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 As muitas perspectivas que podem se colocar quanto às temáticas do gênero e da 

sexualidade compõem intrincado mosaico de narrativas no Brasil de hoje. Por exemplo, não 

temos notícias de diminuição estatística da violência bi/homo/lesbo/transfóbica, mas podemos 

encontrar de modo crescente casais e famílias que se constituem em múltiplos padrões não 

heteronormativos e circulam por espaços-tempos físicos e virtuais sem esconder seus afetos e 

desejos. De fato, gênero e sexualidade são temas que hoje ocupam igrejas, novelas, políticas 

públicas e o dia a dia de todos nós, em flagrante e acirrada disputa pelos seus sentidos e 

normatizações. A escola, obviamente, tem importante participação nesses jogos de poder e 

significação. 

 Reprodutora, repressora, ultrapassada, desnecessária – não foram poucas as críticas que 

se dirigiram à instituição escolar nas últimas décadas, sobretudo a partir do advento e da 

popularização da internet. No entanto, ampliam-se  sua obrigatoriedade e duração, enquanto 

também se multiplicam os programas sociais que se realizam por seu intermédio, e a educação 

escolar, no lugar da retração por tantos alardeada, mostra-se cada vez mais presente na vida da 

população brasileira. Concorre, por certo, com diversas outras fontes de informação e 

formação, e não poderia se supor determinismo ou estabilidade nos processos de significação 

em que atua. Contudo, nossas pesquisas partem do pressuposto de que, embora de modo 

precário e multiforme, a participação da educação escolar nesses processos é relevante e sua 

problematização pode contribuir para as discussões sobre diversas questões de ordem cultural 

do nosso tempo, inclusive quanto ao gênero e à sexualidade, como aqui propomos abordar. 

 Entre as muitas entradas e recortes possíveis para tais reflexões, optamos1 por focalizar 

um espaço-tempo de divulgação e atuação das políticas educacionais da rede pública de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro, de constituição relativamente recente e ainda pouco 

                                                           
1  No contexto da pesquisa Diferença e desigualdade na educação escolar do jovem adolescente: 

desconstruções, desenvolvida pelo Grupo de Estudos sobre Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da 

Juventude/DDEEJ, coordenado pela professora Miriam Leite e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UERJ (www.ddeej.com). 
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explorado por pesquisas acadêmicas: o conjunto de blogs reunido pelo portal Rioeduca, que 

assim se apresenta:  

 

O Rioeduca é feito para e por professores, diretores, coordenadores, 

merendeiras, servidores da limpeza, familiares e todos aqueles que acreditam 

no salto da qualidade da educação pública do Rio. É um portal da Secretaria 

Municipal de Educação, que visa mostrar os detalhes de tudo o que acontece 

dentro de cada uma de nossas escolas, creches e EDIs. É um espaço de troca, 

de aprendizagem e principalmente de alegria.2 
 

 Neste artigo, apresentamos as conclusões do estudo, explicitando, inicialmente, o sentido 

que atribuímos ao conjunto de blogs em pauta e que justifica sua problematização, e ao 

(quase) conceito de performatividade (DERRIDA, 1991; BUTLER, 2008, 1997), que não 

somente informa nosso entendimento das noções aqui focalizadas – gênero e sexualidade – 

como também orienta a interpretação do corpus que compilamos3 (LEITE, 2013).  

 

Textos da educação escolar 

 A opção pelo estudo da educação escolar da juventude impôs à pesquisa a reflexão sobre 

o sentido que atribuiríamos à escola, por nós definida inicialmente como o contexto em que 

situamos nossa abordagem da juventude. 

 Uma primeira especificação já se colocava pelo próprio entendimento da noção de 

contexto, que concebemos em diálogo com teorizações de Derrida (1991). O reconhecimento 

da instabilidade e da ausência de fundamentação objetiva dos sentidos com que nos 

organizamos socialmente, defendido pelo autor e por nós assumido como princípio político-

epistêmico para nossas pesquisas, implica uma concepção de contexto como igualmente 

precário: “Há uma abertura indefinida de todo contexto, uma não-totalização essencial” 

(DERRIDA, 1991, p. 188). Entendemos, portanto, que, ao designarmos a escola como o 

contexto em que pretendemos localizar as questões da juventude, não definimos 

aprioristicamente seus contornos e configuração, embora façamos a aposta de que fronteiras 

de identificação podem se estabilizar contingencialmente, resultante de lutas pela 

predominância de sentidos e relações de poder entre os atores que se ocupam desse contexto. 

