PÁGINAS CONTINGENTES: GÊNERO E SEXUALIDADE NO LIVRO
DIDÁTICO SOCIOLOGIA HOJE
Diego Pontes1

RESUMO: Este trabalho propõe uma reflexão que se articula no campo dos estudos de
gênero, sexualidade e educação. Para tanto, por meio de embates políticos que
envolvem essa articulação e impactam diretamente sobre as formas de tratamento e
abordagem das questões de gênero e sexualidade nos recursos didáticos e pedagógicos
“acionados” para utilização em sala de aula e no ambiente escolar, o referencial
analítico que compreende a escola como reprodutora de violências e discriminações aos
que escapam às normas curriculares e pedagógicas (Louro, 1997; Diniz & Lionço, 2008;
Bento, 2011) envolve a discussão aqui proposta de análise de fragmentos do livro
didático Sociologia Hoje, de Igor José de Renó Machado, Henrique Amorim e Celso
Rocha de Barros (2013), e abre espaço para reflexão acerca do lugar contingente da
disciplina de Sociologia no Ensino Médio e da discussão sobre essa temática na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Sexualidade. Ensino de Sociologia. Livro Didático.

ABSTRACT: This paper proposes a reflection that is articulated in the field of studies
of gender, sexuality and education. By means of political clashes that involve this
articulation and directly impact on the forms of treatment and approach of the questions
of gender and sexuality in the school environment, the analytical reference that
understands the school as a reproducer of violence and discrimination to those that
escape the curricular and pedagogical norms (Louro, 1997; Diniz and Lionço, 2008;
Bento, 2011) involves the discussion presented here, opening the way for thinking
pedagogical and didactic experiences that tease the place of the school as a vigilante of
gender and sexuality.
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Meu contato mais aprofundado com os estudos de gênero ao longo de minha
trajetória na graduação recompõe minha passagem pelo NIGS (Núcleo de Identidade de
Gênero e Subjetividades - UFSC), de onde se desdobrou a aproximação e discussão de
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questões que foram tratadas em meu trabalho monográfico de conclusão de curso no
bacharelado e, posteriormente, na licenciatura em Ciências Sociais, assim como, em
particular, minha participação no projeto Papo Sério, que me possibilitou o
envolvimento específico com debates e experiências etnográficas inseridas no campo da
educação.
A dinâmica do projeto de extensão Papo Sério de visita às escolas da Grande
Florianópolis para realizar oficinas e divulgação dos III e V edições do Concurso de
Cartazes contra a Lesbo-Trans-Homo-Fobia e Heterossexismo nas Escolas que pude
acompanhar e participar da organização junto a outras integrantes da equipe do NIGS
foi fundamental para maior compreensão das políticas em torno dessas questões e da
necessidade de reflexões mais específicas sobre a articulação entre gênero, sexualidade
e educação.
Desse modo, por meio da atenção às dissonâncias didáticas e pedagógicas, que
existem em ruídos, silenciamentos, abafamentos, violências e violações, parto da
abertura de um olhar analítico atento à didática do gênero e da sexualidade na escola por
uma ótica que nos permita refletir como o aparelho escolar-curricular-pedagógico
normativo, pouco flexível às diferenças, tem tratado a diversidade na escola e como tem
se portado frente à temática de gênero e diversidade sexual na sala de aula e no
ambiente escolar.
Portanto, as reflexões e aberturas possíveis a partir de elucidações sobre as
questões de gênero e sexualidade suscitadas nos livros didáticos desdobram-se por meio
de fragmentos do livro Sociologia Hoje, de Igor José de Renó Machado, Henrique
Amorim e Celso Rocha de Barros (2013), abrindo, assim, espaço para reflexão acerca
do lugar contingente da disciplina de Sociologia no Ensino Médio e da própria
discussão a respeito dessa temática na escola.
1. Dissonâncias didáticas
A discussão sobre a função social da escola/educação no Brasil não pode ignorar
as condições e contradições nas quais esta se encontra. A situação de precariedade do
ensino público, políticas neoliberais e “reformas” que empreendem sua privatização,
desvalorização de professores e professoras, didáticas e pedagogias de abafamento da
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diversidade e violências cotidianas no ambiente escolar se apresentam como pano de
fundo que envolve e constitui este cenário atravessado por políticas educacionais que
nos mostram algumas das forças e dilemas em jogo nestes espaços.
Por este caminho, com olhos atentos à atmosfera didática da educação escolar a
respeito do entrelaçamento entre gênero, sexualidade e educação, algumas questões
emergem e servem como pistas para orientação das reflexões aqui apresentadas: quais
os significados das abordagens sobre essa temática na escola? Quais os recursos
didáticos apresentados como meio para sua discussão? Quais barreiras e desafios são
produzidos a partir dos recursos didáticos disponíveis? Afinal, por que tratar os assuntos
relativos a essas questões na instituição escolar?
Quando pensamos a respeito do papel que a educação ocupa frente a essas
interrogações, seja pelas lacunas e ausências ou abordagem rasa das questões de gênero
e sexualidade no currículo e na formação docente, seja pelas dissonâncias didáticas
produzidas no espaço escolar, que compreendem a própria contingente inserção de
debates sobre sexualidade e gênero na educação brasileira e também representações que
carregam explicações biologizantes, binárias e excludentes a respeito dessa temática em
livros e dicionários didáticos que circulam pelas escolas (DINIZ & LIONÇO, 2008;
CÉSAR, 2009), podemos então encarar essas interrogações como espaços latentes por
rupturas, respostas e retomada de lacunas e silenciamentos produzidos a respeito dessas
questões, que ocupam, hoje, lugar central nos debates políticos sobre a educação no
Brasil.
Com isso, notemos que diante de um momento histórico onde muito se tem
falando sobre assuntos relacionados às sexualidades e as opressões que as circundam, na
direção

