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RESUMO 

 

 

Utilizando a bricolagem como metodologia científica (MEYER E 

PARAÍSO, 2014), esse estudo teve como objetivo investigar os fatores relacionados 

à retirada das questões de gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação 

(2015-2025) de Santa Maria/RN. Para tal finalidade, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com três integrantes do Fórum Municipal de Educação de Santa 

Maria/RN responsáveis pela análise e reelaboração das metas e estratégias do PME 

e condução de todo o processo de construção e aprovação do documento-base. 

Durante a coleta dos dados, surgiram dois focos principais de análise, relativos 

respectivamente ao que ficou vulgarmente conhecido como “kit gay” (que se refere 

aos materiais do Kit Escola sem Homofobia) e “ideologia de gênero” (expressão 

cunhada por grupos conservadores que a atribuem a uma suposta agenda 

esquerdista que teria como meta a destruição do que eles chamam de “família 

natural”). O conceito de gênero desenvolvido nesse trabalho baseia-se 

principalmente nos estudos liderados por Guacira Lopes Louro (1945-) entre outros 

pesquisadores da temática; quanto ao conceito de ideologia, foi adotado a descrição 

fornecida por Norberto Bobbio (1909-2004).  Os fios em torno desses dois nós 

analíticos acabaram por tecer as redes que evidenciaram certas crenças tais como 

uma suposta existência de uma agenda esquerdista que visa a extinção da família 

natural; a crença de que o gênero é previamente definido por um determinismo 

biológico, mas que pode sofrer alterações por parte de experiências e/ou influências 

externas. Essas crenças, adicionadas a algumas outras, foram determinantes na 

decisão tomada pelos membros da comissão de elaboração do PME de Santa 

Maria/RN de silenciar as questões de gênero e sexualidade do texto principal. 

 

Palavras-chave: Plano Municipal de Educação; Kit Escola sem Homofobia; Ideologia 

de gênero. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Using bricolage as a scientific methodology (MEYER AND PARAÍSO, 2014), this 

study aimed to investigate the factors related to the withdrawal of gender and 

sexuality issues from the Santa Maria/RN Municipal Education Plan (2015-2025). To 

that end, we conducted semi-structured interviews with three members of the 

Municipal Forum of Education of Santa Maria / RN responsible for the analysis and 

re-elaboration of the goals and strategies of the Educational Plan and conducting the 

whole process of construction and approval of the base document. During the 

collection of the data, two main focuses of analysis appeared, concerning 

respectively what is commonly known as "gay kit" (which refers to the School without 

Homophobia Kit) and "gender ideology" (expression coined by conservative groups 

that attributed to a supposed leftist agenda that would have as its goal the 

destruction of the "natural family"). The concept of gender developed in this work is 

based mainly on the studies led by Guacira Lopes Louro (1945-) among other 

researchers on the subject; as to the concept of ideology, the description provided by 

Norberto Bobbio (1909-2004) was adopted. The threads around these two analytical 

nodes eventually weave the nets that have evidenced certain beliefs such as a 

supposed existence of a leftist agenda that aims at the extinction of the natural 

family; the belief that gender is previously defined by biological determinism, but that 

it may be altered by external experiences and / or influences. These beliefs, added to 

a few others, were decisive in the decision taken by the members of the Santa Maria 

/ RN SME drafting committee to silence the gender and sexuality issues of the main 

text. 
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1. TRILHANDO O CAMINHO PARA A ÁRVORE PROIBIDA DO CONHECIMENTO 

 

E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás 

livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; 
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás (BÍBLIA, 1999, 
Gên. 2:16-17). 

 

Foi pensando na ambiguidade de sentimentos que o conhecimento pode 

despertar, e na constatação da significante influência das vertentes cristãs no 

currículo escolar, que escolhi o conto bíblico da expulsão de Adão e Eva do paraíso 

como figura ilustrativa desta dissertação. No conto do Jardim do Éden, Adão e Eva 

também tiveram que enfrentar questões antagônicos com relação ao fruto da árvore 

do conhecimento. E acabaram por ser expulsos quando comeram do fruto e 

“perderam a inocência”.  

Desse modo, faço uma analogia ao conhecimento acadêmico produzido 

por estudiosos das questões de gênero e sexualidade como o fruto proibido no 

currículo escolar, conhecimento que “ameaça” a paz da família nuclear e 

supostamente pode causar sua dissolução. E por correlação analógica aqueles que 

propagam esses conhecimentos são comparados à serpente do paraíso; serpentes 

que querem “manchar” a inocência das crianças. 

Posto de modo mais simples, temos as seguintes correlações analógicas: 

Os conhecimentos produzidos no campo dos Estudos de Gênero figuram como a 

Árvore proibida, e o conceito de gênero como fruto dessa árvore. O currículo é 

representado pelo próprio Jardim, também arena de disputa, onde as forças 

conservadoras (representadas por Jeová) e frentes ligadas a movimentos feministas 

e LGBT que estão simbolizadas pela serpente. Adão e Eva simbolizam os alunos. 

Esse simbolismo não expressa uma crença pessoal, nem tão pouco eu faria essa 

exata correlação simbólica da maneira em que acabei de expor, mas essa 

correlação se encaixa no jogo simbólico e interpretativo que utilizo aqui. 

Gostaria de ressaltar, logo de início, que não faço uso das passagens 

bíblicas com alguma motivação religiosa nem depreciativa. Elas aqui figuram apenas 

como analogia, por terem sido usadas de forma direta e indireta nos discursos 

daqueles que defendem um maior controle e vigilância do currículo escolar. Em 
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outras palavras, todo o desenrolar dos fatores relacionados à exclusão das questões 

de gênero e sexualidade dos planos educacionais estiveram atravessados por 

questões bíblicas e religiosas. 

A história do primeiro casal relatado na Bíblia, casal esse que é usado de 

modelo ideal para constituição familiar tradicional e que também é usado para 

exemplificar as relações sexuais e os modelos binários de comportamento tidos 

como ideais e adequados. Exemplificando essa crença, um dos entrevistados, numa 

conversa mais informal antes de se iniciar a entrevista, afirmou em um tom meio 

debochado que “Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo”. 