No caso do contexto escolar, podemos exemplificar a instabilidade dos seus contornos e a 

disputa por seus conteúdos, lembrando da polêmica ocorrida em torno do material de 

                                                           
2  Disponível em: <http://www.rioeduca.net>. Acesso em: 07/4/2015. 
3  Disponível em : <http://www.ddeej.com/>. 
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formação de professores do Projeto Escola sem Homofobia, pejorativamente nomeado como 

“kit gay” por forças políticas conservadoras, que conseguiram, em 2011, suspender sua 

distribuição nas escolas4. Trata-se de lutas pelo que se inclui ou se exclui do contexto escolar, 

que, portanto, não pode ter sua conformação e limites naturalizados ou supostos em 

estabilidade ahistorial.  

 No entanto, em nossos estudos, temos preferido, ainda no diálogo com Derrida, 

desconstruir tal noção, no lugar de simplesmente descartá-la. Não supô-la estável ou com 

fundamento metafísico não precisa implicar a negação de sedimentações de identificações e 

significações que se constroem em rede social – ou seja, não precisa implicar a negação da 

existência de contextos. Antes, tal entendimento coloca a necessidade de se questionarem as 

relativas estabilizações dos seus conteúdos e fronteiras: ao estudarmos a escola, duvidamos, 

portanto, da naturalização das identificações correntes dos seus estudantes, seus profissionais, 

sua arquitetura, seus textos didáticos e tudo o mais que julgarmos constituí-la, no recorte da 

contingência das nossas focalizações de pesquisa. 

 Na investigação que motiva este artigo, identificamos a quase onipresença de força 

política que atualmente parece se empenhar em controlar e moldar todas as facetas desse 

contexto, no âmbito do ensino público municipal da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2009, 

quando uma nova gestão assume a prefeitura do município carioca, implementa-se ativa 

política educacional, que propõe trazer para a escola a lógica da administração empresarial, 

materializada no cotidiano escolar pela realização e supervalorização de avaliações externas, 

padronizadas e de larga escala, e implementação de projetos concebidos e gerenciados por 

instituições privadas, como a Fundação Roberto Marinho ou Instituto Ayrton Senna, entre 

diversas outras ações de intervenção direta na escola. O Portal Rioeduca, que congrega os 

blogs cujas postagens problematizamos, faz parte dessa política, em visível esforço pela sua 

promoção e adesão por parte da comunidade escolar. Desse modo, ao discutirmos as questões 

de gênero e sexualidade na educação escolar da juventude, no recorte das inscrições dos blogs 

reunidos pelo Portal Rioeduca, a política educacional articulada pela Secretaria Municipal de 

Educação/SME-RJ demandou interpretação que localizasse sua força e presença no contexto 

em discussão, o que construímos em interlocução com teorizações do sociólogo britânico 

Stephen Ball e colaboradores. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/movimento-gay-reage-a-suspensao-de-kit-anti-

homofobia>. Acesso em: 10/4/2015. 
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 Seus escritos nos interessaram pelo entendimento que propõem para o que denominam 

como o ciclo de políticas públicas (BALL, 1993; BOWE, BALL, GOLD, 1992), que nos 

permitiu uma abordagem não estadocêntrica do contexto escolar – a nosso ver, mais 

pertinente, na medida em que reconhece complexidade e dinamismo nas suas articulações 

com os contextos políticos mais amplos. Não mobilizamos, no entanto, toda sua 

argumentação, privilegiando seu diálogo com os teóricos Roland Barthes e Michel Foucault, 

que fundamentam a proposição das políticas públicas como texto e como discurso.  