contrária,

expressivas

manifestações

conservadoras

heterossexistas

homofóbicas, lesbofóbicas e transfóbicas emergem e se desdobram em muitas narrativas
e violências por onde as “questões morais” são colocadas no centro dos discursos e
disputas políticas2.
Um exemplo emblemático acerca desta questão diz respeito ao material didático
impresso e audiovisual produzido no ano de 2011 por representantes do MEC
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especialistas nos estudos de gênero e sexualidade e por organizações LGBT, que se
propunha a auxiliar e orientar professoras e professores a lidar com essa temática na
escola, e que ficou distorcidamente conhecido como “Kit gay” pela disputa ideológica
travada por setores fundamentalistas da sociedade civil e representantes da bancada
conservadora religiosa que se organizaram de modo a vetar a circulação do material nas
escolas.
Observamos ainda que como desdobramento da crescente representatividade de
discursos conservadores no Brasil, especificamente nos assuntos relacionados às
políticas educacionais que apontam para a necessidade da abordagem e combate de
valores discriminatórios no que diz respeito às questões de gênero e diversidade sexual,
em 2014, como reação às políticas de inclusão de pessoas LGBT pela educação, todas
as referências à palavra “gênero” foram excluídas do novo PNE (Plano Nacional de
Educação) “diante de um discurso que trata a inclusão de temas referentes a esse campo
como uma “propaganda” – termo inclusive utilizado pela [então] presidenta Dilma
Rousseff ao vetar o “Kit Gay” – de uma “ideologia de gênero”. (COSTA NOVO, 2015,
p. 76).

26
Também as tentativas de tumultuar o ENEM (Exame Nacional do Ensino

Médio) de 2015 pelo seu “tom feminista”, onde a abordagem da violência doméstica
como tema da redação e uma questão específica que tratava da luta política das
mulheres a partir da filósofa Simone de Beauvoir, assim como outras questões que
destacavam a situação de violências e violações que envolvem a população LGBT, os
quilombolas e indígenas no Brasil, ganharam enorme repercussão a ponto da
confabulação conservadora se articular para propor, nesse caso sem sucesso, a anulação
da prova alegando se tratar de uma “doutrinação marxista”3, o que expressa um campo
de disputas ideológicas, articulações e contingências em torno dessas pontuais questões.
Diante desse contexto, é possível notar essa discussão ganhando crescente
atenção midiática, nos movimentos sociais, nos projetos de políticas públicas, nas redes
sociais, nas escolas e em outras instituições, mas ainda é um assunto permeado por
polissemias, ambivalências e preconceitos, que em linhas gerais colocam em evidência
3
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e questão os esforços e o pretenso papel do Estado, da religião, da escola, da mídia, e de
outras instituições no controle e disciplinamento sobre os corpos.
Perante essa complexidade, de um lado podemos observar as mobilizações
antigay, que tem sua representação mais forte legitimada pelo discurso religioso no qual
reiteram e reafirmam o poder da heterossexualidade e da dominação masculina, da
ordem, “da moral e dos bons costumes”, “em defesa da família” e pela “preservação da
espécie humana”. Com essa representação, essas mobilizações têm sido cada vez mais
frequentes e ganhado maior destaque, organizando-se, por exemplo, em bancadas nas
Câmaras e no Senado Nacional, em cultos religiosos (muitos deles televisionados) e até
mesmo em marchas, as quais reafirmam o discurso em prol da família e repudiam e
condenam projetos políticos que reivindicam as demandas por direitos da população
LGBT e das mulheres, colidindo desse modo diretamente na agenda nacional antihomofobia na educação (FERNANDES, 2011).
Por outro caminho, as organizações e articulações LGBT, os movimentos negros
e feministas, em diferentes níveis radicais, lutam por políticas de visibilidade e de
direitos, como por exemplo, o combate à violência contra as mulheres, a
descriminalização e legalização do aborto, a criminalização da homofobia, e a
diminuição das assimetrias políticas entre homens e mulheres, reiterando enfaticamente
a educação como um espaço no qual estes assuntos devam ser abordados e discutidos.
Com a sexualidade posta à vigília das escolas, igrejas, famílias, da ciência e do
Estado, e com o nítido esforço de sexualização da sociedade de forma heteronormativa,
neste artigo, a proposta da apreensão da escola como vigilância de gênero se mostra
como um caminho possível para além de darmos a devida atenção aos recursos
didáticos disponíveis para abordagem de questões relativas à diversidade sexual e de
gênero nas escolas, também contribuir para pensarmos possibilidades de práticas
educacionais e pedagógicas menos opressivas, discriminatórias e violentas.
Desse modo, quando trazemos para discussão as disputas políticas de poder e os
conflitos presentes na escola, Arthur Leonardo Costa Novo (2015) traz uma pontual
reflexão sobre o ambiente escolar a partir de sua etnografia que acompanhou a trajetória
de professores e professoras gays e lésbicas:
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As escolas ainda são espaços permeados por relações que se centram na
hierarquia homossexual/heterossexual e, portanto, lugares potencialmente
opressores para sujeitas/os com comportamentos desviantes. As expressões
dessa diferença de valor e as estratégias de manutenção dessa relação de
poder, entretanto, se reconfiguraram de tal modo que seria ingênuo afirmar
que nada mudou. [...] As experiências narradas pelas professoras/es que
registrei aqui são reveladoras de que, no atual recorte histórico e social,
criaram-se novas brechas e maiores margens de negociação para a
visibilidade de professoras/es lésbicas e gays nas escolas. [...] Uma
multiplicidade de estudos contemporâneos realizados por pesquisadores de
diversas áreas no campo de educação tem revelado o silenciamento e a
resistência de docentes e instituições de ensino a abordar temáticas relativas à
diversidade de experiências humanas no campo do gênero e da sexualidade.
(COSTA NOVO, 2015, p. 70)

