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Considerações iniciais 

Há alguns anos, em algum evento de professores e 
pesquisadores de língua espanhola no Brasil, assisti a uma 
comunicação na qual se apresentou a imagem da mulher em 
diversos livros didáticos, principalmente no que se referia à 
profissão desempenhada por essas personagens nos materiais. O 
resultado foi, se não me engano, a apresentação de uma mulher 
que era ou dona de casa, ou professora, ou enfermeira, ou 
aeromoça. Basicamente, apenas essas profissões estariam 
atreladas ao mundo feminino e, com isso, pensava-se que este 
mundo estava bem representado.  

No entanto, essa falsa constatação simplesmente refletia 
um ponto de vista machista que colocava a mulher em seu devido 
lugar, naquele permitido por um discurso androcêntrico em que 
cada um tem seu lugar definido pelo gênero, e o da mulher deve 
estar restrito à casa ou a algo que pareça sua extensão, como a 
escola, e a alguma profissão que, no imaginário social, está 
vinculada a uma relação afetiva e de dedicação emotiva. Um 
exemplo é a pouca frequência, nos livros de então, de médicas, 
uma profissão relacionada a muito estudo, desgaste físico e alta 
remuneração, mas uma quantidade enorme de enfermeiras, 
profissão ainda associada à maternidade, ao carinho e ao trabalho 
voluntário. 

De fato, a representação da mulher nos livros didáticos, 
naquele momento, me levou a refletir sobre sua representação em 

outros lugares: em telenovelas, músicas, propagandas e anúncios, 
e em conversas de amigos e familiares. Como sabemos, não 
precisa ser homem para ter um discurso machista. E, mais que isso, 
machista não precisa significar a inferiorização da mulher, basta 
com querer manter uma divisão das coisas no mundo por meio do 
sexo. E assim funciona o sexismo. 

O passo seguinte foi quase automático: ao constatar que 
nem toda mulher é igual, e tampouco todo homem, havia 
problemas quanto às expectativas dessas categorias. A relação de 
diferença entre os sexos estava intrinsecamente embaraçada a de 
dois outros conceitos: gênero e sexualidade. Comportamentos, 
desejos e corpos se misturavam (se misturam, aliás) e meu olhar 
resolveu voltar-se a essa problemática.  

Em 2008, durante minha pesquisa de monografia, procurei 
vislumbrar as estratégias discursivas usadas por homossexuais 
masculinos brasileiros em um site de relacionamento quando 
procuram um parceiro, e pude ver, dentre outras coisas que hoje 
me parecem óbvias, o preconceito entre aqueles que são 
estigmatizados. É como o filósofo e historiador francês Didier 
Eribon (2008, p.156) afirma: “o fato de pertencer a uma categoria 

oprimida nunca impediu qualquer pessoa de perpetuar a opressão 
dos outros”, ou seja, ser vítima de racismo não impede alguém de 

ser ele mesmo racista ou homofóbico, assim como ser 
homossexual não o impede de ser racista ou de aderir a ideologias 
políticas conservadoras, retrógradas, misóginas ou até mesmo 
fascistas.  

Nesse contexto, a opressão é um construto não natural, 
mas naturalizado. Parte-se do pressuposto de que ser algo visível 
ou dado previamente, como ser homem, mulher, brasileiro, negro 
etc., indica determinado comportamento. Com “indicar” quero 
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dizer “ter expectativas”. E com “ter expectativas” quero dizer, 

fazendo um discurso circular e quase tautológico, que tendemos a 
manter regularidades. As coisas, para nós, só fazem sentido 
quando podem ser repetidas, iteradas. Compreendemos aquilo 
que já vimos, ouvimos, sentimos e experimentamos. As situações 
podem mudar, mas há algo que se repete. 

Os livros didáticos, de alguma forma, repetem. O que talvez 
os tornem melhores que outros são como e o que repetem. O 
exemplo que vou tomar é o da unidade 2 do livro 1, do 6º ano do 
Ensino Fundamental, da coleção Cercanías, da Editora SM, que se 
destacou entre as cinco coleções de Língua Estrangeira aprovadas 
no PNLD 2014 (MEC, 2013). Nessa unidade, os autores trabalham 
com o tema “família”, um tema muito recorrente nas obras 

didáticas, mas os três responsáveis pela coleção o fizeram de uma 
forma diferente do comum, o que acabou ocasionando críticas.  