Com Barthes, Ball (1993) propõe interpretar as políticas públicas como texto, para 

destacar a abertura das suas leituras possíveis. Na sua vida social, isto é, desde o momento das 

negociações e disputas primeiras em torno da sua forma e conteúdo, as políticas não 

conseguem controlar suas diferentes leituras, como, ademais, entendemos que acontece com a 

linguagem em geral. Concebendo tais políticas como texto, admitimos, portanto, que, desde 

suas primeira redações, já comportavam múltiplos entendimentos. No entanto, parece-nos 

óbvio que nem todas as leituras terão o mesmo poder performativo (DERRIDA, 1991), isto é, 

terão o mesmo potencial de criação de efeitos de verdade. Ball recorre à noção de discurso em 

Foucault, para nos lembrar das desigualdades de poder que permeiam as lutas pela 

interpretação e efetivação das políticas educacionais: é certo que o texto é aberto a múltiplas 

abordagens, mas também se reconhece que haverá leituras que, ainda que sem determinações 

estruturalistas, poderão, em alguma medida, ter mais força do que outras nos contextos 

escolares. 

Esse movimento de interpretação e geração de efeitos de realidade é descrito de forma 

cíclica e circular por Ball e colaboradores (1992). No caso das políticas educacionais, no 

contexto da prática, profissionais do ensino e demais participantes da comunidade escolar 

efetivariam, segundo múltiplas e potencialmente conflitivas leituras, o texto escrito pelo 

contexto de produção – instância político-administrativa que fabrica a legislação e os 

documentos oficiais, assim como todo o arcabouço textual de divulgação e convencimento 

que costumam acompanhá-los e que podem adquirir formatos variados, como entrevistas de 

autoridades públicas e de especialistas acadêmicos, materiais didáticos para formação de 

professores e suporte de práticas pedagógicas, entre outros. Já o contexto de influência tem 

localização e atuação mais difusa na sociedade, denominando os múltiplos espaços-tempos 

em que se apresentam propostas e reivindicações, que concorrem pela inscrição no texto da 

política pública. Não há hierarquia ou ordem sequencial entre os contextos, nem tampouco 
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exclusividade de função ou participação: o professor pode atuar no contexto da prática, 

quando do exercício do magistério, ao mesmo tempo em que milita no seu sindicato e 

participa de discussões em redes sociais virtuais (contexto de influência), podendo também 

estar presente em espaços-tempos legislativos responsáveis pela redação dos documentos das 

políticas da educação5 (contexto de produção).  

Entendemos, desse modo, que o conjunto de blogs que organizamos para discutir 

sobre as questões de gênero e sexualidade configuram um espaço-tempo peculiar, em que se 

cruzam os contextos descritos na teoria: faz parte do contexto de produção, na medida em que 

se situa no Portal Rioeduca, que é organizado pela SME-RJ e que autoriza (ou não) a inclusão 

dos blogs; propõe trazer notícias do contexto da prática, constituindo enunciação que concorre 

para configurá-lo; ao fazê-lo, toma parte do contexto de influência, na medida em que 

promove ou oculta práticas e narrativas que trabalham pela fixação de determinados sentidos 

para as práticas da educação escolar. 

A imagem que encontramos para descrever esse espaço-tempo virtual de superposição 

dos três contextos do ciclo de políticas foi a vitrine: pelo teor celebratório, controle pela SME-

RJ e ausência de polêmicas6, entendemos que predomina a função de influência, que pretende 

se valer da prática, para afirmar o texto da produção, isto é, divulgar e positivar a política 

educacional promovida pela atual gestão da rede de ensino público carioca.  

 

Gênero e sexualidade em vitrine virtual do ensino carioca 

 

As leituras e a própria organização do corpus empírico aqui em discussão dialogam 

com as concepções de diferença e texto desenvolvidas pelo filósofo Jacques Derrida (1991), 

bem como com suas apropriações pela teórica feminista Judith Butler (2008, 1997), na 

proposição da noção de gênero performativo. Nessa perspectiva, observa-se a dimensão 

                                                           
5  É importante, contudo, assinalar limites nas possibilidades de diálogo com as teorizações de Ball. 