Reitero que não tenho a mínima intenção de desrespeitar nenhum credo 

religioso ou expressão de fé, nem tão pouco as interpretações que usei dos trechos 

bíblicos escolhidos expressam sequer alguma ideia religiosa. Mas eis aqui algo em 

que acredito: a cada pequena parte que nos apropriamos do conhecimento, advindo 

de qualquer fonte, passamos a ver as coisas de uma forma diferente da que víamos 

antes. A cada coisa nova que aprendemos perdemos um pouco de inocência, 

perdemos um pouco de ignorância. É como se nossos olhos “fossem abertos” e, 

inevitavelmente, não estamos mais no mesmo lugar que nos era habitual, já que 

nosso modo de olhar para ele se modificou. 

Esclarecidos os primeiros pontos passemos para um breve relato de 

trechos da minha trajetória pessoal e acadêmica em suas relações com minha 

aproximação ao objeto deste estudo. 

 

 

1.1 Os primeiros passos da jornada rumo ao fruto do conhecimento: relato da 

trajetória de formação 

 

Desde tenra idade ouço as admoestações com relação a uma certa 

ambivalência do conhecimento. Por um lado, meu avô costumava me dizer que eu 

só seria capaz de mudar as difíceis condições socioeconômicas em que vivíamos se 

me esmerasse nos estudos. Esse era um conselho comum de ser ouvir de 

agricultores semianalfabetos para seus netos. Esses avós tinham a esperança e o 

desejo de que seus netos tivessem uma vida com menos dificuldade e sofrimento. 

Suas palavras motivadoras serviram de inspiração para que eu pudesse buscar 



15 
 

 
 

sempre a superação, não só das condições socioeconômicas em que vivíamos, mas 

também das condições de ignorância que nos cercavam. Sendo ele semianalfabeto 

não queria que o neto tivesse o mesmo destino de labutar todos os dias debaixo de 

sol e chuva para garantir meios de subsistência. O conhecimento visto desse lugar 

revelava para mim sua faceta libertadora e transformadora. 

Em outros momentos eu era alertado para que tomasse cuidado e não me 

tornasse como aquelas pessoas que, por estudar demais, adquiriam uma 

personalidade arrogante e passavam a querer saber mais que Deus, afastando-se 

dele. Alguns familiares e conhecidos, no meu tempo de infância, chegaram a relatar 

casos de pessoas que enlouqueceram de tanto estudar. Visto desse lugar, o 

conhecimento era algo aterrorizante. 

Então, com relação ao despertar do conhecimento, vi surgir esses dois 

sentimentos: a admiração, e principalmente o terror, para uma família composta por 

um número significativo de semianalfabetos, na qual cresci.  

No início da minha juventude e Ensino Médio, quando fazia parte de um 

grupo religioso, também fui alertado para os perigos do conhecimento. Alguns 

conselhos que recebi de lideranças da igreja diziam que eu deveria observar a 

quantidade de horas que dedicava aos estudos, porque muito conhecimento poderia 

me desviar do caminho do Senhor. 

Pois bem, inicio então aqui o relato da minha vida acadêmica com 

fragmentos da minha trajetória rumo ao conhecimento. Sendo assim, busco destacar 

no meu relato encontros, lugares e circunstâncias, que muitas vezes acontecem 

quase por acaso e modificam nossa vida de forma radical e permanente. Sorte a 

nossa quando esses acontecimentos são prazerosos e produzem resultados 

positivos. Foi exatamente o que aconteceu quando encontrei os caminhos da 

docência. 

Embora tenha sido um garoto que gostava da escola e de livros, nunca 

pensei durante minha infância e adolescência em ser professor. Meu interesse 

nessas épocas estava nos corpos celestes e na psique humana. Debruçava-me 

longos períodos a observar as estrelas, planetas e fenômenos celestes. Lia livros 

sobre astronomia, psicologia e meu sonho era seguir uma dessas duas áreas. Tinha 

curiosidade de saber o que acontecia em outros planetas e com a mente humana.  
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O tempo passou e aos dezessete anos de idade fui convidado por amigos 

a cursar Magistério numa cidade vizinha. Confesso que o que mais motivou minha 

decisão foi a necessidade de trabalho, pois havia vagas de emprego para quem 

estivesse cursando Magistério no Ensino Médio. Desse modo, mesmo que por 

motivo diverso à identificação e vocação pessoal para a profissão, iniciara-se aí um 

encontro imprevisto e feliz com a docência. 

Ao finalizar o curso de Magistério tive a oportunidade de iniciar minhas 

primeiras experiências em sala de aula como professor polivalente. Nunca imaginara 

que a docência proporcionaria um sentimento tão prazeroso de realização pessoal e 

profissional. Não demorou muito e a identificação e paixão pelo ensino se fez cada 

vez mais presente. Resolvi então dar continuidade a meus estudos e ingressei no 

curso de Pedagogia. 

Logo no início dos estudos me deparei com questões relacionadas ao 

gênero, pois numa sala predominantemente composta por mulheres, os poucos 

homens que lá estavam sentiam-se constrangidos, então observei que a maioria dos 

meus colegas optaram por fazer licenciatura na área das ciências exatas, como 

matemática e física. Houve ainda, colega que trocou o curso de Pedagogia pelo de 

Matemática porque, em suas palavras, na licenciatura de Pedagogia “tinha muita 

dança e cantarola: coisas de mulher”. 

Hoje em dia reconheço o grande valor que a Pedagogia trouxe para 

minha prática profissional e expresso a opinião de que todos aqueles que pensam 

em atuar na sala de aula deveriam ter uma base pedagógica mais consistente. 

Depois de licenciado busquei, através de concursos públicos, uma maior 

estabilidade profissional e financeira. Tive experiências docentes no ensino infantil, 

fundamental e, também no médio. Senti, com o passar dos anos que necessitava de 

uma melhor qualificação profissional. Iniciei, então, uma Especialização em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica. Dessa forma, aconteceu um encontro entre 

minha área profissional, a docência, e meu antigo interesse pelos temas abordados 

pela psicologia. 

Para uma melhor capacitação do olhar psicopedagógico clínico sobre as 

dificuldades de aprendizagem e suas narrativas na escuta em consultório, fiz uma 

formação em teoria psicanalítica, o que me permitiu refletir melhor sobre os 

possíveis significados do “não aprender”. Foi durante a Especialização em 
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Psicopedagogia que o desejo de me dedicar à pesquisa e ao conhecimento 

acadêmico se fortaleceu, mas devido às várias circunstâncias tive que postergar 

meus interesses. 