De forma geral, os autores da coleção trataram a temática 
de modo a acompanhar algumas mudanças presentes na 
sociedade atual com respeito à instituição familiar e a sexualidade, 
como veremos mais adiante. E é exatamente sobre isso que vou 
tratar de forma breve em minha fala: o que exatamente provocou 
a saída do lugar comum da repetição dos livros? E o que a crítica 
argumenta para não concordar com a obra? A essa “escapulida” 

do lugar comum chamo subversão, pois o foco está na 
desestabilização de uma regra, uma norma ou um conformismo 
muitas vezes não declarado ou pensado. Mas que regra é essa? Se 
a subversão é uma mobilização política que remodela conceitos de 
forma a reivindicá-los e reelaborá-los dentro de um discurso 
também político de modo que eles possam redesdobrar e 
desestabilizar as categorias que pertencem, o que pretende 

mobilizar a segunda unidade de Cercanías que leva à discordância 
por parte do professor que faz a crítica? 

 
As famílias em Cercanías: uma breve descrição 

A unidade 2 do livro do 6º ano do Ensino Fundamental da 
coleção Cercanías leva o título “Cine en casa: ¡a convivir con la 

família y la pandilla!” e tem como objetivos, de acordo com o que 

os autores apresentam na abertura da unidade (COIMBRA et al., 
2012, p.29), a reflexão sobre a temática da família, a aprendizagem 
de estruturas de apresentação e o estudo de alguns elementos da 
sétima arte. Além disso, propõem-se duas perguntas a serem 
respondidas: “¿Cuál es el modelo de mi familia?” e “¿Cómo sería la 

película de mi vida?”. 
Para conseguir responder a primeira pergunta, propõe-se 

aos alunos, que têm aproximadamente 11 ou 12 anos, uma 
atividade baseada em uma imagem. A seção em que esta atividade 
se apresenta se chama “¡Para empezar!” que, segundo o Guia 
Didático (COIMBRA et al., 2012a, p.V), tem como objetivo 
“presentar el tema a desarrollarse en la unidad. Se exponen textos 

verbales y no verbales o multimodales con algunas preguntas que 

lleven al alumno a iniciar la reflexión sobre lo que se trabajará en 

las secciones posteriores”. Dessa forma, a atividade de abertura se 
propõe a introduzir o tema de forma reflexiva, o que parece indicar 
que o aluno deve mais acessar seus conhecimentos prévios ao ter 
contato com o texto que “acertar” a pergunta proposta. 

De fato, a atividade pede a observação de uma imagem, 
adaptada de uma campanha no YouTube sobre o tema da família, 
que representa o interfone de um prédio residencial (IMAGEM 1). 
Nela podemos ver, por exemplo, que o edifício parece possuir 
quatro andares com dois apartamentos em cada e para cada um 
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dos oito botões do interfone há uma etiqueta descrevendo a 
família que ali habita. Abaixo, também é possível ler a frase “No 

hay familias modelo, simplemente, modelos de familia”.  
 

 
IMAGEM 1: Interfone de um prédio comercial: modelos de família 

Fonte: COIMBRA, L. et al., 2012. p.28. 

A primeira pergunta se refere exatamente a essa frase e 
questiona-se “¿qué significa la palabra modelo?”, cuja resposta 

poderia ser, por exemplo, um ponto de referência para seguir. A 
segunda, aproveitando-se da reflexão feita na primeira, pergunta 
“¿por qué no hay famílias modelo, sino modelos de familia?”, de 

modo a questionar a afirmativa do próprio texto e levar a uma 
leitura crítica por parte do aluno. Ao retornar às descrições das 
famílias, o aluno pode perceber que em cada apartamento há um 
tipo de família: uma mulher separada que mora com sua mãe e seu 
filho, um homem viúvo com sua filha, dois irmãos, uma senhora 
com sua neta universitária, uma mulher apenas, um homem com 
seu cachorro, uma mulher com seu namorado e suas filhas e, 
finalmente, duas mulheres e sua filha. Com isso, o aluno pode 
refletir que não existe um modelo único de família, mas sim vários. 
A última pergunta desta atividade parte para o conhecimento 
prévio do aluno quando questiona “¿Cuántos modelos de família 

conoces?”, momento, inclusive, que o professor pode ampliar o 

vocabulário apresentando alguns nomes populares e técnicos de 
tipologia de famílias, como nucleares, en cohabitación, 

unipersonales, monoparentales, biparentales, reconstituidas, con 

hijos adoptivos, polinucleares, extensas e compuestas.  
A outra atividade desta seção, ainda na página 29, pede ao 

aluno que crie um slogan para uma campanha no bairro para que 
as pessoas reflitam sobre os vários modelos de família. Para este 
objetivo, os autores apresentam uma imagem que representa 
cinco diferentes tipos de família (IMAGEM 2). Em seguida, em um 
quadro, lembra o usuário da obra que os diferentes tipos de família 
fazem parte dos temas transversais. 
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IMAGEM 2: Tipos de família e transversalidade 

Fonte: COIMBRA, L. et al., 2012. p.29. 