Ressalve-se que há passagens (p. ex., BOWE et. al, 1992, p. 19) em que se anuncia o contexto de influência 

como o momento inaugural das políticas educacionais, do que discordamos, destacando a contradição com 

outros enunciados dessa mesma publicação, que, já na página seguinte, expõe representação gráfica que explicita 

a circularidade dessa concepção, sem assinalar qualquer ponto de início. Observamos também que, ao nos 

apropriarmos da noção de discurso foucaultiana, pretendemos fazê-lo pontualmente, sem considerar que 

Foucault distingue práticas discursivas de práticas não discursivas, o que não faz sentido na perspectiva 

derridiana. Apostamos, no entanto, que estas distâncias não comprometem a pertinência das aproximações 

expostas. 
6  Foram encontrados poucos comentários às postagens feitas nos blogs, e nenhum configurava efetiva 

discussão. 
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performativa dos enunciados, ou seja, postula-se que a linguagem não apenas descreve, como 

pode também gerar efeitos ao enunciá-los. O performativo implica o efeito que enuncia por 

força das convenções sociais, porém, dada a ausência de fundamentação objetiva dessa 

ordem, todo enunciado comporta também a possibilidade do deslocamento de sentidos, em 

sua aparente repetição. Para Derrida (1991), essa repetição falha, que permite o 

estabelecimento, mas também a desestabilização dos sentidos, é chamada de iteração.  

A partir do entendimento derridiano da dimensão ontológica do texto, conforme acima 

sintetizado, a teórica feminista Judith Butler (2008, 1997) concebe a noção de gênero 

performativo, defendendo uma abordagem radicalmente discursiva/textual tanto do gênero 

quanto do sexo. Com a autora, assumimos na pesquisa que não apenas o gênero e a 

heteronormatividade são construções linguístico-culturais, como também nossos 

entendimentos de sexo e da própria ideia da biologia, que o nomeia em binarismo 

naturalizado. E mais: a reprodução do gênero e do sexo constituem sempre negociação de 

poder, que define quem são as pessoas e comportamentos que podem ser reconhecidos social, 

política e legalmente, e aqueles que não o são. Julgamos que a escola tem importante papel 

nesses processos sociais de construção de sentidos e, interessadas no combate ao sexismo e à 

discriminação por orientação sexual e por identificação de gênero na educação escolar, 

abordamos o corpus Blogs SME-RJ (LEITE, 2013) para questionar as repetições e 

deslocamentos, relativamente a tais temáticas, que têm lugar em sua superfície textual. 

Nosso corpus empírico consiste em uma compilação de todas as postagens e 

comentários publicados em 163 blogs divulgados através do Rioeduca, de janeiro de 2009 

(início da atual gestão da Secretaria) a novembro de 2013, coletadas no período de agosto a 

novembro de 20137. Os blogs são feitos por escolas, professores/as, alunos/as, projetos e 

Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e são disponibilizados sob coordenação e 

autorização do Portal. 

Com o auxílio do aplicativo AntConc 3.4.3w8, listamos todas as palavras do 

documento e o quantitativo das suas ocorrências, que totalizaram 103091 termos diferentes. 

                                                           
7  Contamos, para tanto, com financiamento do CNPq, no âmbito do projeto Abordagens discursivas de 

juventude no tempo presente: questões metodológicas nas análises de textos curriculares (2013-2014), do qual 

participamos, em parceria com a professora Carmen Teresa Gabriel, da UFRJ, coordenadora do projeto. 
8  AntConc é um aplicativo de apoio para análise de corpus, gratuito. Entre diversos outros recursos, dispõe 

da wordlist e da concordance: enquanto a primeira gera uma lista de todas as palavras constantes no corpus, 

indicando o número de ocorrências o os arquivos em que incidem, a segunda permite acessar os contextos 

(textos dos blogs) das suas ocorrências. Disponível para download em: 

<http://www.laurenceanthony.net/software/antconc>. Acesso em: 14/04/2015. 
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Selecionamos aqueles que nos interessavam para a pesquisa9 e problematizamos os contextos 

textuais imediatos em que cada um dos termos foi enunciado. Dados os limites deste artigo, 

selecionamos aqueles que oportunizaram as discussões que avaliamos como mais produtivas 

para os propósitos do estudo: foto (63446 ocorrências), homofobia (101), lgbt/s (50), 

travesti/s/transexual/is/trangênero/s (74), gay/s (30), lésbica/s (17).  

