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Resumo: Esta comunicação problematiza a maneira de a escola lidar com as demandas das 
transgêneros. Para isso, analisa o filme Ma Vie Em Rose (Minha vida em cor de rosa), lançado 
em 1997. A referida obra discorre sobre o drama de Ludovic, que desde pequeno sente-se uma 
menina dentro de um corpo masculino. Cercado pelo preconceito dentro da própria família, o 
pequeno Ludo se vê com um grande desafio à frente: afirmar a sua identidade de gênero no 
espaço da escola. É neste ponto do filme que nossa análise se concentra, problematizando a 
forma como a instituição escolar trata as discentes travestis e transexuais. Os resultados 
apontaram para a legitimação do preconceito e da transfobia no interior das escolas brasileiras 
na contemporaneidade. 
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Summary: this study problematizes the way the school handles with the demands of 
transgeders. For this, it analyses the film Ma Vie En Rose (My Life in Pink), launched in 
1997. This film shows the drama of Ludovic, who since childhood feels himself like a girl in 
a male body. Surrounded by the prejudice within the family, the little Ludo see himself face 
on another challenge: affirm his gender identity inside the school. This is the excerpt from the 
film where that our research focuses itself, problematizing the way in which the education 
institutes deals with transvestites and transsexual students. The results pointed to the 
legitimating of prejudice and of transphobia inside the Brazilian school on the 
contemporaneity. 
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Introdução3 
 Em dezembro de 1997, o cinema francês exibiu mais um filme no Brasil. Desta feita, a 

película abordou uma temática que provoca polêmica e é alvo de preconceito e discriminação. 

A principal discussão trazida pelo longa-metragem foi a transexualidade. Ao transpor para as 
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telas uma reflexão acerca desta condição sexual, Ma Vie Em Rose (em português, Minha Vida 

em Cor de Rosa) põe em cheque as normas de gênero ao mesmo tempo em que problematiza 

o olhar da escola para pessoas que desde a infância sentem-se no corpo errado, pertencendo a 

um sexo diferente da sua psique. 

 A transexualidade não é um fenômeno pertencente à contemporaneidade4. Para 

comprovar isso, basta lembrar Chevalier D’Eon, eminente funcionário do monarca Luiz XV, 

excelente espadachim e agente secreto do rei. Desempenhando missões na Rússia e Inglaterra, 

Chevalier, por 49 anos, viveu como Madame Beaumont. De acordo com a socióloga Berenice 

Bento, para este notável funcionário do Estado Francês não era um problema viver assim, 

“seja para melhor exercer sua função de espiã/o do Rei incumbido/a de missões complexas na 

Rússia e Inglaterra ou porque se sentia confortável em ser reconhecido/a socialmente como mulher, 

Chevalier D’Eon / Madame Beaumont não teve sua posição na corte francesa ameaçada”. (BENTO, 

2008, p. 14), 

 Na sociedade atual, pode parecer surpreendente um destacado membro de qualquer 

governo viver vestido e agindo como alguém do sexo oposto. Entretanto, este não é um caso 

isolado. Diversas pesquisas se referem ao trânsito entre gêneros em várias culturas ao redor 

do mundo, a exemplo de Wikan, que se dedicou a estudar o caso de homens da sociedade 

Omán que passaram a viver como mulheres, e de Bullough, que realizou diversas pesquisas 

sobre casos históricos de pessoas que modificaram seu gênero (apud BENTO, 2008, p. 15). 

 Partindo desse breve histórico e admitindo-se a possibilidade de haver casos de 

transexualidade nas civilizações desde há muito, a curiosidade acerca do olhar da 

contemporaneidade em direção as transexuais emerge. No Brasil, dados da pesquisa realizada 

pelo Grupo Gay da Bahia dão conta de que em 2011, 98 transexuais foram assassinadas. Este 

é um dado preocupante, visto que em outros países com populações maiores, a exemplo dos 

Estados Unidos, o número de crimes transfóbicos5 é dez vezes menor6. Ante estas 

informações, o papel da escola no que tange a educação para o exercício da cidadania pode 

ser questionado e é sobre este aspecto que a película acima citada suscita reflexões. 