Desde o início da minha carreira na educação senti interesse pelos 

fatores e processos sociais que interferem no currículo escolar. Busquei ficar atento 

às mudanças curriculares e participava dos movimentos educacionais das cidades e 

instituições escolares nas quais trabalhei. 

Prestei concurso para professor do município de Santa Maria/RN no ano 

de 2003, onde trabalho até então. E por meio dele, tive a oportunidade de lecionar 

em quase todas as localidades desse município. Desde então tenho acompanhado a 

história política e educacional do município, busco participar de forma ativa de 

movimentos educacionais e da construção de documentos norteadores da 

educação. 

Em função disso, fui convidado a ser um dos delegados do município nas 

Conferências Intermunicipais de Educação (COIME), que foram realizadas em 

diversas cidades do Rio Grande do Norte, do dia 22 de maio a 18 de junho de 2013. 

Ocorreu um total de dezoito conferências em diversos polos no estado do RN. O 

objetivo das conferências era levantar propostas para a melhoria da educação 

brasileira. A programação das conferências destinava um espaço para colóquios por 

eixo temático; aprovação das propostas selecionadas nos colóquios e eleição dos 

delegados e suplentes para a Conferência Estadual de Educação. Como forma de 

organização, as discussões foram divididas em sete eixos temáticos, a saber: 

 

• Eixo I: O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: 

organização e regulação. 

• Eixo II: Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos; 

• Eixo III: Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, ciência, 

tecnologia, saúde meio ambiente; 

• Eixo IV: Qualidade da educação: democratização do acesso, permanência, 

avaliação, condições de participação e aprendizagem; 

• Eixo V: Gestão democrática, participação popular e controle social; 
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• Eixo VI: Valorização dos profissionais da educação: formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho; 

• Eixo VII: Financiamento da educação: gestão, transparência e controle social 

dos recursos. 

 

Participei da COIME do dia 24 de maio de 2013 em Natal/RN. Foi nessa 

conferência que o caminho para meu objeto de pesquisa começou a ser traçado. 

Passeando pelos grupos de discussões, logo percebi que aqueles que debatiam a 

valorização dos profissionais e o financiamento da educação (eixos VI e VII) eram os 

mais numerosos. E mesmo tendo uma quantidade expressivamente maior que os 

demais grupos, os componentes destes pareciam estar em mais sintonia e 

concordância com as propostas sugeridas no debate do que os componentes do 

eixo II. Este último grupo, destinado a discutir questões relacionadas à educação e 

diversidade, possuía uma quantidade de participantes bem menor que os outros, 

mas travavam debates acalorados e desconcordantes acerca das sugestões a 

serem aprovadas. 

Esses debates fizeram parte da elaboração do documento base a ser 

analisado e votado pelo Congresso Federal. Após a data de sancionamento do PNE 

2014-2025, em 25 de junho de 2014, os estados e municípios brasileiros deveriam 

elaborar e/ou planejar seus próprios planos de educação no decorrer de um ano. 

Então, desde que se iniciou a movimentação na Secretaria Municipal de 

Educação de Santa Maria/RN, fui convidado para ser um dos componentes da 

comissão de elaboração de seu Plano Municipal de Educação (PME). E foi durante o 

processo de elaboração desse documento que pude perceber, mais explicitamente, 

os jogos de poder que permeiam as instituições sociais, sobretudo a escola. Certo 

jogo político explicitado na manutenção dos interesses hegemônicos me intrigou. 

Nesse trabalho, busco investigar questões envoltas nesses jogos, relacionadas à 

retirada dos termos gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação (2015-

2025) de Santa Maria/RN. 

Já naquelas minhas primeiras aproximações chamou-me a atenção a 

rejeição quase unânime às questões relacionadas à sexualidade e gênero, por parte 

dos componentes da comissão de elaboração do documento. O pedido dos 
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componentes da comissão foi para que tais questões fossem retiradas do Plano 

Municipal de Educação. 

Em uma das sessões ocorridas na Câmara Municipal dos Vereadores de 

Santa Maria/RN, um dos componentes da comissão fez a leitura do terceiro 

parágrafo do artigo segundo do Projeto de Lei nº 8.035-B de 2010, o qual traz como 

diretriz do PME: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”. Ao 

finalizar a leitura do artigo acima citado, o leitor exclamou: “Essa questão de gênero, 

a gente nem vai discutir, porque a gente não quer essa coisa de ideologia de gênero 

nas nossas escolas”. E, de pronto, todos os outros componentes concordaram.  

Fiquei muito surpreso com essa reação da plenária. Tive a sensação de 

que todos ali sabiam de algo do qual eu não fui avisado. O comportamento uníssono 

parecia ter sido previamente combinado entre os componentes ali presentes. 

No final da sessão conversei com um grupo de participantes da votação 

de aprovação do texto base do PME, procurando entender a cena da enfática recusa 

à manutenção do artigo. E durante a conversa alguns participantes alegaram que 

foram alertados sobre o que chamaram de “ideologia de gênero”. Segundo meus 

interlocutores, a tal “ideologia de gênero” consistia num movimento em nível 

nacional com o principal objetivo de ensinar a homossexualidade nas escolas. Ainda 

segundo esses mesmos interlocutores, esse alegado movimento, caso não fosse 

combatido, causaria a desmoralização e desmonte da família tradicional nuclear, 

instituída por Deus. 

No desenrolar da conversa, esses mesmos participantes da consulta 

pública municipal citaram o “kit gay”, classificando-o como uma verdadeira 

abominação. O tal “kit” foi descrito como uma cartilha destinada às escolas públicas 

contendo materiais que supostamente defendiam e encorajavam o 

“homossexualismo”1 e a pedofilia. 

O tal “kit gay” citado pelos participantes é, na verdade, o Programa Brasil 

sem Homofobia. Um Programa do Governo Federal que tinha o objetivo de combater 

a homofobia nas escolas, mas que, por força de pressão político-midiática, foi 

                                            
1 Uso aqui o temo “homossexualismo” para conservar a maneira como foi posto na conversa. Deixo 
claro que esse termo de tom pejorativo e doentio, usado para descrever a orientação sexual e afetiva 
entre pessoas do mesmo sexo, não é consoante com minhas convicções pessoais. 
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cancelado antes mesmo de ser distribuído. Voltaremos a essa questão no terceiro 

capítulo. 