Embora as imagens fossem bastante repetidas e pouco trabalhadas nos blogs, a 

investigação das suas ocorrências foi interessante para a pesquisa. A palavra foto, com que 

substituímos as fotografias constantes dos blogs, teve 63446 repetições, o que nos parece 

confirmar que o portal pode ser lido como uma vitrine dos trabalhos, projetos e professoras/es 

que a SME-RJ deseja divulgar.  

Já ao observar as inscrições da palavra homofobia, percebe-se que a maior parte do 

que é publicado são reblogs, ou seja, divulgação de artigos e informações de outros blogs e/ou 

sites, sobre legislação, projetos de lei de combate à homofobia e agenda de ações de 

promoção da saúde. Localizamos apenas duas postagens sobre projetos desenvolvidos em 

escolas.  

Um dos projetos foi chamado Época na Escola, desenvolvido em 2011, com uma 

turma do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Peja) noturno. Este projeto, proposto 

por um professor a partir da leitura crítica e orientada de duas revistas do grupo Globo, gerou 

a publicação de quatro textos, de 3 alunas e 1 aluno, em torno do tema Respeito ao outro. 

Cada uma das redações desenvolve uma temática: Preconceito e Repressão aborda a 

homofobia e o racismo; Viva a Diferença trata do respeito ao outro independente da cor, 

religião, condição social, do comportamento etc.; Homofobia sugere que a falta de respeito e o 

preconceito são consequências da falta de conhecimento, acrescentando que esta falta de 

conhecimento gera transtornos a quem sofre discriminação, entre eles, até a morte; União, que 

argumenta que o respeito ao outro tem que existir sem distinção de raça ou orientação sexual. 

O outro projeto exposto também articulou formas diversas de preconceito e discriminação 

(Estereótipos e a Paraíba). 

É interessante verificar que a abordagem interseccional das questões de gênero e 

sexualidade já se faz presente em escolas da rede pública carioca. Nessa perspectiva, entende-

se que há um “entrecruzamento de opressões” (HOOKS apud PRECIADO, 2010, p. 48), 

                                                           
9  Investigamos cerca de 100 termos relacionados com o tema gênero e sexualidade. 
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considerando aquilo que Beatriz Preciado destaca como a “interseccionalidade política” 

(CRENSHAW apud PRECIADO, 2010, p. 48) que existe quando se trata de raça, gênero, 

padrão estético, classe, origem nacional/regional ou sexualidade. Estes preconceitos atuam em 

conjunto, marcando profundamente aqueles que são por eles afetados, e consideramos a 

presença desse entendimento em postagens de blogs de escolas, que trazem notícias de 

trabalhos pedagógicos desenvolvidos com alunos, como sinais do seu enfrentamento, embora, 

aparentemente, em escala bastante restrita. 

Já as palavras sexualidade/s foram registradas em 189 ocorrências, sendo, em sua 

maior parte, em blogs coordenadorias regionais. São diversos reblogs do blog Elos da Saúde, 

do Portal Aprendiz e da Revista VEJA, além de informações sobre palestras, oficinas, grupos 

de jovens e ações do Programa Saúde nas Escolas/PSE que articulam o tema da sexualidade a 

drogas, tabagismo, violência e alimentação saudável. A divulgação de cursos de formação 

para docentes, como é o caso do curso de extensão Diversidade na Escola, parceria entre a 

SME-RJ e a Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, ou o Seminário Educação em 

Saúde nas Escolas, sugere que há preocupação com a formação docente nos temas do gênero 

e da sexualidade. Tem maior recorrência do que o registro de atividades efetivamente 

desenvolvidas nas escolas, mas pode ser interpretada como sinal de pretensão, por parte das 

políticas oficiais, de intervir nesse quadro o que nos levou à problematização dos conteúdos 

desses reblogs, para discutir os sentidos dessa intervenção performativa. 

