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Educação sem preconceito: respeitar
a diversidade é respeitar a vida!
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17 de Maio: todos(as) juntos(as) lutando contra a homofobia, lesbofobia e transfobia.

M

arcado internacional e nacionalmente pela luta
dos direitos LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas intersexo) o dia 17 de Maio conscientiza a todas(as)
sobre a importância do combate à violência e o preconceito.
O GGB (Grupo Gay da Bahia) divulgou que no ano de
2017 e 2018 mais de 250 homossexuais foram assassinados
no Brasil. Ou seja, nos últimos dois anos o nosso país segue
liderando o ranking do índice de mortes e violências causadas à comunidade LGBTI.
O Movimento LGBTI é caracterizado por ativistas e
aliados que representam todas aquelas(as) com orientação
sexual, expressão e identidade de gênero diferentes da hetero-cis-normatividade, com foco na humanização e valorização visando o bem-estar dessa população que é carente
de atenção por parte do Estado e vítima do preconceito e

discriminação perante a sociedade. O papel da comunidade escolar, juntamente com seus educadores, é contribuir
para que todos e todas saibam respeitar e conviver com as
diferenças, pois a violência não pode fazer parte de um país
democrático, justo e humano.
A APP Sindicato tem como princípio a luta contra todo
preconceito e qualquer tipo de discriminação. Por isso, esta
edição aborda a temática da Escola Sem LGBTIfobia, com a
importância do apoio da instituição familiar.

CLAU LOPES
Secretário da Mulher Trabalhadora e
Direitos LGBTI – APP Sindicato
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17 de Maio

Educação sem LGBTIfobia
O silêncio na escola prejudica a todos(as)

E

m 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi excluída
da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde (CID).
Sendo assim essa data se tornou o
Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia.
Após 20 anos, ainda é possível presenciar discursos de ódio, xingamento, agressão física, psicológica, assédio
sexual e moral dentro das escolas que
estão contaminadas por uma cultura
de violência e desrespeito.
Essas situações são enfrentadas
cotidianamente por adolescentes
e jovens LGBTI (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transexuais, Travestis
e Intersexos). Dados extraídos da
Pesquisa Nacional sobre o Ambiente
Educacional no Brasil, realizada nos
últimos anos, revelam que de 1.066
estudantes, 73% das(as) entrevistadas(as) já foram agredidas(as) verbalmente por causa de sua orientação sexual e 60% se sentiam
inseguras(as) na escola no último
ano por causa da orientação sexual.
Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, materiais que debatem gênero e diversidade sexual
não têm o objetivo de promover “a
sexualidade precoce”, até porque
sabemos que a sexualidade, segundo a Organização Mundial da saúde (OMS), é uma parte integrante da vida de cada indivíduo que
contribui para a sua identidade ao
longo de toda a vida e para o seu
equilíbrio físico e psicológico. As
escolas não têm a intenção de promover a homossexualidade porque,
assim como a heterossexualidade e
a bissexualidade, é algo próprio de
cada pessoa e não tem capacidade
de ser ensinada.
A escola e seu importante papel
no combate à violência, ao desrespeito e à LGBTIfobia
A escola existe com a finalidade
de inserir as(os) jovens em um círculo social com a principal função

de transferir conhecimento passando os conceitos de uma vida em
sociedade. É no ambiente escolar
que os(as) estudantes aprendem a
usar os instrumentos de combate à
discriminação, ao preconceito e ao
desrespeito.
De forma saudável e enriquecedora o ambiente escolar pode desenvolver programas de educação
sexual que sejam embasados na
questão da cidadania para realizar
um trabalho para superar o preconceito, pois com a valorização dos
direitos humanos em sala de aula,
geramos reflexão, pensamento crítico e quebras de tabus.
O medo de revelar a orientação
sexual e a identidade de gênero
faz com que as(os) jovens tenham
medo de sofrer repreensão, crítica,
julgamento e, principalmente, a não
aceitação. Uma forma de trabalhar
essa questão é oferecendo espaço de
escuta para que as(os) estudantes
se sintam seguros. Como a sexualidade é um assunto particular, ela
deve ser tratada pelo próprio adolescente com sua família, com as(as)
amigas(os) ou com quem ele se sin-

ta seguro para falar dos seus desejos
e afetos no momento em que julgar
mais adequado.
A humanidade pode evoluir 10,
20 ou 30 anos, porém os discursos
de ódio continuam e os seus atos
repugnantes permanecemos mesmos e ficam cada vez piores. “Viado”, “Mariquinha”, “Maria Sapatão”
essas são algumas das expressões
pejorativas adotadas para constranger pessoas que não se encaixam nos papéis de feminilidade ou
masculinidade esperados dentro do
ambiente escolar. Beto de Jesus, secretário da América Latina e Caribe da Associação Internacional de
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (Ilga, na sigla
em inglês), explica que essa rejeição está enraizada nas questões de
gênero. “Recebemos uma Educação
sexista. Quando queremos ofender
um homem, usamos termos que
afirmam que ele é tão fraco quanto
uma mulher”, afirma ele. Em casos
mais graves, essa violência é expressa por meio de brigas, ameaças
e ataques à integridade física dessas(es) estudantes.