Na linha dessas considerações, tomo como pertinente o olhar do autor para
compreensão do cenário escolar como um espaço violento e opressor pela perspectiva
do armário vivenciado por essas professoras e professores, onde no decurso de sua
pesquisa demonstrou a partir do relato de seu contato e participação no Simpósio
Temático “Gênero, diversidade e sexualidade no campo da educação” do Seminário
Internacional Fazendo Gênero de 2013, as possibilidades e experiências de resistências
criadas em contextos das problemáticas articuladas entre essas categorias.
Como mostra o autor, a multiplicação nos últimos anos de pesquisas de
diferentes áreas acadêmicas que abarcam essa temática, sobretudo no campo da
Educação, tem em comum a consideração do atual cenário político e social que
atravessam e são atravessadas por questões de gênero e sexualidade emergentes na
sociedade brasileira. Para Costa Novo (2015):
Esses estudos demonstram que o cenário de precariedade começa a se
configurar já na formação de professoras/es, pois tanto os cursos de
pedagogia quanto as diferentes licenciaturas carecem de formação teórica na
área de gênero e sexualidades. Esta, quando não inexistente, é insuficiente,
secundária e limitada a uma ou outra disciplina isolada e não obrigatória.
Como consequência, as pesquisas identificavam que nas escolas prevalecem
professoras/es com despreparo teórico, divergências de posicionamento e
resistência a determinados temas. É grande o desconforto para intervir e
dialogar sobre sexualidade com os/as alunos/as, de modo que as discussões
são marginalizadas e, quando ocorrem, trazem uma abordagem de gênero de
uma perspectiva binária simplista e limitadora. Haveria também uma
dificuldade de intervenção diante de comentários e piadas racistas, sexistas e
homofóbicas de alunas/os, observando que, na maioria das ocorrências, as/os
professoras/es optam por silenciar. (COSTA NOVO, 2015, p. 71)
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Assim, diante do cenário de cotidianas violências contra as mulheres e a
população LGBT, pode-se dizer que a abertura a uma reflexão que dê atenção às
temáticas ligadas à diversidade sexual e questões de gênero se mostra imprescindível,
pois além de problematizar os preconceitos, violências e desigualdades fundadoras da
sociedade brasileira, onde as cicatrizes são nítidas até os dias atuais, também permite
dar atenção à própria diversidade encontrada no ambiente escolar e, consequentemente,
aos discursos que orientam a didática em sala de aula e aos ruídos produzidos pela
contingente inserção e abordagem dessas questões nas escolas.
2. Gênero e sexualidade no livro Sociologia Hoje e aberturas possíveis
Por meio de uma proposta inovadora interdisciplinar que “inclui a Antropologia
e a Ciência Política”, o livro didático Sociologia Hoje, de Igor José de Renó Machado,
Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros (2013), sugerido e distribuído para
circulação nas escolas públicas brasileiras nos anos de 2015 a 2017, traz uma proposta
de discussão e abordagens dos temas pela aproximação e atravessamento de específicos
campos do conhecimento indelevelmente caros às Ciências Sociais, e que até então
vinham sendo desconsiderados das reflexões da Sociologia enquanto disciplina
obrigatória do Ensino Médio.
Entendendo então o livro didático como um artefato cultural mercadológico que
expressa escolhas e posições sobre a seleção, organização, o sentido e a política do
conhecimento na escola, e também dando atenção à sua dimensão ideológica, onde,
segundo os autores, carrega saberes, teorias e conceitos que, em articulação, tem por
principal objetivo “aproximar as investigações, reflexões e teorias das Ciências Sociais
do seu cotidiano” (MACHADO [et al.], 2013).
Busco, desse modo, trazer fragmentos referentes ao gênero e diversidade sexual
pontuando tais categorias como marcadores sociais da diferença no contexto
contemporâneo por meio da análise do material encontrado no livro em questão pela
localização de imagens, recortes e fragmentos em que as discussões acerca desses
assuntos aparecem nas três áreas do conhecimento, podendo assim nos fazer questionar
os próprios preceitos do PNLD de incentivo ao pensamento crítico, inclusão da
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diversidade em suas pautas e de esforço de trabalho no combate às discriminações na
escola.
O próprio contexto atual no qual as Ciências Sociais se encontram, seus conflitos
internos, suas constantes reformas e revisões teóricas e metodológicas, a inserção de
novos sujeitos e formas de narrar e observar, e ainda as contingentes negociações
políticas sobre a consolidação da Sociologia enquanto disciplina obrigatória se mostram
como relevantes para apreensão sobre as tendências e as formas que certos temas
circulam pelas Ciências Sociais no Brasil.
Ou seja, pensar essas questões a partir do que e como pensamos a Sociologia
hoje, implica reconhecer e ampliar os diálogos e atravessamentos da Sociologia com a
Antropologia e a Ciência Política, assim como de outras áreas do conhecimento,
abrindo, com isso, novas possibilidades e revisões de debates, reflexões e diálogos entre
olhares para melhor apreensão das múltiplas possibilidades de experiências encontradas
no próprio interior do ambiente escolar. Assim, adentrando então ao livro em destaque,
logo em sua introdução onde questiona o que é a sociedade, os autores pontuam a
importância do pensamento crítico como forma de leitura da sociedade e das normas,
regras, conflitos e do cotidiano que a constitui, colocando a ciência social como “uma
ferramenta para entender melhor o mundo” (MACHADO [et al.], 2013, p. 12).
A “desnaturalização”, apresentada como resultado do processo de reflexão
proposto pelas Ciências Sociais, é apreendida por meio da afirmação de que “nada é
simplesmente natural no mundo social, tudo é construído em sociedade e passível de ser
explicado e entendido, desde que as perguntas adequadas sejam feitas.” (MACHADO
[et al.], 2013, p. 11). Com isso, tomando como exemplo o trabalho feminino para
compreensão do que seria “desnaturalizar”, e utilizando uma tirinha da Turma da
Mônica como ilustração para tal reflexão, os autores colocam que:
Para muitas pessoas, o fato de o trabalho doméstico ser feito principalmente
pelas mulheres parecia natural. Essas pessoas acreditavam que era da ordem
das coisas que as mulheres trabalhassem enquanto os homens assistiam ao
futebol na televisão. Ou que as mulheres cuidassem da casa e das crianças
enquanto os homens trabalhavam fora para sustentar a família. Muitas
mulheres, entretanto, insatisfeitas com essas diferenças, começaram a se
perguntar por que as coisas eram assim. Esse questionamento levou à
constatação de que a sociedade tem se organizado em termos que favorecem
os homens (maiores salários, mais tempo livre, menos compromisso com a
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educação dos filhos, etc.). Assim, a pergunta levou à naturalização do
trabalho feminino: é uma desigualdade de poder que estabelece essas
diferenças, não uma realidade “natural”. As perguntas certas provocaram um
olhar crítico sobre aquilo que parecia natural. Desde fins do século XIX, o
movimento feminista tem levantado essas e outras questões, buscando mudar
relações desiguais.” (MACHADO [et al.], 2013, p.11)