Durante toda a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE-Lei nº 

13.005/2014), houve grandes embates entre representantes de movimentos mais 

conservadores, como a bancada religiosa, e os representantes de movimentos 

sociais que buscam combater a homofobia e o preconceito contra a comunidade 

LGBT2. Durante essa conversa inicial e informal com os membros do FÓRUM de 

educação percebi que o que aconteceu em minha cidade parecia ser uma 

ressonância do ocorrido com o PNE, com probabilidade de se repetir com os PME 

de outras cidades brasileiras. 

Desde o início das discussões com o objetivo da elaboração de um 

documento base para o PME de Santa Maria/RN para o período de 2015-2025, 

movimentos conservadores vêm se articulando e elaborando modificações 

significativas, sob a forma de projetos de lei que regulamentam o currículo escolar. 

Tais modificações e sugestões de emendas a leis já existentes têm um teor 

proibitivo, no que tange à discussão sobre identidade de gênero e sexualidade, 

assim como buscam promover a limitação da pluralidade de pensamentos religiosos 

e políticos na escola. 

Como exemplos, temos projetos de lei tais como o PL 7180/2014, de 

autoria do deputado Erivelton Santana (PSC-BA), e o PL 867/2015 de autoria do 

deputado Izalci (PSDB/DF), que visam obrigar as escolas a dar precedência às 

convicções da família do educando no tocante às questões morais, sexuais e 

religiosas. Já o PL 1411/2015, de autoria do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), 

prevê detenção de três meses a um ano para o professor que expuser seu aluno ao 

“assédio ideológico”. Não fica claro, porém, no texto do referido PL o que se 

caracteriza como um assédio ideológico. 

Os projetos de lei aqui citados têm por lastro o Programa Escola sem 

Partido, movimento que se auto-define em sua página virtual3 como “uma iniciativa 

conjunta de estudantes e pais, preocupados com o grau de contaminação político-

ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior”, 

                                            
2 Utilizamos neste texto a sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros) por ela ser a mais utilizada nos veículos de comunicação, ONGs e público em geral. 
Sabemos que já há outras adições a essa sigla da qual iremos tratar mais adiante no texto. 
3 <http://www.escolasempartido.org>. Acesso em 25 de junho de 2017. 
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a análise desse movimento não é objetivo principal dessa dissertação, embora 

considere de grande importância estar inteirado com os preceitos e crenças 

propagadas por esse movimento. 

Por hora, para início de conversa, resta dizer que tais projetos de lei 

evidenciam a atuação dos movimentos reacionários de grupos políticos mais 

conservadores da sociedade brasileira durante o processo de elaboração do PNE, 

quando a educação nacional recebeu uma maior atenção do poder legislativo com o 

objetivo de combater o que tais grupos chamam de “ideologia de gênero” — 

compreendida pelo movimento conservador como uma “doutrinação” praticada por 

alguns professores, compreendida também como uma maneira “pervertida” de 

ensino, potencialmente perigosa e promotora de confusão no entendimento dos 

papéis de gênero, os quais são biologicamente determinados para cada criança, de 

acordo com seu sexo, acreditam os defensores da “ideologia de gênero”.  

Nos acalorados debates tanto do PNE quanto do PME de Santa Maria 

(este último do qual pude participar mais diretamente), chamou-me a atenção o uso 

recorrente dos termos ideologia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, 

entre outros, em torno dos quais fui construindo o objetivo desta pesquisa.  

Assim, tendo tais questões como cenário, esta pesquisa objetiva 

investigar os fatores relacionados à retirada das questões de gênero e sexualidade 

do Plano Municipal de Educação (2015-2025) de Santa Maria/RN.  

Durante a coleta dos dados, que se deu sobretudo por meio de 

entrevistas semiestruturadas, percebi evidente ressonância entre discursos locais 

(expressos nas falas dos entrevistados dessa pesquisa) e certos discursos que 

circulavam em nível nacional. Essa mesma malha discursiva serve como base de 

movimentos conservadores de determinados setores da sociedade civil (a exemplo 

de defensores do Projeto Escola sem Partido). Esses grupos e movimentos sociais 

mais conservadores põem-se contra uma suposta doutrinação marxista e uma 

“ideologia de gênero”, ambas atuantes nas instituições educacionais. 

Tal pressuposto inicial confirmou-se na análise dos dados, de modo a 

fazer aparecerem dois focos principais de análise relativos ao que ficou vulgarmente 

conhecido como “kit gay” e “ideologia de gênero”. Os fios em torno desses dois nós 

analíticos acabaram por tecer as redes que evidenciaram certos fatores 

determinantes na decisão tomada pelos membros da comissão de elaboração do 
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PME de Santa Maria/RN de silenciar as questões de gênero e sexualidade do texto 

principal. 

Para darmos prosseguimento da análise dos dados, faz-se necessário 

descrever as ferramentas metodológicas que foram escolhidas por mim para auxílio 

da coleta dos dados. A próxima sessão  

 

 

1.2 Uma árvore que produz um conhecimento específico: a bricolagem como 

escolha metodológica 

 

Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. 

Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os 
vossos olhos e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. 

Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e 
árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
também ao marido, e ele comeu. 

Abriram-se, então, os olhos de ambos; e percebendo que estavam nus; 
coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. (BÍBLIA, 1999, Gên. 3:4-
7) 

Para a mente curiosa de um pesquisador, é possível que o conhecimento 

exerça uma força tão sedutora quanto a experimentada por Eva ao ver o fruto da 

Árvore do Conhecimento no conto bíblico.  De modo análogo ao conto, onde o fruto 

do conhecimento provocou uma mudança comportamental nos personagens da 

narrativa, é possível também que o conhecimento promova uma mudança 

comportamental no pesquisador. 

Outro ponto também interessante de se observar é a característica 

contagiante do conhecimento: tal como Eva que, após ter provado do fruto da árvore 

do conhecimento, foi tomada pelo impulso de oferecê-lo a Adão, o pesquisador 

deseja compartilhar suas descobertas com seus pares. 

Também de forma metafórica, assim como aconteceu com Adão e Eva 

que, ao comerem do fruto do conhecimento, tiveram seus “olhos abertos”, ou seja, 

passaram a enxergar certos aspectos da realidade que antes não percebiam, o 

acesso ao conhecimento transforma a maneira de enxergar a realidade para todos 

aqueles que se apropriam dele. Em termos acadêmicos, a forma de perceber a 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/4-7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/4-7+
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realidade por parte do pesquisador tem tudo a ver com a abordagem epistemológica 

escolhida por ele, servindo esta como o filtro que altera a percepção da realidade, 

objeto ou fenômeno estudado. A perspectiva epistemológica funciona como uma 

lente que evidencia determinadas cores, determinadas formas da realidade 

estudada. 