 

Resumo do filme Ma Vie En Rose/Minha vida em cor de rosa 
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 Ludovic, personagem principal da trama, é um menino bastante tímido, mas com 

apenas sete anos, sabe que seu jeito de ser é diferente para além da timidez. Ludo – como é 

chamado pela família e amigos – sente que as brincadeiras, as roupas e os brinquedos que 

aprecia são diferentes dos outros garotos da sua idade. Na verdade, ele se sente aprisionado 

em um corpo no qual não gostaria de ter nascido. Começa a vestir roupas femininas, 

chocando o seu grupo de relação próxima: em uma festa que reúne seus pais e vizinhos, Ludo 

aparece com um vestido rosa, deixando a todos curiosos, alguns indignados e outros 

simplesmente perplexos. Tudo, porém, é encarado como uma brincadeira, como algo que vai 

passar. De fato, o tempo decorre, mas as atitudes de Ludo persistem: deixa o cabelo sem 

cortar e continua agindo como uma menina. Neste meio tempo não se pergunta a Ludovic o 

que sente e pensa acerca da sua identidade de gênero, sua família deseja apenas que ele se 

encaixe nas normas ditadas pelo seu nascimento: nasceu com o sexo masculino e, portanto, 

terá que se comportar como um homem. Não existem diálogos com o menino, tampouco uma 

reflexão acerca de suas atitudes, somente uma pressão social para que ele internalize a norma 

pênis-masculino. Na escola, quando a professora pede que todos apresentem seu brinquedo 

favorito, Ludovic é vítima das gozações dos colegas de sala: ele gosta de brincar com um 

casal de bonecos! Como recurso para restabelecer o que acredita ser a normalidade de gênero, 

a professora tenta induzi-lo a se identificar com o boneco masculino, com o que, 

discretamente, Ludo não concorda. 

 A situação ganha contornos ainda mais dramáticos quando Ludo, ao lado do seu 

amigo, por quem desenvolveu uma relação de amor puro marcante, faz uma cerimônia de 

casamento. A partir daí a vida da família de Ludovic não será mais a mesma, sendo evitada 

por pessoas da vizinhança. Este distanciamento se faz presente também na escola onde Ludo 

estuda. O próprio amigo dele, em uma aula, diz que não pode mais se sentar ao seu lado, 

porque correrá o risco de ir para o inferno. Isso traumatiza Ludo e seus pais buscam a ajuda de 

uma psicóloga. 

 Neste ponto, Ludo compreende que está causando problemas e constrangimentos para 

a sua família e tenta se comportar de acordo com seu sexo biológico. Com grande esforço, ele 

começa a jogar futebol e brincar de polícia e ladrão. O esforço é inútil, porque as pessoas do 

bairro onde ele reside, já fizeram uma imagem a seu respeito. No vestiário, ele é espancado 

pelos colegas, na presença de seus irmãos que nada fazem. Após esse episódio, o diretor da 

instituição chama seus pais e apresenta uma petição assinada pelos pais dos colegas de 

Ludovic, solicitando a sua exclusão, o que é consumado, pois, segundo o diretor, apesar de ser 

“sensível” a situação do garoto, não pode ignorar tantos pedidos. 



A situação fica ainda pior quando Ludo e seus colegas de classe representam a peça 

Romeu e Julieta. Ele troca de papel com a menina que faria Julieta, sendo descoberto durante 

a apresentação. Some-se a isso que após uma festa patrocinada pela família de Ludo para os 

vizinhos, o pai é demitido. Este trecho do filme expõem ficcionalmente a hipocrisia que 

marca a sociedade ocidental contemporânea: a festa transcorre normalmente e o patrão do pai 

de Ludovic, bem como todos os vizinhos, tratam normalmente a família e o garoto. Logo após 

a confraternização, o pai de Ludo fica sabendo da sua demissão. Inconformado, ele reconhece 

a hipocrisia da vizinhança e passa a compreender a criança, mas a mãe de Ludovic grita com 

ele, dizendo que tudo é era culpa do garoto. 