 
O restante da unidade trabalha tanto com a representação 

das famílias na sétima arte como com os gêneros dos filmes e dos 
textos pelos quais se apresentam essas informações. Dessa forma, 
apresenta-se a família da comédia “Míos, tuyos, nuestros” e a do 

drama “Valentín” por meio de uma sinopse, a família “Os 

Simpsons” por uma árvore genealógica, e a família real espanhola 

por meio do fragmento da Constituição Espanhola. Entremeando 
esses textos, o vocabulário de família, os possessivos, alguns 
números cardinais, o presente do Indicativo, alguns aspectos 

nociofuncionais e a pronúncia das vogais são trabalhados por meio 
das quatro habilidades de modo integrado e com relativo esmero. 

Entretanto, não é o modo como a língua espanhola é 
tratada neste capítulo que ocasionou a crítica sobre a qual 
trataremos a seguir. É exatamente por apresentar modelos de 
família que o trabalho dos autores foi posto em cheque. 

Se tomarmos o livro dos Temas Transversais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no capítulo dedicado à 
Orientação Sexual, podemos observar que o tratamento da 
sexualidade nos diferentes ciclos escolares tem como objetivo 
“contribuir para a superação de tabus e preconceitos ainda 
arraigados no contexto sociocultural brasileiro” (BRASIL, 1998a, 

p.187), e que “ignorar, ocultar ou reprimir são respostas habituais 

dadas por profissionais da escola, baseados na ideia de que a 
sexualidade é assunto para ser lidado apenas pela família” (BRASIL, 

1998a, p.291). A atividade proposta pelos autores de Cercanías se 
aproxima desse objetivo quando propõe a reflexão acerca dos 
modelos de família de forma a possibilitar a formação de opinião 
a respeito do que lhes é ou foi apresentado tanto dentro como fora 
da escola; esta instituição, por sua vez, deve possibilitar ao aluno 
“desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio 

eleger como seus” (BRASIL, 1998a, p.300). O caminho a ser 

trilhado, segundo o documento consultado, é por meio da 
informação, problematização e debate dos diferentes tabus, 
preconceitos, crenças e atitudes existentes na sociedade, 
“buscando não a isenção total, o que é impossível, mas um maior 

distanciamento das opiniões e aspectos dos professores para 
empreender essa tarefa” (BRASIL, 1998a, p.302). 

Os PCN, finalmente, defendem que não compete à escola 
“julgar como certa ou errada a educação que cada família 
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oferece”, mas sim “abrir espaço para que a pluralidade de 

concepções, valores e crenças sobre sexualidade possa se 
expressar” (BRASIL, 1998a, p.305), e parece ser esse o foco da 

atividade de Cercanías. Vejamos, então, onde exatamente se 
localiza o julgamento que a obra recebeu. 

 
A crítica e minha apreciação 

Quando falo de “crítica” refiro-me essencialmente ao 
artigo de opinião escrito pelo professor Orley José da Silva, cuja 
primeira publicação parece ser o que data de 1º de setembro de 
2013, no jornal eletrônico “Gente de Opinião”, de Porto Velho 

(RO). Sob o título “Orientação política e sexual no livro didático”, 

Silva (2013) afirma que a escolha de livros recomendados pelo 
PNLD 2014 “tem sido dolorosa para os professores que se sentem 

inconformados com a linha de doutrinamento político e ideológico 
das editoras participantes deste Programa”. Esse doutrinamento 

político e ideológico refere-se ao direcionamento da formação 
política do aluno para bases marxistas e relativistas quando as 
coleções releem períodos econômicos e históricos da nação, 
exaltam figuras políticas do socialismo brasileiro e estrangeiro, 
promove personalidades do Governo, dentre outras ações, com o 
objetivo de “formar opinião política, partidária e ideológica na 

escola”. 
Com frequência, Silva (2013) coloca seu olhar em dois 

conceitos particulares: o “relativismo do secularismo 

contemporâneo” e a “interpretação marxista do laicismo”. E como 

não poderia ser diferente, a crítica que o professor faz à coleção 
Cercanías está no “esforço deliberado de desconstrução do 
modelo tradicional de família nuclear: pai, mãe e filhos”. 

Entretanto, de todos os modelos de família presentes na atividade 

que encabeça a unidade 2 do livro do 6º ano de tal coleção, Silva 
(2013) apenas cita a família do apartamento 101, no qual moram 
“dos mujeres, su hija”. Na verdade, não parece ser seu objetivo 

julgar a subversão do modelo nuclear de família, mas sim a 
inclusão da homoparentalidade. E mais que essa rejeição, o autor 
do artigo condena a prática da inseminação artificial.  

  Em um segundo momento da análise do livro, Silva (2013) 
cita o Manual do Professor, no qual consta um artigo intitulado 
“Mujeres lideran 32 por ciento de famílias en el Distrito Federal”. 