Nesse sentido, visto que a realidade social é fluida e processual, para 

essa pesquisa houve a necessidade de se considerar as várias nuances da história 

particular de cada participante envolvido, suas crenças, seus posicionamentos 

políticos, assim como a inserção das questões aqui levantadas num cenário político 

nacional coetâneo ao período de elaboração dos planos de educação. 

Então para se ter um auxílio quanto à compreensão das questões 

educacionais e sociais as quais me propus a estudar, seria necessário a escolha de 

uma abordagem epistemológica que levasse em consideração a maior quantidade 

possível de fatores relacionados a tais fenômenos. Nesse ponto cito Martins (2004, 

p.89), quando diz que “à medida que os fenômenos educativos são apreendidos 

enquanto complexidade, torna-se necessário uma abordagem que atente para essas 

várias perspectivas, reconhecendo suas recorrências e contradições, de tal forma 

que elas não se reduzam umas às outras”. 

Destarte optou-se pela bricolagem como metodologia para a coleta dados 

a serem analisados. A bricolagem tem por base as contribuições epistemológicas da 

abordagem multirreferencial. Essa abordagem permite “estabelecer um novo ‘olhar’ 

sobre o ‘humano’, mais plural, a partir da conjugação de várias correntes teóricas, o 

que se desdobra em nova perspectiva epistemológica na construção do 

conhecimento sobre os fenômenos sociais, principalmente os educativos” 

(MARTINS, 2004, p.86). 

A abordagem multirreferencial como perspectiva epistemológica foi 

inicialmente esboçada pelo professor da Universidade de Vincennes – Paris VIII, o 

francês Jacques Ardoíno e seu grupo de trabalho, do qual faziam parte René 

Lourau, Remi Hess, Michel Lobrot, Georges Lapassade entre outros (BARBOSA, 

2008). Essa mesma abordagem teve seus primeiros procedimentos delineados na 

revista Education Nationale em junho de 1967 (MARTINS, 2004). 

Na descrição de Martins (2004, p.85), a abordagem multirreferencial, 
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à medida que pretende assegurar a complexidade de tais fenômenos, 

pressupõe a conjugação de uma série de abordagens, disciplinas etc. de tal 
forma que elas não se reduzam umas às outras e nos levem a um tipo de 
conhecimento que se diferencia daquele que é concebido na ótica do 
cartesianismo e do positivismo, caracterizando-se, principalmente, pela 
pluralidade e heterogeneidade. 

Ainda segundo o mesmo autor, a tentativa feita pelas ciências humanas 

de apropriação das perspectivas epistemológicas já consagradas pelas ciências 

naturais não consegue dar conta da complexidade dos fenômenos humanos. Assim, 

a abordagem multirreferencial surge como uma resposta às críticas dirigidas aos 

paradigmas do cartesianismo e positivismo científico. 

Importante frisar que o termo complexidade não significa ilogicidade, pois 

ao nos depararmos com um problema complexo, “significa, em princípio, que nós 

estamos nos defrontando com um problema lógico, e esse problema aparece 

quando a lógica dedutiva se mostra insuficiente para dar uma prova num sistema de 

pensamento, o que faz com que apareçam contradições insuperáveis” (MARTINS, 

2004, p.89). Isso acontece porque não há uma abordagem positivista que dê conta 

da multideterminação de fatores que perpassam os fenômenos sociais e 

educacionais. Importante salientar que a complexidade a que se refere a abordagem 

multirreferencial faz menção ao mesmo termo cunhado por Edgar Morin (1990, p.9), 

segundo o qual: 

Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do real, o 
pensamento complexo integra o mais possível os modos simplificadores de 
pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, redutoras, 
unidimensionais e, finalmente, ilusórias de uma simplificação. 

 

Falando sobre a forma de abordagem do objeto de pesquisa inserido 

na complexidade de fatores que o rodeiam, Rodrigues, Therrien et al., (2016, p.972) 

dizem que “sob o ângulo da multirreferencialidade, o objeto de pesquisa é abordado 

em suas interconexões com a realidade nas mais distintas dimensões, o que implica 

ir além da ciência tradicional, permitindo-se desconstituir e readequar métodos”. A 

readequação dos métodos utilizados na análise dos fenômenos estudados, além de 

proporcionar uma nova forma de observar a realidade, promove a criatividade na 

solução de problemas antes não respondidos por falta de ferramentas de 

abordagem mais adequada. Trata-se assim de buscar novos ângulos de observação 

do mesmo objeto. 
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Nesse ponto, lembro ao leitor que o objetivo desta pesquisa é investigar 

os fatores relacionados à retirada das questões de gênero e sexualidade do Plano 

Municipal de Educação (2015-2025) de Santa Maria/RN. E para atingir esse objetivo 

utilizo a abordagem multirreferencial. 

No contexto da abordagem multirreferencial, analisar não se refere à 

decomposição e redução do objeto estudado em elementos mais simples e 

classificáveis, mas sim ao acompanhamento dos fenômenos sociais na sua 

dinamicidade: refere-se à busca da compreensão do fenômeno sob a ótica da 

multideterminação de fatores. A análise multirreferencial “permite uma certa 

explicação – uma elucidação – do não-dito, das entrelinhas, do movimento latente, 

implícito nas práticas sociais, entre elas a educação” (MARTINS, 2004, p.87). 

Falando sobre análise dos dados na perspectiva da multirreferencialidade, Ardoíno 

(apud MARTINS, 2004, p.87) diz que 

[...] na análise multirreferencial das situações, das práticas, dos fenômenos 
e dos fatos educativos se propõe explicitamente uma leitura plural de tais 
objetos, sob diferentes ângulos e em função de sistemas de referências 
distintos, os quais não podem reduzir-se uns aos outros. Muito mais do que 
uma posição metodológica, trata-se de uma decisão epistemológica. 

 

Consoante com a mesma forma de pensamento expressado por Ardoíno, 

Macedo (apud RODRIGUES et al., 2016, p.979) diz que: “o fenômeno 

ontologicamente humano convoca a uma análise [...] que se quer hermenêutica e 

que não mutile a realidade ao decompô-la artificialmente. Neste sentido, o recurso é 

o da interpretação/compreensão/explicitação”. 