O filme se encaminha para o final com a mudança da família de Ludovic do bairro. 

Uma cena simboliza com perfeição a repulsa social às transexuais: durante a saída do carro 

que leva Ludovic e familiares, um vestido rosa se solta da mala entreaberta e esvoaça para 

fora do automóvel, caindo em frente ao pai do amigo de Ludovic e ex-patrão de seu pai. De 

modo grosseiro, o mesmo chuta o vestido para longe, em um ato aversivo frente à subversão 

de gênero do garoto. 

 Ao fim, Ludovic, já morando em outro bairro, conhece Christine, filha da vizinha da 

casa ao lado. Ela também se comporta ferindo as normas de gênero: se veste como um garoto 

fazendo as mesmas brincadeiras que os meninos têm costume – inclusive brinca com um 

estilingue. Os dois se tornam grandes amigos; diferente dos pais de Ludo, a mãe de Christine 

compreende o comportamento da filha. Isso fica evidente na festa de aniversário de Christine. 

Ela troca de roupa com Ludo, por se identificar com o sexo oposto ao seu. Ao ver que seu 

filho continua se comportando como o sexo oposto, a mãe de Ludovic em um acesso de fúria 

o agride, sendo contida pela mãe de Christine, que a acalma, dizendo que a própria Christine e 

seus amigos haviam obrigado-o a trocar de roupa. Após esse momento de ira, Ludo e a mãe se 

reconciliam, terminando o filme com a indicação que doravante o menino terá seu 

comportamento respeitado pela família. 

 

A escola brasileira e o filme – a guisa de análise de dados 

 Após este breve resumo, o leitor pode estar se questionando como a escola no Brasil, 

na figura de seus professores e diretores, age quando encontra em seu corpo discente crianças 

com o sentimento de pertença ao sexo oposto do seu nascimento, geralmente já marcadas pelo 

preconceito da família e da vizinhança. Peres descreve como este processo ocorre: 

a partir da exclusão familiar e da vizinhança, as relações estabelecidas entre 
travestis, transexuais e transgêneros e a escola também se mostram bastante 



prejudicadas. A escola apresenta muita dificuldade no trato da orientação 
sexual e de identidade de gênero, mostrando-se muitas vezes insegura e 
perdida diante das cenas que não estão presentes em seus manuais. Neste 
sentido, reifica os modelos sociais de exclusão, por meio de ações de 

violência (discriminação e expulsão)7 (...). (PERES, 2009, p. 245) 
 

 A partir desta informação, pode-se inferir que Ma Vie En Rose, mesmo sendo uma 

película francesa ficcional, descreve a história da parcela majoritária de discentes TTs – 

travestis, transexuais8 – dentro das instituições de educação no Brasil. Quando adentram ao 

ambiente escolar, elas já trazem consigo histórias de preconceito de gênero, algo que lhes 

torna vulneráveis a novos processos de discriminação. 

 Os resultados destes episódios de discriminação e transfobia são diversos. Em Ma Vie 

Em Rose, o pequeno Ludovic se desespera com os atos discriminatórios que lhe são impostos 

tanto dentro da família quanto na escola, se retraindo ainda mais e ficando revoltado. Ele é 

expulso da escola, em uma clara demonstração de intolerância por parte dos pais dos outros 

discentes e da direção. A última, na figura do diretor, argumenta que as atitudes de Ludovic e 

suas preferências são “demasiado excêntricas” para aquela instituição. Justifica a decisão de 

sua exclusão tomando por base uma petição assinada por todos os pais dos colegas de Ludo. 