Imagem 1 - Tirinha da Turma da Mônica. Acervo pessoal, livro Sociologia Hoje, (MACHADO [et al.],
2013, p. 11).

Ademais, os autores destacam que um cientista social deve ter o entendimento
da necessidade de estar preparado para encarar questões polêmicas e muitas vezes
formuladas a partir de distintos e divergentes olhares, opiniões, métodos e teorias aos
quais muitas vezes devemos recorrer, e concluem esse ponto frisando que embora seja
subjetiva, “uma boa análise social precisa superar as dificuldades que os próprios
valores do cientista impõem, [e que] esse processo é fundamental para o
desenvolvimento de um pensamento crítico.” (MACHADO [et al.], 2013, p.12).
Ainda como desdobramento da reflexão sobre o “pensamento crítico” proposto
pelas Ciências Sociais, na página 21 uma charge aborda a divergência de interpretações
a partir de uma pontual questão de gênero, que é colocado com “um problema social,
podendo até gerar conflito”: caminhando em direções opostas, duas mulheres
questionam o machismo da cultura uma da outra; ocidente e oriente em oposição, de um
lado o biquíni, de outro, a burca.
Dito isso, considero relevante pontuar que a escolha por uma charge que ilustra a
oposição cultural entre mulheres permite que o olhar seja distendido e estranhado a
partir e para além da cultura ocidental, possibilitando com isso a emergência de
discussões que tratem e problematizem especificamente os estigmas e representações
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que relacionam o oriente ao lugar da opressão das mulheres em oposição ao nosso lugar
ocidental ligado à ideia de “liberdade”.