O propósito do texto, que foi publicado no jornal mexicano Cimac 
Noticias, não é apenas o de dar subsídios didáticos e pedagógicos 
ao professor, mas também levá-lo a refletir sobre o que está 
apresentando aos alunos. Uma leitura crítica desse artigo 
apresentado pelos autores da coleção nos leva a concluir que a 
escolha foi bem específica, haja vista que o Cimac Noticias é um 
jornal com perspectiva de gênero. Mas nem mesmo a fonte do 
texto é citada na crítica de Silva (2013), ele simplesmente afirma 
que  

No mesmo livro, na parte que oferece subsídios didáticos e 
pedagógicos ao professor, há a seguinte orientação: “Según 

la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir 
(RNCJDD), estos grupos conservadores insisten en afirmar la 
relación monogámica heterosexual, desde que se unen en 
matrimonio hasta que mueren, como única opción para 
formar familias, ignorando otros modelos de familia, por 
ejemplo: la presencia femenina como cabeza de la familia 
con hijas e hijos, y personas del mismo sexo con hijas e 
hijos”. 

Da forma como apresenta o fragmento, parece que os autores do 
livro didático criaram o texto, o que daria a entender que o 
objetivo de “constituir uma sociedade socialista, secularizada e 
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relativista”, como aponta Silva (2013) no primeiro parágrafo de seu 

artigo, fosse, de fato, cumprido em forma de complô. Afinal, os 
autores estariam a mando do Governo para fazer algo parecido a 
uma lavagem cerebral, o que justificaria criar um texto no qual se 
apoiar.  

Explico melhor. Silva (2013) esclarece que, sobre a RNCJDD, 
“é sabido que a Igreja Católica não compartilha das ideias deste 
seu grupo de jovens”, logo, “ao mostrar a existência de vozes que 

se opõem dentro do próprio discurso de autoridade que é 
responsável, em grande parte, pela formação moral do aluno, 
instiga-o a questionar e/ou combater estes valores”. O que ele 

parece querer dizer é que os autores não levam em conta a 
hierarquia Católica e usa de argumentos débeis para convencer 
professores e alunos de que devem ser marxistas, laicos e 
relativistas.  

Eu, por outro lado, interpreto que o objetivo de Silva (2013) 
ao ater-se a um parágrafo do texto do jornal mexicano, no qual 
vários outros assuntos sobre a família são tratados, sem citá-lo, e 
transformá-lo em uma perigosa propaganda anticristã, isso sim 
parece ser um doutrinamento político e ideológico, não apenas 
contra a coleção, mas contra o PNLD e o Governo. 

Inclusive, questiono, aproveitando o fragmento citado 
acima, o que o articulista compreende do ensino baseado em 
temas transversais. Se eles não são considerados, como aponta o 
próprio Silva (2013), disciplinas, mas “estão presentes nelas 

porque as atravessam”, isso quer dizer que devem ser tratados de 

forma interdisciplinar, na qual cada professor, respondendo pela 
disciplina que lhe cabe, deve abordá-lo de modo a fazer sentido no 
contexto do assunto que está ensinando. E um dos objetivos do 
ensino fundamental brasileiro é, como apontam os PCN (BRASIL, 

1998, p.7), “posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo 
como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas”. 

Isso está refletido tanto nos objetivos do ensino de línguas 
estrangeiras nas escolas brasileiras para este nível: 

A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso 
papel construtivo como parte integrante da educação 
formal. Envolve um complexo processo de reflexão sobre a 
realidade social, política e econômica, com valor intrínseco 
importante no processo de capacitação que leva à 
libertação. Em outras palavras, Língua Estrangeira no ensino 
fundamental é parte da construção da cidadania. (BRASIL, 
1998, p.41) 

como também na seleção dos livros didáticos, pois a coleção deve 
favorecer, dentre outras coisas, “a formação de um leitor crítico e 

interativo, capaz de ultrapassar a mera decodificação de sinais 
explícitos” (BRASIL, 2009, p.22). Assim, se observarmos bem o 

argumento de Silva (2013), a saber, que “ao mostrar a existência 

de vozes que se opõem dentro do próprio discurso de autoridade 
que é responsável, em grande parte, pela formação moral do 
aluno, instiga-o a questionar e/ou combater estes valores”, parece 

que o objetivo de leitura crítica foi cumprido, o que talvez 
preocupe o articulista. 

Não apenas a obra de língua espanhola recebeu menção no 
artigo de Orley, mas também uma coleção de inglês, na qual trata 
de assuntos como “mudança de sexo, mudança de nome e opção 

pela vida homossexual” no livro do 9º ano. De tudo isso, o autor 

critica que os temas transversais “são abertos e passíveis de 

interpretações variadas e podem ser direcionados para qualquer 
ideologia, dependendo da formação discursiva que os explora”. A 

preocupação se localiza, portanto, no fato de o MEC, em sua 
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opinião, optar “pelo discurso que contraria a crença, os valores e a 

ideologia predominantes na população”. Segundo seu ponto de 

vista, esses valores e ideologia predominantes na população estão 
baseados na tradição cristã, como o IBGE atestou, mas que ele não 
cita nem mesmo o ano de realização da pesquisa. 