Este gesto é característico do papel que a escola ainda exerce na contemporaneidade, o de 

reproduzir a discriminação contra aqueles que não se encaixam nos padrões sexuais 

estabelecidos pela sociedade. Na obra ficcional percebe-se que a escola legitima as práticas 

sociais consideradas normais pela sociedade, segregando as pessoas que possuem um 

comportamento divergente. Deste modo, todas as ações não condizentes com o modelo social 

vigente devem ser segregadas, conforme apontou Foucault ao analisar as orientações sexuais 

não-reprodutivas: 

o que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, 
nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado 
e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e à 
menor manifestação fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras (...). Se 
for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar 
noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos 
circuitos da produção, pelo menos nos do lucro [prostituição] (FOUCAULT, 
1988, p. 10). 
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Na descrição foucaultiana inscrevem-se a trajetória da maioria das travestis e 

transexuais no Brasil, cujo comportamento sexual caminha na contramão das normas de 

gênero, sofrendo desde cedo o desprezo e a marginalização social. Suas histórias familiares 

são marcadas por eventos onde a transfobia se faz presente, por meio de agressões verbais ou 

físicas. Sua frequência escolar é comprometida pela intolerância e pelo desrespeito, o que 

pode resultar em expulsão ou renúncia ao estudo. Uma vez fora da escola e sem uma 

profissão definida, transexuais e travestis ficam de fora da sociedade contemporânea, marcada 

pela produção que resulta no ganho do capital. Excluídas das profissões formais, irão se 

inserir no “circuito” do lucro: a venda dos seus corpos como forma de sobrevivência. Sendo 

assim, engrossam os índices da prostituição e da baixa escolaridade – no Brasil, de acordo 

com dados do documentário O Outro Lado da Noite, exibido em 17 de agosto de 2011 pela 

Rede SBT, “metade dos travestis brasileiros não tem o ensino fundamental”. A explicação 

para este fato é encontrada em Ma Vie Em Rose, pois desde a infância travestis e transexuais 

sofrem um processo sistemático de exclusão, resultando na chegada delas na vida adulta sem 

formação profissional e vendo-se obrigadas a lançar mão do sexo enquanto labor diário. 

Mas a citação de Foucault suscita outra questão: o silêncio frente às sexualidades tidas 

como desviantes. Relacionando o referido silêncio com o filme aqui descrito, percebe-se que 

nele não se fala abertamente do comportamento de Ludo. Nem sua professora ou o diretor da 

escola, tampouco seus pais conversam com ele acerca de como se sente quanto à sua 

identidade de gênero. O comportamento silencioso dos vizinhos também fica evidenciado na 

cena em que Ludovic é descoberto ao trocar de lugar com a menina que faria Julieta. Ao ser 

pego mais uma vez subvertendo a norma de gênero pênis-masculino, a peça acaba e Ludo sai 

com a família, sendo observado silenciosamente por todos os vizinhos que foram assistir ao 

espetáculo teatral. Este momento do filme é curioso: todos olham para Ludo, seus pais e seus 

irmãos, mas ninguém diz nada. A aura do mutismo envolve a todos ali. 

Apesar de não conversar diretamente com Ludo, sua professora age tentando diminuir 

os efeitos da discriminação sobre ele. Na cena que antecede o diálogo entre os pais de Ludo e 

o diretor da escola, a professora dialoga com a turma, informando que alguns colegas podem 

ser diferentes, mas que todos possuem diferenças. Em seguida afirma que eles devem 

respeitar uns aos outros, bem como respeitar as diferenças que existem na turma, pois na 

idade deles, todos estão à procura de uma identidade e sendo assim, todos devem fazer um 

esforço no sentido de haver respeito para uma convivência mais saudável. Este gesto da 

professora de Ludo para minimizar ou mesmo superar o cenário de preconceito, dor e 



discriminação no qual seu aluno está imerso, é comparável às ações tomadas por alguns 

professores nas escolas brasileiras. Segundo Peres, 

apesar da presença de muito preconceito e discriminação nas escolas (...), é 
possível localizar em algumas delas ensaios de superação deste quadro. Isto, 
muitas vezes por iniciativa de alguns professores ou diretores mais 
sensibilizados que, de alguma maneira, tem promovido o respeito, a 
solidariedade e a inclusão, através da valorização das diferenças e o respeito 
à sua expressão. (PERES, 2009, p. 245) 

 

 Entretanto, faz-se necessário dizer que a discriminação contra travestis e transexuais 

na escola é exponencialmente superior as ações antes descritas. Mais do que isso: no ambiente 

escolar ainda persistem práticas que visam desqualificar e ridicularizar travestis e transexuais. 