Imagem 2 – Divergência de interpretações. Acervo pessoal, livro Sociologia Hoje, (MACHADO [et al.],
2013, p. 21)

Ao final do capítulo 2 da Unidade 1 encontra-se a proposta de uma atividade que
chama atenção pela sua abertura para questionamentos acerca das políticas de gênero na
contemporaneidade, onde a imagem a ser considerada se encontra na capa da edição de
4

abril do ano 2000 de uma revista portuguesa que traz a Tiazinha seminua enrolada na
bandeira de Portugal sob a manchete “Brasil, 500 anos do melhor que demos ao
mundo”, perguntando e propondo exercício de reflexão sobre “que tipo de representação
é essa? Como esse tipo de representação se relaciona ao conteúdo do capítulo?”
(MACHADO [et al.], 2013, p.58).
O destaque a abertura de possíveis discussões sobre machismo e representações
objetificadas das mulheres, permite que estas questões dialoguem com o contexto
sociocultural que estamos inserid@s e que têm traçado enfáticos questionamentos à
cultura do estupro, ao assédio, e a exploração da imagem das mulheres por uma cultura
de consumo que opera sob as imposições de padrões estéticos e papéis políticos
hieraquizados sobre os corpos.

4

Interpretada por Suzana Alves, a personagem ganhou enorme repercussão midiática e ficou famosa na
década de 1990 no Brasil.

Revista Perspectiva Sociológica - 1º sem. 2017

32

Imagem 3 – Tiazinha e a política moderna. Fonte: Acervo pessoal, livro Sociologia Hoje, (MACHADO
[et al.], 2013, p. 58)

O momento em que questões relativas ao gênero e à diversidade sexual
aparecem mais sistematicamente no livro é na Unidade 1, que trata especificamente da
Cultura a partir de uma abordagem que abarca o evolucionismo, a diferença, os
padrões, e outras formas de pensá-la, apresentando, assim, a Antropologia como a área
das Ciências Sociais que tem trabalhado com específicos instrumentos teóricos e
conceituais como cultura e identidade esforçando-se em pensar a diferença.
Os autores pontuam ainda a grande influência das antropólogas Margaret Mead e
Ruth Benedict como desafiadoras do pensamento comum da época, elucidando que os
conceitos utilizados nas Ciências Sociais correspondem a diferentes situações históricas,
a objetos de estudos que foram se transformando e a novas preocupações que
emergiram pelas transformações sociais. O “papel da mulher” direcionada aos cuidados
do lar, por exemplo, foi, dessa forma, visto por elas [Mead e Benedict] como um
costume cultural.
Dessa maneira, pela abordagem da Antropologia, o conceito de identidade é
utilizado para pensar a diferença - sendo pontuadas as transformações em sua conotação
a partir da década de 1970 - ligada à noção de fragmentação social intensificada pelo
capitalismo e por processos de “migrações internacionais, emergência de diversos
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movimentos políticos ligados a etnicidades raciais e étnicos, a presença de religiões
transnacionais, os movimentos políticos baseados em orientação sexual (homoafetivo),
entre outros fenômenos” (MACHADO [et al.], 2013, p.71), e em diálogo com Stuart
Hall, os autores trazem uma forma de pensar a diferença não mais relacionada a uma
ideia de “identidade comum”, mas como meio para refletir sobre a nova realidade
complexa, transitória, e fragmentada, “nunca pronta e acabada”, e que, por sua vez,
passa então a ser apreendida como um “processo em construção, modelado pela ação
das pessoas que partilham coisas em comum.” (MACHADO [et al.], 2013, p. 72).
A imagem utilizada para ilustração da discussão sobre o conceito de identidade
apresentada no livro traz o primeiro casamento gay (e inter-racial) dos quadrinhos
Marvel na edição 51 de junho de 2012, onde o super-herói Estrela Polar se casa com o
namorado Kyle Jinadu, como demonstração que “as diferenças presentes no mundo
contemporâneo vão além das étnicas e culturais, produzindo outros tipos de
identificação.” (MACHADO [et al.], 2013, p.71).
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Imagem 4 – Primeiro casamento gay dos quadrinhos. Fonte: acervo pessoal, livro Sociologia Hoje,
(MACHADO [et al.], 2013, p.71)