Quando investigamos os projetos desenvolvidos pelas escolas, encontramos trabalhos 

como o Projeto: Bebê Ovo, desenvolvido em um dos chamados Ginásios Experimentais 

Cariocas (GEC), com turmas de 7º ano. Consiste em um debate seguido de elaboração de 

redações sobre a temática da sexualidade e da gravidez na adolescência em que chama a 

atenção a sinonímia apresentada entre o ovo/feto e bebê. Outro projeto que segue a mesma 

perspectiva é o projeto Gravidez na Adolescência - Uma questão de escolha, que afirma que 

os maiores problemas enfrentados pelos jovens nos dias atuais estão relacionados à 

sexualidade, em especial à gravidez indesejada na adolescência. Ambos referem-se a fetos 

como bebês, indicando uma perspectiva frequentemente defendida por grupos religiosos que 

consideram que a vida humana se inicia no momento da concepção. Esta visão vai de 

encontro às discussões atuais das ciências biomédicas, que não possuem consenso sobre o 

tema, e contraria a perspectiva dos movimentos feministas, que defendem que o direito ao 

corpo é um direito fundamental da mulher, que deve decidir se prossegue ou não com a 
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gravidez. Apregoar uma perspectiva que considera a mulher como reprodutora e desconsidera 

que ela tem direito sobre o próprio corpo repete o que lemos interpretamos como preconceito 

de gênero, o que ocorre em ambos os projetos citados. 

Outra iniciativa, também de escola da Rede, Oficina de Aprendizes: Sexo e Saúde, 

propôs discutir métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e adolescência. 

Como resultado, publicou falas dos estudantes em uma postagem chamada “a voz de nossos 

alunos...”, onde se destaca o foco na prevenção da gravidez, de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e da AIDS. Exemplifica um tipo de abordagem recorrente, o que 

julgamos apontar que se reconhece que as/os estudantes praticam a atividade sexual, mas 

omite-se a abordagem dessa atividade como fonte de prazer, assumindo-a exclusivamente 

como potencial perigo, por possibilitar a gravidez e/ou DST e AIDS. Encontramos, contudo, 

um questionário com 15 perguntas fechadas, elaborado por alunos e alunas, a respeito do tema 

relacionamento e amor. Faz parte do projeto já citado, Época na Escola, e, entre as perguntas 

propostas, questiona-se “o que desperta o sexo?” e apresenta como possibilidades de resposta: 

tesão, prazer, sensualidade, fantasias, ou nenhuma das alternativas. Julgamos significativo 

que, em um dos poucos materiais produzidos por alunos, apareça com clareza a enunciação do 

prazer sexual.  

Os termos lésbica/s, com 17 ocorrências, foram citados majoritariamente na 

explicitação da composição da sigla LGBT, não se localizando propostas de ações nas escolas, 

o que lemos como sinal de que, também nesse espaço-tempo, as mulheres lésbicas tendem a 

ser invisibilizadas. Considerando a ênfase predominante no papel reprodutivo da mulher, tal 

ausência já não surpreende, posto que, ignorando-se as múltiplas formas de reprodução 

humana atualmente possibilitadas pelos avanços da ciência médica, as tradições 

heteronormativas da nossa cultura costumam repetir, em diferentes textos e contextos, que a 

orientação sexual lésbica é incompatível com a gravidez – no caso deste corpus, uma 

repetição que se faz pela ausência do enunciado dessa orientação sexual. 

Já com relação aos termos gay/s, apresentam-se, em suas 26 ocorrências, com diversas 

referências ao casamento homossexual, bem como ao combate às DST e AIDS, à homofobia e 