- A cada 19 horas um LGBTI é assassinado no Brasil.
- A cada 20 horas um LGBTI comete suicídio.
- A cada 3 horas LGBTI é vitima de estupro.
- 9 LGBTI são expulsos de casa por assumirem sua
sexualidade.
Fonte:https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017segundo-relatorio-22295785

Da teoria à prática
Por uma escola plural emancipadora e livre da LGBTIfobia

P

rofessoras(es) e funcionárias(os) de escola devem realizar um trabalho preventivo focando na importância de se
respeitar e não agredir os colegas,
independente de sua orientação
sexual questionando quais são os
modelos de comportamento masculino e feminino. Podendo também
estabelecer combinados e sanções
para os casos de agressão abrindo
espaço para as/os estudantes que
sofrem agressões podendo comunicar as situações que vivenciam,
fazendo que elas(es) se sintam acolhidas(os) e respeitadas(os).
Depois da instituição familiar, a
escola é um dos principais espaços
de formação de socialização e cidadania dos adolescentes e jovens.
Se mostrar capaz de lidar com a
diversidade transfere bem-estar,
segurança, facilidade no aprendizado, o que contribui para o fortalecimento na sociedade de uma
cultura que saiba respeitar e valorizar a diversidade.

ARTE É RESISTÊNCIA
NA LUTA CONTRA A
LGBTIFOBIA
Por que o amor dos outros te incomoda tanto? Por que é tão difícil aceitar
a felicidade de alguém que ama?
Essas perguntas foram facilmente respondidas, através do longa-metragem
“Onde os Outros Não Existem”, dirigido por Clau Lopes e Raphael Pereira,
traz a discussão sobre amores que não são facilmente aceitos na sociedade
brasileira. Todo o projeto faz parte do programa Teatrando na Escola, idealizado pelo Professor Pedagogo e ator Clau Lopes com objetivo de esclarecer a
comunidade escolar e estimular o debate sobre questão da LGTBTIFOBIA tão
presentes no cotidiano.
O professor ressaltou a importância de aproximar os(as) alunos(as) do Ensino Médio dos Colégios da periferia com profissionais da área de audiovisual.
“Isso fez do filme uma ferramenta pedagógica nas escolas”, se orgulha Lopes.
Relacionamentos que enfrentam barreiras sociais e familiares são inspirações
para artes desde muito antes de Shakespeare contar a história de Romeu e
Julieta. Séculos depois, o amor ainda encontra barreiras para se manifestar. O
filme, que teve estreia em 2016 no Cine Guarani em 17 de maio disponível no
youtube com quase 200 mil visualizações.
Mais do que trazer a temática da LGBTIfobia para as telas de computadores, o projeto levou a discussão sobre sexualidade, gênero e raça para dentro
das escolas públicas. Todo o trabalho foi realizado com estudantes de escolas
públicas de Curitiba nas periferias.

Caminhos para a cidadania

D

iversas disciplinas escolares
fazem as(as) estudantes refletirem, criticarem e contribuírem na formação cidadã e cultural.
A escola prepara as crianças, adolescentes e jovens para a vida, a qualidade de ensino é, portanto, condição necessária tanto na sua formação
intelectual quanto humana e sem
formação de qualidade a/o estudante
fica sem perspectiva de futuro.
As professoras(es), funcionárias(os) de escola e toda a comunidade escolar são transmissores
de normas e valores que norteiam
e preparam o individuo para viver
em coletividade. Abordando importantes questões de vida em socieda-

de, levando a ética e o respeito ao
centro da reflexão e do exercício da
cidadania. A convivência deve ser
organizada de modo que conceitos
como justiça, empatia e solidariedade sejam compreendidos, assimilados e vivenciados em uma escola
democrática que está sempre atenta
à qualidade do relacionamento entre as/os estudantes, professoras(es)
e familiares. As relações sociais co-

operam para um diálogo que reforce o respeito mútuo, determinante
para o convívio em sociedade.

Ouça! Acolha! Aprenda!
Lute! Abrace!
A educação é um direito de todas(os) e dever do estado, da sociedade e
das famílias (Art 205 Constituição federal 88)

F

azer com que a(o) estudante perceba que há coerência
entre esses valores e o que ele
espera da vida. Então não há dúvida, a(o) estudante se tornará uma
pessoa que se respeita e respeita
suas(eus) colegas, pelo simples fato
de conhecer e vivenciar esses valores. O papel da escola é justamente
esse: tornar compreensível o significado dos conceitos, das normas
e valores humanos, se esforçarem
para torná-los(as) visíveis, assimilar
os valores no seu comportamento ao
conscientizá-los(as) na sua relação
com os outras(os) estudantes, afirmando sua autonomia. Estabelecer
limites aos exercícios da liberdade,
contribuir para uma convivência

