a-dia. E
como Sandro vai orientar seu filho sexual-
mente? "Não vou", ele afirma. "Se algum dia
ele quiser ser gay, eu vou adorar. Se ele for
hétero, a culpa é dele, não é minha", brinca.

Algumas leis abrangem superficialmente
direitos homoafetivos. São elas: a Lei Maria da
Penha e a lei do direito à pensão previdenci-
ária. A primeira trata do combate à violência
doméstica e não se refere especificamente à
homossexualidade, mas conceitua a família
como uma unidade de afeto independente da
orientação sexual. A outra permite a extensão
do direito de pensão previdenciária ao com-
panheiro do mesmo sexo. "O pontapé inicial
está sendo dado pelo Judiciário", conta a ad-
vogada Maria Berenice Dias, especializada em
Direito Homoafetivo. "Nosso Legislativo está

tomado por um fundamentalismo religioso.
Os membros do nosso Poder Legislativo têm
medo de ser rotulados de homossexuais e de
comprometer a sua reeleição", aponta.

SER HOMOSSEXUAL HOJE O modo de vida
contemporâneo, fruto da urbanização e do
fluxo de informações, faz com que as pessoas
convivam com a diversidade em cidades cada
vez mais populosas. "Hoje está mais aberta à
questão da homossexualidade no convívio so-
cial, o que acaba trazendo a violência à tona",
diz Pierre.. Ele acredita que a mídia trabalha
no sentido oposto à diminuição do preconcei-
to, apresentando personagens gays caricatos.

A APOGLBT encaminha as vítimas de vio-
lência homofóbica aos advogados e órgãos pú-
blicos. Com menor frequência para o último,
pois os agredidos costumam sofrer discrimi-
nação dos próprios funcionários. Em caso de
humilhação, é aconselhado fazer um boletim
de ocorrência direto na Delegacia de Crimes
Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

De acordo com a pesquisa feita pelo
Grupo Gay da Bahia, no país, um homosse-
xual é morto a cada dois dias. Um projeto
de lei de união civil homoafetiva, da então
deputada Marta Suplicy, está no Congresso
há quinze anos. Mais recentemente, o Proje-
to de Lei 122 tem gerado polémica ao tentar
criminalizar a homofobia, tramitando no Se-
nado há quatro anos. "Uma experiência emo-
cionalmente intensa e positiva com o objeto
do seu preconceito" - esta é a dica de Júlio
Nascimento para o fim da homofobia. A vio-
lência e a omissão provam que a intolerância
é a principal barreira a ser contornada para
que o Brasil deixe de ser o país que mais mata
homossexuais no mundo.
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