à violência nas escolas. Além do estímulo ao uso de preservativo, discute-se a respeito da 

elaboração de materiais didáticos e da formação de professores para o combate à violência no 

ambiente escolar. Predomina a divulgação de reblogs por parte das CREs, e pode-se constatar 

que a orientação sexual masculina não é invisibilizada, como ocorre no caso feminino.  
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As expressões travesti/s (37 ocorrências), transexual/is (29) e transgênero (8), foram 

mencionadas nos seguintes contextos: na explicitação da sigla LGBT e suas variações; em 

notícias sobre travestis/transexuais/transgêneros, em reblogs que não diziam respeito 

diretamente aos contextos escolares; em uma única referência ao quadro de frequente evasão 

escolar por pessoas trans, constatada na pesquisa Homofobia na escola, de 2010. Todas são 

postagens de coordenadorias regionais – ou seja, publica-se pesquisa que informa sobre a 

gravidade da situação da educação escolar da população trans, em reconhecimento que não se 

parece traduzir em trabalho pedagógico na educação escolar.  

Outra postagem localizada na busca pelos termos travesti/transgênero/transexual 

também compromete, em alguma medida, a força dos registros que julgamos trabalhar no 

combate ao sexismo e às discriminações heteronormativas: em reprodução de entrevista 

conduzida pelo médico conhecido pela sua atuação na Rede Globo, Dráuzio Varela, afirma-se 

que: 

Depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, vozes se levantaram 

contra o preconceito que a sociedade patriarcal e machista impunha às 

mulheres. Nos livros O Segundo Sexo, A Mística Feminina e A Mulher 

Eunuco, as autoras Simone de Beauvoir, Betty Friedman e Germaine Gree, 

respectivamente, combateram a marginalização feminina e defenderam a 

igualdade entre os sexos. Hoje, sabemos que felizmente há diferenças 

biológicas entre homens e mulheres, que aparecem logo nos primeiros anos 

de vida e levam cada um dos sexos a desenvolver determinadas aptidões.   

 

 Não se seguem comentários, e a matéria tem o título “INTERESSANTE – Diferenças de 

Gênero”.  

 

Considerações 

O grande número de fotos e vídeos postados, sem comentários ou explicações, 

confirmou a pertinência da metáfora com que identificamos o espaço-tempo da pesquisa: uma 

vitrine da atual política educacional da rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro. 

Interpretamos o corpus compilado como variações dos textos do contexto de produção, com 

clara intenção performativa, que não necessariamente nos dizem sobre o que se pratica na 

escola, mas nos informam sobre opções das atuais políticas públicas para a educação carioca. 

No caso dos temas do gênero e da sexualidade, entendemos que a restrição da sua 

presença, que constatamos no estudo, é tão significativa quanto as iterações que se realizam.  

De um lado, podemos considerar que as menções localizadas com ênfase no combate 
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ao preconceito e discriminação LGBT representam importante deslocamento, tanto em 

relação a momentos passados da educação escolar, em que tais temas eram silenciados, como 

relativamente a textos de intolerância heteronormativa, que sabemos circular com lamentável 

vigor na nossa sociedade. No entanto, a restrição quantitativa da sua presença compromete a 

força dessa conquista. 

Mais problemática, contudo, foi a constatação da associação majoritária desses temas 

à prevenção da gravidez, doenças sexualmente transmissíveis e abuso de drogas. A repetição 

da perspectiva do controle e do risco na abordagem do ato sexual exclui o prazer e, 

obviamente, distancia a escola da juventude. Mas foi interessante perceber que, embora 

tenham sido poucas as notícias de trabalhos desenvolvidos em escolas em torno a essas 

temáticas, localizamos em narrativas de alunos os deslocamentos mais significativos, na 

perspectiva do combate ao sexismo e ao preconceito, bem como em abordagem mais feliz do 

ato sexual. Ou seja, nossos estudantes parecem resistir à iteração que localiza o sexo no risco 

e na doença. 

Por fim, destacamos a verificação da distância do texto das políticas cariocas em 

relação a importantes construções teórico-políticas dos movimentos feministas e dos estudos 

do gênero. Entre outros exemplos possíveis, a repetição sem crítica ou polêmica do texto 

citado ao final da última seção, que se vale da autoridade médica para repetir chavões 

sexistas, aponta para a necessidade de aprofundar teórica e politicamente a discussão em torno 

da opção pelo combate ao sexismo e à discriminação contra as populações LGBT, que muitas 

vezes pareceu se afirmar nos registros estudados.  
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