A abordagem multirreferencial reconhece a interação entre sujeitos 

envolvidos na pesquisa para produção de conhecimento. Desse modo, “não se pode 

perder de vista a ideia de que a investigação científica é, antes de tudo, um trabalho 

humano e social que, portanto, envolve intersubjetividades” (RODRIGUES et al., 

2016, p.979). Ardoíno ressalta que ao mesmo tempo em que o pesquisador não 

pode controlar seu objeto, ele mesmo encontra-se implicado com ele. Nesse caso, 

implicação é entendida como: 

[...] engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis 

científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições 
passadas e atual nas relações de produção e de classe, e de seu projeto 
sociopolítico em ato, de tal modo que o investimento que resulte 
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inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda 
atividade de conhecimento. (BARBIER apud MARTINS, 2004, p.91). 

 

Continuando com o aprofundamento da ideia de implicação, Martins 

(2004, p.91) afirma: 

[...] assume-se que o conhecimento produzido no âmbito da abordagem 
multirreferencial é da ordem da intersubjetividade, o que significa 
reconhecer que a produção de conhecimento implica um processo de 
“negociação” entre as múltiplas referências que compõem o conjunto das 
representações de cada indivíduo envolvido no processo, ou seja, o 
conhecimento se produz a partir da heterogeneidade implícita nas relações 
que se estabelecem no campo da pesquisa. 

 

O reconhecimento da produção de conhecimento como inserido no 

contexto de intersubjetividade provoca mudanças que: 

acabam por ferir a ciência clássica que, até então, conduzia o saber com 
base nas ideias de: unicidade, linearidade, conjunto, espaço fechado, 
objetivismo e exatidão. A ideia de abertura ao múltiplo: em si e para o outro, 
acaba dando lugar não mais às preocupações teleológicas, de um fim a ser 
atingido em função de alguma coisa, mas à importância de se pensar a 
história da vida, os acasos dos instantes, as dúvidas e os erros. O sujeito 
desejante é constituído nessa historicidade, diferenciando-se do tipo de 
constituição do homem da ciência que se articulava rumo ao meta-sujeito, 
isto é, ao sujeito ideal (BARBOSA, 2008, p.216). 

 

Colaborando com a ideia de implicação no processo de construção do 

conhecimento, Barbosa (2008, p.121) afirma que: 

A proposição multirreferencial tem se concretizado como aposta 
provocativamente rica para uma aproximação, um tanto rigorosa, do 
complexo jogo que “rola” quando admitimos estar presentes e inseridos na 
realidade que propomos conhecer. 

 

Foram as mudanças sociais, históricas e culturais no decorrer dos séculos 

que provocaram a rachadura e permitiram a nova abertura e consequente ampliação 

no modo de fazer ciência. Segundo Rodrigues et al. (2016, p.968): 

O paradigma pós-moderno expressa um tempo de rupturas metodológicas, 
educacionais, sociais, políticas, econômicas; épocas em que são 
anunciadas outras maneiras de olhar o mundo e a ciência e de pensar os 
fenômenos da realidade. Esse contexto leva a refletir: o que conta como 
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verdade nesse espaço-tempo? Indagar sobre isso é, no mínimo, abrir 
possibilidades e caminhos de aceitar outras formas de entender o mundo. 

 

Envolvida pelos princípios gerais da abordagem multirreferencial, esta 

pesquisa encontrou na bricolagem um interessante método de investigação que é 

consoante à (e referenciada pela) multirreferencialidade. Entendida como um tipo de 

abordagem crítica e criativa, a bricolagem consiste num dos caminhos teórico-

metodológicos alternativos que são as lentes da perspectiva multirreferencial, 

atrelada às opções metodológicas e epistemológicas das pesquisas qualitativas. 

No desenvolvimento do seu texto sobre as “Contribuições 

epistemológicas da abordagem multirreferencial para a compreensão dos 

fenômenos educacionais”, Martins (2004, p.90) introduz a bricolagem da seguinte 

forma: 

Podemos dizer que o trabalho do pesquisador aproxima-se ao do bricoleur, 
como propõe Lapassade (1998). Essa ideia elaborada por Lapassade 
inspirou-se nas considerações tecidas por Lévi-Strauss em Pensamento 
selvagem, quando discutiu as características do trabalho científico. Apesar 
de Lévi-Strauss não estar preocupado com a questão da complexidade dos 
fenômenos sociais, ele reconhece as dificuldades enfrentadas pelo 
pesquisador no desvelamento da realidade, em vista dos limites teóricos 
que ele enfrenta. Tal dificuldade leva o pesquisador a “negociar” com a 
realidade, buscando “pedaços de teorias heterogêneas”, estabelecendo um 
conhecimento plural da realidade. 

 

Podemos então dizer que o conhecimento produzido por essa ferramenta 

epistemológica é um conhecimento “tecido”, (re)composto, multilógico e 

multirreferenciado confeccionado com ajuda de fontes e construtos teóricos 

múltiplos, desde que estes sejam necessários ao desenvolvimento do trabalho 

científico. Para Jacques Ardoíno (1998), bricolar é aventurar-se, é buscar respostas 

por formas indiretas, quando as formas diretas não deram resultado. 

Para Meyer e Paraíso (2014, p.38): 

Mergulhamos no pensamento escolhido e separamos conceitos, 
ferramentas teóricas e significados que nos são úteis para operarmos para 
operamos sobre o nosso material. Escolhemos conceitos que nos auxiliam a 
fazer perguntas, interrogar nosso material, a multiplicar sentidos e mostrar 
as contingências dos acontecimentos e a proliferação da diferença. 
Elegemos as ferramentas teóricas que nos possibilitam trabalhar sobre 
nosso material estabelecendo relações e mostrando seu funcionamento. 
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O exercício de bricolagem proporciona oportunidade para o processo de 

criação e recriação do mesmo processo, sem tal liberdade a pesquisa ficaria limitada 

a uma reprodução de percursos já trilhados. Esse mesmo exercício de atenção se 

volta para a complexidade e as várias nuances do objeto pesquisado, complexidade 

essa que, para Ardoíno (1998) não está na realidade observada, mas no olhar do 

pesquisador. 