Histórias como a de Brunete, travesti de 23 anos e profissional do sexo, revelam isso. Ela 

gostava muito de dançar e sua professora de Educação Artística convidou-a para interpretar 

uma música do cantor Ney Matogrosso. Brunete ensaiou a música e sempre com a solicitação 

da professora para que rebolasse mais, porque se não o fizesse, as pessoas não iriam aplaudi-

la. Ao se apresentar, Brunete foi alvo de risos e depreciações. O mais chocante para ela, 

porém, foi ver a própria docente rindo muito diante da cena. Só então percebeu que a 

professora havia planejado tudo apenas para debochar dela e ridicularizá-la. Neste caso, foi 

atingida a integridade moral da travesti. 

Outros relatos, como o de Luciana, transexual gaúcha de 28 anos, mostram a face da 

violência presente nas escolas brasileiras. Luciana relata que quando cursava o ensino 

fundamental foi vítima de torturas psicológicas, materializadas “nos olhares e nos risos que 

iam desde a servente e a merendeira, passando pelos professores e a diretora, até os colegas de 

sala e de recreio.” Mas para ela, a parte pior era um garoto que a insultava, chamando-a de 

“viado”, de “safado” e dizendo que quando a pegasse, ela iria “aprender a virar homem”. E 

este dia chegou. Ao sair da escola, Luciana foi apedrejada e teve que fazer diversos curativos. 

Segundo ela, ainda assim continuou a estudar “até terminar a oitava série. Depois disso, nunca 

mais quis saber de escola”. 

Estas duas histórias, relatadas ao psicólogo Wiliam Siqueira Peres, se confrontadas 

com o filme Ma Vie Em Rose revelam situações semelhantes. Tanto Brunete, quanto Luciana 

e Ludovic sofreram desrespeito por apresentar um comportamento divergente das normas 

sociais impostas. Ao passo que Brunete sofreu um episódio de exposição e depreciação, que 

agrediu sua integridade moral, desencadeando traumas, Luciana e Ludovic enfrentaram tanto 

as agressões morais quanto físicas. Vale lembrar que o filme exibe uma cena na qual Ludo é 

espancado na presença dos irmãos. Um deles tenta agir em defesa do seu irmão, mas o outro o 



impede. A partir da análise deste momento, pode-se extrair uma revelação perturbadora: a 

própria família das travestis e transexuais quando não pratica a agressão, legitima ou no 

mínimo assiste passivamente elas terem os direitos à integridade moral, psicológica e física 

serem violados. 

A experiência vivida por Luciana também se aproxima da realidade denunciada no já 

mencionado documentário O Outro Lado da Noite. Ela possui apenas o Ensino Fundamental 

completo, fazendo parte da estatística de que apenas metade das travestis no Brasil atingem 

este nível de escolaridade. 

Estes relatos, somados à história principal aqui abordada – o filme Ma Vie Em Rose – 

servem para trazer à tona 

o mundo de terror e de violência em que as pessoas que escolhem romper 
com os padrões morais e estéticos, na busca de sua felicidade são submetidas 
às atrocidades dos preconceitos de outras viciadas em identidades pré-
fixadas, crendo-se donas de uma verdade fundada em modelos estabelecidos 
a priori dos modos existenciais (PERES, 2009, p. 253). 

 

Conclusão 

 O trânsito de Ludovic entre os gêneros não é algo novo, conforme discutido e 

comprovado na introdução deste artigo. Entretanto, o desrespeito a este trânsito é resultado da 

sociedade contemporânea, que elegeu como referencial a ser obrigatoriamente seguido o 

homem branco, cristão, natural de um país com economia desenvolvida, másculo, e, 

sobretudo, heterossexual. Qualquer pessoa que nascer com o sexo masculino, fugindo desta 

referência, sofrerá alguma forma de discriminação. 