A fim de deixar mais claro seu ponto de vista, Orley afirma 
que o problema é a “abordagem e aplicação de alguns dos temas 
transversais em livros didáticos”, o que não diminui a importância 

dos temas transversais, que “são necessários à formação do 

educando para o exercício da cidadania”. No lugar, Silva (2013) cita 

outros temas que lhe parecem mais importantes, como violência 
contra a criança e o adolescente, o trabalho infantil e a questão 
das drogas. Esse comentário, entretanto, mostra mais uma 
preocupação com a presença do tema da sexualidade que, 
necessariamente, uma preocupação com o não tratamento de 
outros temas, haja vista a seleção de um modelo específico de 
família como eixo de seu texto. 

E mesmo tentando ponderar seu discurso afirmando que 
“esta crítica não se julga preconceituosa quanto ao modo de vida 

das tribos urbanas e de outros grupos minoritários”, ele acaba, 

sim, sendo preconceituoso. Afinal, o preconceito é “uma atitude 

negativa contra um grupo de pessoas, baseada exclusivamente no 
fato de elas pertencerem ao grupo discriminado” (ALMEIDA, 2008, 

p.14) e o simples fato de calá-lo ou de não dar voz a esse grupo já 
é sintomático. Principalmente se a justificativa é ser um grupo 
minoritário e, pior ainda, considerando-o uma “tribo urbana”, ou 

seja, uma subcultura que tem como principal objetivo estabelecer 
redes de amigos com base em interesses comuns. 

Seu preconceito ainda se agrava quando diz que considera 
sua crítica  

defensora ardorosa da liberdade para ações afirmativas 
destes grupos, do respeito e consideração que fazem jus 
como cidadãos. Coloca-se contra, porém, as ações 
propagadoras de costumes na escola pública, não 
convencionados socialmente, julgando que é função da 
família e não do Estado orientar sobre padrões de 
comportamento. (SILVA, 2013) 

Ou seja, para o autor, a homossexualidade não passa de um 
costume não convencional, e deve ser discutida no âmbito da 
família. Família esta que segue, obviamente, valores e ideologias 
predominantes na população, diferente do modelo de educação 
pública que, ao seguir o que o MEC propõe, “silencia a voz das 

maiorias, porque a considera conservadora, retrógrada, direitista, 
tradicional e reacionária” (SILVA, 2013), ao mesmo tempo que 

“concede influência privilegiada à contribuição de minorias, para 

quem é ajuda vanguardista, democrata, libertária e progressista” 

(SILVA, 2013).  
Com isso, Orley encerra seu artigo dizendo que “o Governo 

parece querer, acreditar e contar com a modalidade de revolução 
que se opera pela transformação do pensamento iniciada e 
fortalecida na(pela) universidade pública”. Para ele, o problema 

vai se agravar, porque não apenas os livros, mas também os 
professores e os futuros professores das escolas regulares estão 
investindo no aparelho ideológico que se desenvolve em 
“pesquisas, discussões, congressos, simpósios e seminários da 

universidade”, o que, por nem sempre oferecer “assento para as 

divergências”, movimentará “a sociedade para lugares estranhos”. 
Até este momento, referi-me apenas ao artigo “Orientação 

política e sexual no livro didático”, de 1º de setembro de 2013. 

Entretanto, este não foi o único artigo em que Orley tratou do 
assunto. Com o conteúdo quase idêntico e com vários parágrafos 
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iguais, foi publicado, no dia 3 de outubro do mesmo ano, no site 
“A Tribuna News”, de Campo Grande (MS), o artigo intitulado 

“Revolução silenciosa via livro didático” (SILVA, 2013a). E também, 

no dia 30 de setembro, um artigo bastante similar intitulado “Livro 

didático: ferramenta para a revolução socialista” foi publicado no 

site “Mídia sem Máscara”, claramente antissocialista e antipetista, 

como indica a necessidade de categorização do seu texto em 
“Artigo – Governo do PT” (SILVA, 2013b). Neste último artigo, 

Orley não apenas assina como professor em Goiânia e mestre em 
Letras e Linguística pela UFG, mas também como mestrando em 
Ministério pela SPRBC, ou seja, o Seminário Presbiteriano 
Renovado Brasil Central, que oferece cursos de Teologia em vários 
níveis para, além de outros objetivos, “formar líderes na 

dependência do Espírito Santo, vivendo sob o senhorio de Cristo, 
para transformarem o mundo” e “preservar a constante troca de 
informações entre a Igreja, sociedade e Seminário”1. Aliás, o 
mesmo texto do dia 3 de outubro foi publicado no site “Folha do 

Pará” (SILVA, 2013c), claramente de ideologia religiosa (para usar 

o mesmo termo de Orley), haja vista as citações bíblicas que 
ilustram a página.  