 Nessa mesma direção, Borba (1998, p.17) sugere que 

Precisamos sair do conforto das metodologias prontas. É o fazer ciência, o 

criar, o construir ciência que definirá a “composição” (a bricolagem) 
metodológica. É na construção do campo de pesquisa que se define a 
elaboração (in loco) das metodologias (a composição inteligente das 
mesmas) e não o inverso. Não é a ciência que deve andar a reboque 
(servilmente) da metodologia e sim o contrário. 

 

A multirreferencialidade e a bricolagem estão em sintonia com as 

chamadas teorias pós-críticas desenvolvidas também no contexto dos estudos 

culturais e dos estudos de gênero, o que justifica também a escolha por essa 

abordagem teórica-metodológica, considerando o tema de estudo desta dissertação. 

Segundo Meyer e Paraíso (201, p.52), os estudos culturais deslocaram o campo de 

análise das lutas entre classes sociais para outras categorias também inseridas no 

contexto social tais como gênero, sexualidade e raça. Nesse sentido, as autoras 

ressaltam que as abordagens pós-críticas pretendem: 

descrever processos de diferenciação e de hierarquização social e cultural 
para problematizar as formas pelas quais tais processos produzem (ou 
participam da produção de) corpos, posições de sujeitos e identidades – 
como homem e mulher, heterossexual e homossexual, saudável e doente, 
responsável e negligente, educador e educando/a, por exemplo – 
caracterizando-os no interior de uma cultura determinada. 

 

 

Antes de passarmos à apresentação dos pormenores metodológicos, 

recorro mais uma vez a Meyer e Paraíso (2104, p.35), chamando a atenção para a 

afirmação que fazem: 

Articular e “bricolar”! Fazer as articulações de saberes e as bricolagens 
metodológicas é fundamental nas pesquisas que realizamos. Procedemos 
em nossas metodologias de modo a cavar/produzir/fabricar a articulação de 
saberes e a bricolagem de metodologias porque não temos uma única 
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teoria a subsidiar nossos trabalhos e porque não temos um método a 
adotar. Usamos tudo aquilo que nos serve, que serve aos nossos estudos, 
que serve para nos informarmos sobre nosso objeto, para encontrarmos um 
caminho e as condições para que algo de novo seja produzido. A 
bricolagem é um momento de total desterritoralização, que exige a invenção 
de outros e novos territórios. Contudo, para articular saberes e bricolar 
metodologias, nos apoiamos em diferentes deslocamentos, “viradas”, 
explosões e desconstruções feitas pelas teorias pós-críticas (MEYER e 
PARAÍSO, 2014, p.35). 

 

Na esteira do que dizem as autoras, este estudo não tem o objetivo de 

revelar verdades escondidas nas falas e materiais aqui analisados; busca-se, pelo 

contrário, abrir a discussão através de questionamentos, inspirando-se na 

abordagem das teorias pós-críticas em educação que não têm como objetivo 

desvelar verdades: o que elas proporcionam é a descrição, a análise, a 

problematização de verdades contexto-dependentes. De acordo com Meyer e 

Paraíso (2014), operar com essa noção supõe considerar toda verdade como sendo 

contexto-pendente, o que envolve determinadas condições, em determinadas 

épocas, no contexto de determinadas redes de poder. 

Os princípios metodológicos considerados nesta seção foram permeando 

minha aproximação tanto ao objeto de estudo quanto aos participantes da pesquisa, 

compreendendo as questões investigativas como inseridas em uma realidade 

multifatorial. Referidos os princípios metodológicos mais gerais, passemos agora ao 

detalhamento dos procedimentos de pesquisa, onde a entrevista semiestruturada foi 

a primeira ferramenta utilizada para guiar os passos seguintes da investigação que 

me propus a fazer. 

 

 

1.3 O questionamento como ferramenta para se promover descobertas 

Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração 
do dia; esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, 
por entre as árvores do jardim. 

E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? 

E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me 
escondi. 

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da 
árvore de que te ordenei que não comesses? (BÍBLIA, 1999, Gên. 3:8-11) 
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A pergunta é uma maneira simples de promover a criatividade, despertar 

cada vez mais a curiosidade e fazer novas descobertas. No conto bíblico do Jardim 

do Éden, Deus fez perguntas a Adão e Eva que promoveram a averiguação da 

mudança de comportamento do casal, a confissão e a distribuição dos castigos a 

cada uma das personagens envolvidas. Nessa pesquisa, a entrevista 

semiestruturada foi o método utilizado para promover as descobertas e vislumbrar 

os caminhos percorridos pelas malhas discursivas que ressonaram nas falas dos 

entrevistados. 

No Jardim do Éden, ao articular as respostas para cada pergunta, Adão 

sistematizou uma nova compreensão da realidade através de um conhecimento que 

antes o casal não possuía (a consciência de que estavam nus); dessa forma, eles 

entraram em contato com a condição de ignorância e necessidade de conhecimento 

por parte do ser humano. Aqueles aspectos da realidade que antes estavam ocultos 

são agora desvelados. De posse desse novo conhecimento, eles partem em busca 

de uma solução para o problema da nudez, utilizando folhas de figueiras como 

vestimentas. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 

principalmente a entrevista semiestruturada, utilizado para guiar minha conversa 

com os participantes do fórum de elaboração e aprovação do texto-base do PME de 

Santa Maria/RN. E assim como a retórica bíblica, as perguntas promoveram 

descobertas e elucidaram, não verdades, mas motivações. Mas, ao contrário do 

conto bíblico, o objetivo principal foi desnudar o que encontrava-se coberto pelas 

malhas discursivas. 

Saliento que com a aplicação da entrevista meu objetivo foi mais 

identificar e compreender as razões que foram apresentadas pelos participantes do 

que explicá-las. Como bem aponta Lüdke (1986), nas pesquisas qualitativas a 

preocupação com o processo é bem maior do que com o produto. O mesmo autor 

ainda afirma que a técnica de entrevista permite a captação imediata das 

informações desejadas e isso a põe em vantagem frente às outras técnicas de 

investigação. 

As entrevistas não seguiram uma linearidade nem uma rigidez para com 

todos os participantes. Houve nuances e espaços para aprofundamento de algumas 
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questões, porém procurei manter algumas perguntas centrais para guiar a conversa 

e para facilitar as relações posteriores entre as respostas dadas por cada 

participante. Entre as perguntas centrais que fizeram parte da entrevista 

semiestruturada, destacam-se: 

● Qual foi seu grau de envolvimento na construção do Plano Municipal de 

Educação de Santa Maria/RN? 