 Ludovic desde cedo se viu confrontado com o preconceito. Dentro de casa, seus pais 

não conversaram com ele acerca do seu comportamento. Mesmo vendo seu filho se vestindo 

com roupas culturalmente pertencendo ao sexo oposto, não buscaram saber dele quais as 

razões que o levaram a isso. Se procurassem a alternativa do diálogo e não da imposição, o 

garoto provavelmente se sentiria mais seguro e sua autoestima seria preservada. Infelizmente, 

o caminho escolhido pelos pais de Ludo foi outro, o da negação do problema – na cena 

seguinte a peça de Romeu e Julieta, na qual Ludovic trocou de papel com sua colega, 

representando Julieta, seu pai afirma enfaticamente em uma conversa com a mãe e a avó dele: 

“meu filho é menino!”. A avó de Ludo é compreensiva, mas seus pais não permitem que ela 

cuide deste assunto. A partir daí, Ludovic é tratado como o grande problema da família, sendo 

que na verdade, o problema real é não existir diálogo entre ele e seus pais acerca da sua 

identidade de gênero. A única pessoa que durante a ficção, de fato, pergunta ao pequeno Ludo 

como ele se sente, é a sua psicóloga. 



 Se dentro de casa ele é visto como alguém que causa constrangimento, vergonha e 

problemas à família, na escola os colegas o enxergam como uma anomalia. E as anomalias 

precisam ser, na visão da sociedade contemporânea, excluídas. Mesmo tentando minimizar o 

problema, a professora pouco faz e o diretor utiliza-se de um pedido formal assinado pelos 

pais dos colegas de Ludovic para expulsá-lo. “Na qualidade de chefe da escola”, como ele 

próprio afirmou, poderia ter realizado uma reunião entre pais / responsáveis e professores, 

juntamente com a direção da escola, para discutir o assunto e estabelecer uma ação para 

preservar Ludo dentro da escola sendo respeitado. Assim, ele teria contribuído com a 

construção da cidadania dos discentes, além de ensinar a importância do respeito às 

diferenças. Mas, “na qualidade de chefe da escola” foi mais cômodo acabar com um problema 

e garantir a continuidade da sua clientela. Demonstrou assim uma linha de pensamento 

característica da contemporaneidade quanto ao tratamento daqueles que caminham na 

contramão das normas: basta excluí-los ou marginalizá-los, e a ordem é restabelecida. Fica 

claro neste trecho do filme que tanto a sociedade quanto a escola estabelecem entre si uma 

relação íntima quando o assunto é a normatização da identidade de gênero: o que uma 

estabelece como regra a outra endossa e legitima. Se para as famílias dos colegas de Ludovic, 

reivindicar a identidade de gênero oposta ao sexo de nascimento é algo que pode levar alguém 

para o inferno – em um trecho do filme, um colega de Ludovic diz que seu pai ensinou-lhe 

esta crença como justificativa para não se sentar ao lado do pequeno Ludo – a escola reforça 

este ponto de vista ao excluir o garoto de suas dependências. 

 Diante disso, Ludovic se vê encurralado. Torna-se inviável reivindicar o respeito a sua 

identidade de gênero, seja no ambiente familiar e principalmente dentro da escola. Em 

nenhum dos dois universos ele terá seu comportamento respeitado. 

Histórias como a de Ludo se reproduzem nas escolas brasileiras. Luciana e Brunete 

são apenas alguns exemplos de desrespeito a pessoas que tem o direito assegurado na 

Constituição Federal de 1988, de estudar e garantir sua profissionalização. Lamentavelmente, 

o cotidiano em muitas escolas se configura em total descumprimento da referida constituição 

e assim como Ludo, as travestis e transexuais se vêem encurraladas e sem saber a quem 

podem recorrer para manter-se dentro do ambiente escolar de modo saudável. Em contraponto 

a isso, as formas de agressão e os números de crimes transfóbicos se multiplicam ano após 

ano no Brasil. O país lidera o ranking do ódio contra travestis e transexuais: 37% de aumento 

dos assassinatos motivados por transfobia no ano de 2011 em relação a 2010 revelam que as 

escolas brasileiras não estão cumprindo o seu papel em formar cidadãos que respeitem as 



diferenças. Neste momento, a sociedade também expõe sua relação íntima com a escola, 

refletindo as lacunas deixadas por esta. 
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