Com isso, podemos perceber de onde partem os 
argumentos de Orley: não apenas das universidades federais, que 
ele acaba por criticar no final de seu artigo, mas também, e talvez 
principalmente, de um discurso antissocialista e conservador de 
base cristã. 

 
 

                                                           
1 Informação obtida no site oficial. Disponível em: 
<http://www.sprbc.com/2011-10-19-20-29-05/visao>. Acesso em: 2 de ago. 
2014. 

Subvertendo 
Gostaria de deixar claro que não tenho como objetivo 

criticar ou elogiar religiões e partidos políticos. O que pretendo, na 
verdade, é rebater alguns argumentos de Orley e contrastá-los 
com teorias sobre o gênero, embora esse meu ato linguageiro 
acabe indo de encontro a pensamentos e dogmas de segmentos 
religiosos e político-partidários. Inicio, então, apresentando um 
breve resumo do ponto de vista que defendo a respeito da tríade 
gênero, sexo e sexualidade. 

Há algumas décadas, estudos de diversas áreas das ciências 
humanas têm dado um importante destaque às identidades 
enquanto um maleável construto social, fugindo de um 
determinismo e de uma compartimentação em movimentos 
sociais excludentes. A transgressão passou a ser o carro chefe de 
diversos movimentos que pregavam a ruptura das margens 
identitárias ao tratar dos limites que dividem o “normal” do 

“desviado”. No âmbito da transgressão do gênero, nasce a 

chamada Teoria Queer (doravante TQ), que ao questionar a 
categoria da identidade enquanto que categoria fixa, coerente e 
natural, desestabiliza o próprio conceito de sexualidade, gênero e 
sexo, levando-os ao patamar social e discursivo. 

Alguns pesquisadores são considerados teóricos queer, 
como a espanhola Beatriz Preciado, as estadunidenses Eve 
Sedgwick e Judith Butler, e o francês Michel Foucault. Digo 
“considerados” porque o termo queer, usado para denominar a 
teoria, foi usado pela primeira vez aproximadamente dez anos 
depois da morte de Foucault. Entretanto, seu conceito sobre 
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discurso é de grande destaque na TQ por ser considerado como 
uma série de segmentos descontínuos cuja função tática não é 
uniforme e nem estável, como a própria identidade, que se 
constrói no e pelo discurso.  

Seu ponto de vista a respeito da multiplicidade de 
elementos discursivos que podem atuar em estratégias diferentes 
incentivou outros teóricos a pensar as identidades como 
manifestações de atuações sociais. O termo preferido na TQ é 
performatividade, por fazer referência ao ato de fala performativo 
descrito pelo filósofo J. L. Austin como enunciados que parecem 
declarações, mas que não são destinados completamente, ou 
apenas destinados em parte, para registrar ou transmitir 
informações simples sobre os fatos. Isso quer dizer que os 
performativos não servem para descrever a ação, mas, na verdade, 
servem para agir a própria ação. Esses enunciados se caracterizam 
pelo fato de não poderem ser analisados desde o ponto de vista de 
“verdadeiro” ou “falso”, já que isso é uma marca característica das 
declarações e o que os performativos fazem é “ao dizer certas 

palavras, nós estamos fazendo algo” (AUSTIN, 1962, p.13). O ato 

performativo, resumidamente, deve ser considerado em termos 
de sua eficácia, de seu sucesso ou fracasso e de seus efeitos que 
vem a produzir, diferentemente dos atos constativos, nos quais 
simplesmente o enunciado faz referência a um fato externo por via 
da descrição e, estes sim, podem ser julgados em termos de 
“verdadeiro” ou “falso”, já que se ajustam aos fatos aos quais se 

referem. 
Dessa forma, o gênero, dentro da TQ, é pensado como uma 

categoria cultural disponível atravessada pela categoria do poder 
que é encenada a todo instante. Esse conjunto de atuações 
reiteradas é responsável pela naturalização não apenas do gênero, 

cuja definição tradicionalmente abarca o conteúdo social do tema, 
mas também da sexualidade (desejo) e do sexo (corpo) devido a 
muitas razões, uma delas é pela inexistência de um protótipo de 
gênero ou de um “ser adâmico” que tenha dado origem aos 

gêneros. Isso quer dizer que ser homem, mulher, heterossexual ou 
homossexual, para citar algumas das etiquetas, é um eterno devir, 
usando o termo preferido por Deleuze e Guattari; tudo isso é, 
enfim, a própria atuação sem um sujeito prévio universal, mas 
apenas imaginários sobre o que é “ser” tais etiquetas. 