No Capítulo 4 da Unidade 1 dedicado à Antropologia Brasileira, encontramos
ainda uma reflexão que demonstra que, ao contrário das correntes antropológicas norteamericanas, inglesas e francesas, no decurso do século XX a antropologia no Brasil
concentrou-se em estudar grupos marginalizados como populações indígenas, negras,
camponesas, homossexuais, etc.
Segundo os autores, a partir da década de 1960 os estudos urbanos sobre as
diferentes populações das cidades e a crescente urbanização e industrialização
possibilitaram a emergência do campo da Antropologia Urbana no Brasil, que teve
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como precursores Gilberto Velho no Rio de Janeiro, e Eunice Durham e Ruth Cardoso
em São Paulo, representando com isso a abertura aos estudos de “realidades mais
próximas”:
O mesmo movimento possibilitou ainda que a proximidade fosse vista como
objeto de análise em outras dimensões além das de diferença de renda:
antropólogas feministas passaram a estudar a opressão da mulher,
antropólogos e antropólogas homossexuais passaram a estudar as relações de
gênero e as diversidades sexuais, antropólogos negros se dedicaram a estudar
as relações raciais, e assim por diante. (MACHADO [et al.], 2013, p.86)

Dentre a grande variedade de temas que a Antropologia Urbana tem dedicado
atenção mais recentemente, os quais são apresentados no livro, destaco o apontamento
dos autores sobre sexualidade e gênero que nos diz que as discussões sobre essa
temática “ganharam dimensões políticas importantes, num contexto marcado pela
discriminação e pela violência contra mulheres, homossexuais e travestis.”
(MACHADO [et al.], 2013, p.87). Segue:
O debate sobre as relações de gênero, relacionado com o debate de lutas
feministas no Brasil, ganhou destaque a partir da década de 1970, sendo
integrado à Antropologia através da criação de centros de pesquisa e linhas de
pesquisa em programas de pós-graduação. Em termos gerais, a noção de
gênero busca pensar as relações entre homens e mulheres como relacional e
flexível (ou seja, homem e mulher são categorias que variam, não descrições
de uma realidade biológica). Essa é uma forma de desnaturalizar a relação
entre homens e mulheres, historicamente comandada por determinações
biológicas. Os termos usados são “masculinidade” e “feminilidade”, pois
descrevem estilo e processos diferentes conforme o contexto: isto é, existem
diferentes “masculinidades” e diferentes “feminilidades”. (MACHADO [et
al.], 2013, p.87)

Assim, nessa abordagem no livro didático, conceitos como heteronormatividade
e biopolítica são acionados para reflexão a partir da desnaturalização das relações entre
o gênero e a sexualidade, que são colocadas como categorias socialmente construídas
com base em discursos biologizantes e discriminatórios e, portanto, excludentes.
Outras aberturas às questões de gênero e diversidade sexual se fazem nos Temas
contemporâneos da Antropologia no capítulo 5 da Unidade 1, e também nos últimos
capítulos das Unidades 2 e 3 destinadas aos temas contemporâneos da Sociologia e da
Ciência Política, elucidando discussões sobre gênero e parentesco, discriminação, vida
pública e privada, cidadania e lutas por reconhecimento e direitos a partir de autoras
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feministas como Gayle Rubin e Sherry Ortner, articulando, com isso, debates sobre a
sociedade diante do Estado e movimentos sociais que trazem a Marcha das Vadias e o
Movimento LGBT como exemplos a partir das considerações sociológicas de Habermas
sobre esfera pública e racionalidade estratégica.
A luta por reconhecimento, por sua vez, busca corrigir ou eliminar injustiças
culturais, como a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos a pessoas
de determinados grupos. Um exemplo de luta por reconhecimento é o
movimento LGBT (movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e transgêneros), que luta contra a homofobia e a favor da livre
expressão sexual. Os movimentos por reconhecimento têm reivindicações
com relação à política do Estado (por exemplo, pelo reconhecimento do
casamento civil entre homossexuais), mas parte importante de sua luta é
cultural: é a luta para que a sociedade aceite os homossexuais como cidadãos
que, como os demais, têm direito a ser diferentes em tudo o que não
prejudique os outros cidadão. (MACHADO [et al.], 2013, p. 250)
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Imagem 5 – Grafite diz Basta à violência contra as mulheres. Fonte: acervo pessoal, livro Sociologia
Hoje, (MACHADO [et al.], 2013, p. 86)
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Imagem 6 – Marcha das Vadias em Florianópolis, 2012. Fonte: acervo pessoal, livro Sociologia Hoje,
(MACHADO [et al.], 2013, p. 289)
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Imagem 7 – Parada da diversidade, São Paulo, 2012. Fonte: acervo pessoal, livro Sociologia Hoje,
(MACHADO [et al.], 2013, p. 196)