democrática também é fundamental. Desta forma, a escola deve
preocupar-se, possibilitando condições para que a sociedade que a
abriga em ingressar em seu meio,
assumindo assim seu compromisso
como local de transmissão de saber
e construção do conhecimento.
O papel da escola neste mundo
que se transforma deve estar equilibrado entre uma função sistêmica de preparar cidadãos tanto para
desenvolver suas qualidades como
para a vida em sociedade.
Cidadãos conscientes e respeitosos irão desconstruir toda e qualquer forma de preconceito, pois a
escola não é lugar de preconceito,
muito pelo contrário, é um local

reservado para os estudantes aprenderem a conviver com as diferenças.
Miriam Abramovay, coordenadora da área de juventude e políticas
públicas da FLACSO (Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais), afirma que as escolas ainda
não levam em consideração casos
de LGBTIfobia, pensando ser apenas algo inofensivo. “A realidade é
que elas não sabem como tratar o
tema, o descaso pode ser muitas vezes por falta de conhecimento”, afirma a coordenadora. Professoras(es)
e funcionárias(os) preparadas(os)
e conscientes contribuem para o
crescimento de cidadãs e cidadãos
melhores, além de ajudar na construção de um país melhor.

A família como base da diversidade

A

instituição familiar é o bem
mais precioso de qualquer
ser humano. Muitas vezes ela
não é formada por um pai e uma
mãe, mas sim por um tio, uma avó,
um irmão, um amigo. Afinal família
é cuidado, afeto, carinho e muitos
outros sentimentos tão fortes que só
são encontrados dentro desse meio.
A família por sua vez está abraçando a causa LGBTI abordando o
assunto entre parentes e amigas/
os e comemoram a conquista de
novos direitos. Cada vez mais jovens e adolescentes estão se sentindo seguras/os e acolhidas/os
pelo ambiente familiar, onde podem falar da orientação sexual e
identidade de gênero sem medo,
pois cada vez mais os pais estão
entendendo que ser LGBTI não é
algo opcional, mas uma das formas da sexualidade humana, além
de lutar contra o preconceito e a
violência todos os dias.

A ONG (GPH) Grupo de País de
Homossexuais, fundada em 1999,
pela professora Edith Modesto, ao
descobrir sete anos antes que seu
filho caçula era homossexual, tem
como objetivo auxiliar a aceitação e
boa convivência entre pais e filhos.
Se um adolescente ou jovem
que descobre e resolve contar que
é homossexual já tem muitas dificuldades devido a pressão trazida
da sociedade, os pais e familiares
mais próximos sentem da mesma
forma dificuldades para entender a

situação. Por isso, para Edith, é bom
adquirir mais conhecimento sobre a
diversidade de orientação sexual.
Estudos apontam que viver em
um lar com aceitação ensina a lidar com a intolerância da sociedade e contribui de forma positiva
para a saúde psicológica. Pais e
mães cada vez mais estão pesquisando e adquirindo conhecimento
sobre a comunidade LGBTI, vivendo e lutando lado a lado com seus
filhos pelo direito da igualdade e
fim do preconceito.

É preciso conhecer
para respeitar
Discriminação na família; a mais dolorosa das LGBTIfobias

H

á dois anos o Brasil foi líder
em assassinatos contra diversos grupos de pessoas, como
jovens negros do sexo masculino,
pessoas da comunidade LGBTIQ+
e defensores dos direitos humanos.
Dado alarmante que causa muitas
preocupações às famílias, que o(a)
filho(a) seja alvo de preconceito e
violência por frequentar ambientes
tradicionais habitados por pessoas
intolerantes, mesmo sabendo que
os(as) indivíduos(as) são diferentes
nas atitudes e pensamentos a melhor
dinâmica que a família pode adotar é
o acolhimento e solidariedade sempre que são a base de tudo.
Respeitar e acolher nossas(os)
estudantes LGBTI é nosso papel
social, mas você que é mãe, pai ou

responsável já parou para pensar
que seu filho ou sua filha pode ser

LGBTI? E você está preparando um
mundo melhor para respeitá-lo?

DICAS DE FILMES E LIVROS
“Onde os outros não existem” – Um filme de Raphael Pereira com colaboração
de Clau Lopes, “Onde Os Outros Não Existem” é mais um projeto do Teatrando
Na Escola, realizado por estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Rodolpho Zaninelli e Guilherme Maranhão, juntamente com profissionais do audiovisual,
de Curitiba. – 2016 – Classificação 14 anos.
“Com amor, Simon” – Greg Berlanti. Drama. EUA – 2018. Classificação 12 anos.
“Minha vida em cor de rosa” – Alain Berliner; CaroleScotta; Chris Vander Stappen. Reino Unido – 1997. Drama. Classificação livre.
“Hoje eu quero voltar sozinho” – Daniel Ribeiro. Brasil – 2014. Drama, Romance.
Classificação livre.
“Orações para Bobby” – Russel Mulcahy. EUA – 2009. Drama, Biografia. Classificação livre.
“Minhas Mães e meu Pai’’ – Lisa Cholodenko. Comédia romântica – EUA – 2010.
Classificação livre.
XXY – Lucia Puenzo. Drama – França – 2008. Classificação 16 anos.
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