A pesquisadora Judith Butler se dedicou, em várias obras 
nas décadas de 1980 a 2000, a mostrar que a relação gênero-
discurso é um ato repetido de pelo menos duas matrizes de 
significação na sociedade ocidental: a heterossexualidade 
enquanto norma e o falo enquanto único produtor de significado. 
Isso quer dizer que as performatividades de gênero que 
encenamos hoje em dia são lidas nas referências a uma 
heterossexualidade naturalizada e compulsória e a um 
androcentrismo. Daí a existência dos binômios homem-mulher, 
heterossexual-homossexual e macho-fêmea, daí também a 
hierarquização dos gêneros, dos desejos e dos corpos, e o 
apagamento de identidades que não se enquadram bem a esses 
binômios.  

A TQ, principalmente sob as propostas de Butler, não 
propõe a criação de infindáveis identidades, o que geraria também 
a criação de intermináveis termos para designá-las. Pelo contrário, 
propõe-se a reanalisar e ressignificar tudo o que já temos e que 
nos foi dado por meio da repetição naturalizada. O próprio nome 
da teoria parte desse princípio: a expressão “queer” é a 

apropriação de um termo que significa, literalmente, estranho, 

esquisito, excêntrico, e, usado para insultar, pode significar bicha. 
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Ao invés de propor definições e estabelecer fixidez ou estabilidade 
ao assunto, o queer atua como “transitivo, múltiplo e avesso à 
assimilação” (SALIH, 2012, p.19), o que justifica o fato de a teoria 

investigar essa “normalidade” sexual que se encontra atrelada à 

heterossexualidade, e o faz até mesmo no nome, assumindo-se 
diferente/estranho do ponto de vista da norma, causando uma 
perturbação/confusão de gênero. A TQ deve ser entendida, 
portanto, como uma ferramenta política que não apenas define 
um determinado corpus teórico, mas também é, em si mesma, um 
performativo, pois como defende Butler (1993), o termo queer 
operou como uma prática linguística cujo propósito era causar 
vergonha ao sujeito que nomeia e, ao mesmo tempo, produzir um 
sujeito por meio dessa interpelação humilhante. Isso significa que 
a palavra queer “acumula a força de autoridade mediante a 

repetição ou a citação” (BUTLER, 1993, p.318) do conjunto anterior 

de práticas autorizantes, que era outrora usada “apenas” para 

insultar e categorizar negativamente determinado grupo.  
O processo discursivo agora é a tomada da fala por parte 

do excluído, que reavalia o termo que o insultava e o tornava 
abjeto, usando o termo da psicanalista e crítica literária búlgara 
Julia Kristeva (2004), o cita contra seus próprios “originais” e 

produz uma inversão de seus efeitos. Acredito que a política queer 
vá nesse mesmo caminho: as matrizes que são usadas contra as 
diversidades de performatividades de gênero, sexo e sexualidade 
podem ser revistas e atuadas a favor dos excluídos. Esse parece ser 
o feminismo contemporâneo, que, antes de se excluir ou excluir o 
outro das etiquetas já dadas, procura revê-las e ressignificá-las. 
Pois se o poder está estreitamente relacionado à relação do 
discurso, mais que à lei e à repressão, como defenderia Foucault, 
as categorias sexuais se fazem por meio daqueles que tomam a 

fala e revelam as relações de poder e saber envolvidas nos atos de 
linguagem, como o é o próprio ato de denominar. 

O meu posicionamento contrário aos argumentos de Orley 
vão nessa esteira. Quando ele afirma, por exemplo, que o MEC 
silencia a voz das maiorias, e dessas maiorias entendemos um 
pensamento cristão ortodoxo baseado na heteronormatividade, 
na verdade, ele está também criando essa maioria nos moldes 
performativos dos atos de fala. Afinal, quem é essa maioria, 
factualmente dizendo, que se vê prejudicada “pelo discurso que 

contraria a crença, os valores e a ideologia predominantes na 
população” (SILVA, 2013)? Mais que generalizar (e criar essa 

generalização), o que critico é o uso, como argumento, da 
informação de que a crença, os valores e a ideologia cristã-
heteronormativa-antissocialista são os predominantes na 
população, e que isso justifica a não inclusão do tratamento da 
diversidade sexual nos livros. 