Sendo assim, a partir da disposição das imagens e fragmentos destacados,
podemos comprovar o esforço de estímulo à abertura de discussões sobre gênero e
sexualidade em diálogo com o cenário brasileiro de embates e assimetrias políticas que
envolvem estes assuntos, configurando esse tema como uma das preocupações
fundamentais que têm sido amplamente discutidas pela Antropologia, Sociologia e
Ciência Política contemporânea (MACHADO [et al.], 2013, p.87), embora essa
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temática não compreenda uma Unidade, Capítulo ou Subcapítulo específico onde o
assunto é abordado sistematicamente.
Podemos então pensar as imagens apresentadas como forma de ilustrar essa
contextualização social e política frisada pela abordagem estética do livro, onde
podemos pontuar o projeto visual e o modo linguístico de abordagem por meio do
estêncil, tirinhas, grafites, charges, cartazes de campanhas, e manifestações pelas ruas,
como possibilidade de aproximação das pesquisas, teorias e conceitos das Ciências
Sociais do seu cotidiano, assim como de flexionar o diálogo com a realidade a seu redor
como sugerido pelos autores.
Com isso, julgo relevante pontuar que não entendo o livro didático como a única
ferramenta que deva dar conta de tratar as questões de gênero e sexualidade na escola,
afinal, mesmo considerando um ambiente escolar onde o livro cumpra o dever de tratar
de assuntos como discriminação de homossexuais, lésbicas, travestis e pessoas trans e
violências de gênero, cabe perguntar como a escola e todo seu aparato didático e
pedagógico tem se preparado e sido instruída a utilizar esse material e a de fato lidar
com as diferenças.
As tentativas de silenciamento, abafamento e exclusão de alunxs que escapam às
vias curriculares planejadas sustentam-se por pedagogias heteronormativas que
vinculam a ideia de gênero e de sexualidade em correspondência ao sexo biológico, e
que se materializa na exclusão e invisibilidade da diversidade onde o livro didático é
tomado como reprodutor dessa norma, como nos diz Débora Diniz e Tatiana Lionço
(2008) ao discutirem a ausência ou abordagens rasas e binárias das questões de gênero e
sexualidade nos dicionários e livros didáticos de diferentes áreas em circulação pelas
escolas.
Como certos recursos pedagógicos acabam por direcionar lugares “normais” e
“anormais” ou “desviantes”, a heteronormatividade dos discursos didáticos se impõe
como base em uma matriz curricular que exclui a diversidade e perpetua hierarquias e
relações discriminatórias e, portanto, devemos estar atentos e atentas à política dos
materiais didáticos e seus impactos e ressonâncias na vida escolar. (DINIZ & LIONÇO,
2008).
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Por fim, destaco mais um interessante exemplo de atividade voltada ao
questionamento da heteronorma a partir da reflexão sobre a sociedade diante do Estado
encontrado no Capítulo 13 da Unidade 3 do livro aqui analisado. A proposta de
contraponto pelo cartum de Arnaldo Branco, publicado em 2011, onde um personagem
carrega um cartaz em que expressa seu orgulho em ser heterossexual “em resposta à
Parada do Orgulho LGBT” (MACHADO [et al.], 2013, p.262) é apresentado como
espaço para o desdobramento específico de reflexões sobre a diversidade sexual e meio
para orientação das perguntas que seguem a ilustração: “a) Você considera legítima esta
manifestação? Justifique sua resposta.”, “b) Qual o significado da pergunta feita pelo
personagem de blusa verde?”, “c) Qual a importância das manifestações de orgulho
LGBT?” (MACHADO, [et al], 2013, p.262).
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Imagem 8 – “Orgulho de ser hetero”. Fonte: acervo pessoal, livro Sociologia Hoje, (MACHADO [et al.],
2013, p. 262)

Pela proposta de análise do livro didático Sociologia Hoje a partir do destaque
de algumas imagens e discussões que tratam da temática de gênero e sexualidade, tornase possível notar uma abordagem onde a “diferença” é tomada por meio de
questionamentos e estranhamento de pressupostos naturalizantes, tornando, desse modo,
possível a problematização das identidades e das questões de gênero e sexualidade,
como discutido pelos autores.
Com isso, segundo as indicações do próprio PNLD, o livro didático não pode ser
o único material e recurso utilizado em sala de aula, porém constitui uma ferramenta de
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fundamental importância e um aliado imprescindível na prática pedagógica. Resta saber
se as condições para que estes debates possam fluir abarcam de fato a diversidade e se
têm questionado as representações de gênero e sexualidades que têm sido didaticamente
tratadas sob pedagogias normativas, binárias, biologizantes e excludentes.

Considerações finais
A proposta aqui apresentada de refletir teoricamente sobre a didática do gênero e
da sexualidade na escola sugere a ampliação das discussões acerca da escola como
reprodutora da ordem heteronormativa e de violências e discriminações, como nos
mostram atuais estudos focados nas articulações entre gênero, sexualidade e educação.
(DINIZ & LIONÇO, 2008; CÉSAR, 2009; COSTA NOVO, 2015).
Desse modo, entendendo nossos corpos como um campo de batalhas,
atravessados por disputas políticas e ideológicas, pensar as “novas” formas de expressão
das sexualidades e dos corpos distantes de valores biologizantes e as dificuldade de sua
abordagem no cotidiano escolar por suas pedagogias de abafamento, que ainda a
encaram como um assunto carregado de preconceitos, tabus e paradoxais
silenciamentos, me levam a dobras reflexivas acerca da necessidade de maior reflexão
justamente sobre os silêncios que permeiam esse assunto.
No movimento dos sentidos, Eni Puccinelli Orlandi (1997) traz uma rica e
pontual contribuição para esta reflexão ao discorrer sobre As formas do silêncio. Sua
reflexão baseada em teorias da linguagem e discursiva parte da descentração do verbal e
da ruptura de atribuições de sentidos fixos para a apreensão e compreensão do silêncio,
assim como o questionamento das noções de linearidade, literalidade e completude, que
tradicionalmente acompanham os debates a respeito deste tema.
Ao elucidar as marcas das formas do silêncio que podem ser percebidas em
acontecimentos discursivos em diferentes contextos e recortes, a autora parte de uma
concepção sobre o silêncio que torna possível uma reflexão acerca dos limites da
linguagem, pondo questões que compreenda a localização e inserção dos sujeitos
discursivos em processos histórica e politicamente situados.
Para a autora, a análise do silêncio para além da materialidade da linguagem
permite um sinuoso caminhar entre o dizer e o não-dizer, entre o silêncio que há nas
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palavras e que indelevelmente atravessa os conflitos de comunicação e as relações
sociais, indicando que o sentido pode ser outro, que podem ser múltiplos.
Pensar, ainda que brevemente, os modos de existir dos sentidos do silêncio nos
indica um percurso reflexivo que aponta para a direção contrária a hegemonia do
formalismo e ao positivismo que “sustenta” a linguagem e os corpos, o que significa
problematizar as noções de “representação”, “interpretação” e “visibilidade”, e ainda
questionar os limites da dialogia e “pensar a relação com o Outro como sendo uma
relação contraditória”. Como ressalta Orlandi (1997), estudar o silêncio nos coloca
outras considerações que podem ser relevantes a esta análise:
Há uma dimensão do silêncio que remete ao caráter de incompletude da
linguagem: todo dizer é uma relação fundamental com o não-dizer. Esta
dimensão nos leva a apreciar a errância dos sentidos (a sua imaginação), a
vontade do “um” (da unidade, do sentido fixo), o lugar do non sense, o
equívoco, a incompletude (lugar dos muitos sentidos, do fugaz, do nãoapreensível), não como meros acidentes da linguagem, mas como um cerne
mesmo de seu funcionamento. [...] O silêncio é assim a “respiração” (o
fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário para que se possa
significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o
silêncio abre espaço para o que não é “um”, para o que permite o movimento
do sujeito. (ORLANDI, 1997, p. 12-13)

Podemos, então, pensar a partir desse fôlego sugerido pela autora e de
inquietações que surgem acerca das dinâmicas didáticas de abafamento da diversidade
na escola, os silenciamentos e exclusões produzidas em um contexto de articulações e
conspirações travadas por setores conservadores e fundamentalistas religiosos que
propõem a retirada das discussões sobre gênero e sexualidade dos Planos Estaduais e
Municipais de Educação por meio, por exemplo, de distorções que ficaram
popularmente conhecidas como “Ideologia de gênero”, desconsiderando as marcas
presentes em uma sociedade constituída e colonizada por violências e discriminação
contra mulheres e pessoas LGBTs.
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Imagem 9 - Manifestação contrária à “Ideologia de gênero”. Fonte: Internet (Disponível
em:<http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2015/06/ideologia-de-genero.jpg>)
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Imagem 10 - Manifestantes contrários à “Ideologia de gênero”. Fonte: Internet (Disponível
em:<https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2014/04/12/pne-e-a-ideologia-de-genero/>)

As imagens elencadas acima demonstram justamente a “arena política” em torno
do gênero, sexualidade e educação, onde frases como “Não à ideologia de gênero no
PNE!”, “Educação sim, gênero não!”, “Educação com ideologia de gênero é opressão!”,
“Menino já nasce menino, menina já nasce menina”, retratam a organização de grupos
em estreitos laços com fundamentalistas religiosos em Assembleias Legislativas e
Câmaras de Vereadores para a retirada das diretrizes educacionais e PNE orientações
que propõem uma educação voltada ao respeito à diversidade sexual e direitos
individuais e a igualdade de gênero.
Dito isso, por meio destas impressões e dos diálogos em articulação entre
gênero, sexualidade e educação a partir de uma reflexão a respeito da escola pensada
como vigilante e silenciadora das múltiplas expressões de gênero e sexualidade, sou
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levado a refletir sobre os dilemas e disputas políticas as quais trazem o próprio lugar
contingente da abordagem sobre gênero e sexualidade na educação pública brasileira e a
política dos assuntos que por ela são (ou deveriam ser) tratadas.
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