Ao contrário do que perece afirmar Silva (2013), os 
materiais didáticos não são manuais de instrução que aluno e 
professor devem seguir, passo a passo, para alcançar um produto 
final concreto. Muito pelo contrário, as coleções a serem usadas 
nas escolas brasileiras devem levar em conta que  

aprender uma língua estrangeira tem como princípios: 
proporcionar o acesso a sentidos relacionados a outros 
modos de compreender e expressar-se no e sobre o mundo; 
e articular ações que permitam romper estereótipos, 
superar preconceitos, criar espaços de convivência com a 
diferença, que vão auxiliar na promoção de novos 
entendimentos das nossas próprias formas de organizar, 
dizer e valorizar o mundo. (MEC, 2013, p.11-12) 

Dessa forma, está mais que claro que falar da diversidade sexual é 
um caminho para romper o estereótipo da família padrão, mas a 
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ruptura não se faz como uma afronta à ou um silenciamento da 
maioria das famílias, mas sim com a intenção de levar ao 
questionamento, ao criticismo de alunos e professores sobre a 
naturalidade e a suposta neutralidade do discurso 
heteronormativo que existe em torno da família. A atividade 
proposta em Cercanías, portanto, não se propõe a indicar qual 
caminho tomar, mas sim mostrar que existem vários caminhos. 

O grande problema do texto de Orley parece ser a sua falta 
de percepção de que a família heterossexual e a própria 
heterossexualidade são “tipos”, são performatividades, e que são 
maioria, talvez, porque performatizam o discurso da naturalidade, 
do que é visto como correto e bom e, mais que isso, do possível de 
ser inteligível. Tanto é assim que os discursos que ouvimos 
repetidamente, e que com frequência também reproduzimos, 
colocam a heterossexualidade como dada, quer dizer, que todos 
nós temos um pai e uma mãe, mesmo sabendo das mudanças 
sociais atuais. Ora, hoje em dia há uma explosão de adoções, o que 
inevitavelmente subverteu o imaginário sobre o que é ser pai e 
mãe; assim como também existem barrigas de aluguel. Além disso, 
pode acontecer de a adoção e a barriga de aluguel ser realizadas 
por dois futuros pais ou duas futuras mães (ou, inclusive, como vi 
recentemente na televisão, entre dois transexuais). Até mesmo 
nas conversas mais corriqueiras, percebemos como a 
heterossexualidade é a relação tida como naturalizada e óbvia: 
“Você é casado? Como se chama sua esposa?”, “Que menina mais 

linda! Quando crescer, pode namorar o meu filho, que tem quase 
a mesma idade dela”, e tantos outros enunciados que poderiam 

ser subvertidos: “Sou casado com o João” e “Vamos deixar para 

um futuro para que os dois decidam o que querem, né?”. 

O que quero dizer é que as nossas formas de ver o mundo 
e construir sentido para ele costumam se basear em algumas 
matrizes de significação, e uma delas é que todos somos 
heterossexuais, até que se prove o contrário. Entretanto, essa 
matriz é excludente, e se o objetivo da educação é formar leitores 
críticos, rever essas matrizes que originam preconceitos deve fazer 
parte do currículo de todas as disciplinas. Já o ponto de vista do 
professor Orley, ao contrário de quando afirma que sua crítica é 
“defensora ardorosa da liberdade para ações afirmativas destes 

grupos, do respeito e consideração que fazem jus como cidadãos” 

(SILVA, 2013), é uma forma de impedir “a promoção de novos 

entendimentos das nossas próprias formas de organizar, dizer e 
valorizar o mundo” (MEC, 2013, p.12). 

 
Considerações finais 

A meu ver, a atividade do livro Cercanías é mais um convite 
a uma leitura crítica do que se diz sobre as famílias com a finalidade 
de superar preconceitos e criar espaços de convivência com a 
diferença, que ensinar o aluno a constituir diferentes tipos de 
famílias. Como consequência do discurso dos autores da coleção, 
vejo um ótimo debate, por exemplo, para falar do que poderia ser 
o núcleo definidor do termo “família” e o que poderia ser seus 

elementos “satélites”. A discussão poderia englobar a tradicional 

divisão entre sexo, como “expressão biológica que define um 
conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e 
extragenitais)” (BRASIL, 1998a, p.295), sexualidade, como 
expressão psíquica do prazer, e gênero, como um intermédio 
identitário das duas anteriores. Todas essas dimensões (biológica, 
psíquica e sociocultural) não são diretamente tratadas na atividade 
da coleção, mas podem ser mencionadas a fim de “auxiliar o aluno 
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a construir um ponto de autorreferência por meio da reflexão” 

(BRASIL, 1998a, p.299) sem substituir nem concorrer com a função 
da família, mas sim complementá-la. 

Quanto à crítica de Orley, o que mais se destaca é o 
discurso de que se deve falar, nos livros didáticos, apenas do ponto 
de vista da maioria, e esse me parece ser seu maior erro. A recusa 
à problematização, ao questionamento e à ampliação do leque de 
conhecimentos e de opções para que o próprio aluno escolha seu 
caminho, escolha essa que ocorre de forma inconsciente na 
maioria dos casos dos seres humanos, impede o trabalho do 
respeito à diversidade, da equidade entre os gêneros e da 
dignidade de cada um individualmente. Essa orientação e esse 
doutrinamento político e sexual que o professor defende tem um 
nome: ditadura da maioria. 
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