● Que motivos te levaram a participar dessa construção? 

● Qual sua opinião sobre a liberdade sexual e de gênero? 

● A sexualidade e suas várias manifestações constituem em assuntos a 

serem debatidos em sala de aula? Justifique. 

● Você recebeu alguma orientação para se posicionar a favor da retirada 

das questões relacionadas a gênero e sexualidade do texto base do 

PME de Santa Maria/RN? Comente. 

 

Falando sobre a postura a ser adotada pelo pesquisador, Silva, L., afirma 

que ela deve ser: 

[...] condizente com os princípios metodológicos adotados, ou seja: 

percepção além do que está imediatamente exposto; escuta por intermédio 
de olhares, gestos e múltiplas linguagens; reconhecimento das 
complexidades, transitoriedades e contextos dos entrevistados; tentativa de 
olhar de forma múltipla e diversa; e, especialmente, aproximação entre 
pesquisador e entrevistado (SILVA, L., 2015, p.43). 

 

Todas as entrevistas aconteceram de forma individual com duração de 

mais ou menos uma hora e meia, e foram gravadas em áudio. Optei pelo modelo de 

entrevista semiestruturada para facilitar a fluência do diálogo. Busquei identificar as 

razões dadas por cada participante com relação à atitude tomada pelos mesmos de 

votarem pela retirada das questões de gênero e sexualidade do PME de Santa 

Maria/RN. Busquei também fazer uma análise dos pontos catalizadores de tensão 

que surgiram nas falas dos entrevistados4. 

Sobre a intenção de capturar a perspectiva dos participantes, Lüdke 

(1986, p.12) fala que: 

                                            
4 A caracterização de cada participante da pesquisa está feita no Capítulo 2 desta dissertação. 
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O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador. Nesses estudos há sempre uma 
tentativa de capturar a “perspectiva dos participantes”. [...] Ao considerar os 
diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos 
permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente 
inacessíveis ao observador externo. 

 

Nos encontros, busquei me ausentar o máximo de prejulgamentos 

pessoais e deixar que os entrevistados falassem abertamente, da forma que lhes 

parecesse mais conveniente, sobre as questões elaboradas. Esforcei-me para 

manter uma escuta atenta ao que foi dito e ao que pode ter ficado implícito, mas 

cuidando para me ausentar do prejuízo do preconceito e da indução errônea. 

Como principal resultado, tem-se que, no decorrer da aplicação da 

entrevista semiestruturada, as perguntas fizeram emergir dois termos-chave 

presentes em todas as falas dos entrevistados, a saber: o “kit gay” e a “ideologia de 

gênero”, sobre os quais tratarei no Capítulo 3.  

Antes de adentrar na análise dos dados, fez-se necessário situar essa 

investigação entre outras pesquisas e artigos acadêmicos produzidos na esfera 

nacional, questão que apresento a seguir. 

 

  

1.4 Os vários frutos da árvore proibida: o que dizem os estudos acadêmicos 

sobre o tema? 

 

Tão logo identifiquei os temas recorrentes nas vozes dos participantes da 

pesquisa (através da entrevista semiestruturada), atualizei a consulta que eu já 

havia feito no banco de teses e dissertações da CAPES e no acervo online da 

CAPES de periódicos e revistas científicas. As palavras-chave dessa procura foram: 

“kit gay” (que, na verdade, se trata do Programa Brasil sem Homofobia), ideologia de 

gênero, ideias conservadoras no PME e ideias conservadoras no currículo escolar. 

Na busca foram priorizados os trabalhos datados a partir de 2013 até hoje. Segue o 

apanhado dos principais trabalhos que, para fins de apresentação aqui, foram 

organizados em dois grupos. 
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1.4.1  Registros encontrados sobre “kit gay” 

  

Como referi anteriormente, o termo pejorativo “kit gay” foi cunhado por 

movimentos conservadores reacionários para se referir ao Programa Brasil sem 

Homofobia, proposto pelo Governo Federal no ano de 2004.  Desde então temos 

assistido ao surgimento, cada vez mais forte, de um movimento conservador, 

articulado na esfera nacional, que visa frear qualquer intento de se introduzir 

questões referentes a gênero e sexualidade nas instituições de ensino. O embate 

entre forças antagônicas (de um lado os movimentos conservadores, de outro o 

movimento LGBT e seus apoiadores) que disputam seu espaço e reivindicam seus 

direitos na arena política educacional não poderia passar sem registro e sem a 

análise das áreas de pesquisa e ensino superior. Cito em sequência apenas alguns 

trabalhos que encontrei quanto a isso.  

Em sua dissertação de mestrado, Gomes (2016) fala da importância da 

fase em que vivemos no Brasil com relação a direitos humanos da comunidade 

LGBT.  O foco do seu estudo está no Programa Brasil sem Homofobia (PBH), que 

teve a contribuição de militantes de movimentos sociais e foi lançado pelo Governo 

Federal em 2004.  Atrelados ao BSH estão os Programas de Combate à Violência e 

à Discriminação contra LGBT e o Programa da Cidadania Homossexual.  O objetivo 

da pesquisa de Gomes (2016) foi analisar a implementação do BSH no município de 

João Pessoa/PB. A pesquisa focou nas ações educacionais tanto na esfera 

municipal quanto nas instituições de ensino superior e/ou organizações não 

governamentais implantadas na cidade lócus da pesquisa. Trata-se de um estudo 

qualitativo, onde o autor fez uma análise documental do PBH (2014) e dos materiais 

didáticos produzidos por esse programa, assim como dos Programas Nacionais de 

Direitos Humanos (1996, 2002, 2009); do Plano Nacional de Direitos Humanos e 

Cidadania LGBT (2009) e outros materiais produzidos por instituições do poder 

público e da sociedade civil que tenham como objetivo a implementação de ações 

correlacionadas aos direitos da Comunidade LGBT na cidade de João Pessoa.  O 

autor utilizou entrevistas semiestruturadas com militantes LGBT e coordenadores 

responsáveis por projetos de extensão universitária, concluindo que “a temática 

LGBT foi inserida na agenda política brasileira, a partir da problemática da epidemia 

da AIDS que acometeu fortemente o segmento LGBT, nas décadas de 1980 e 1990, 
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como também em virtude da situação de vulnerabilidade social que viveram muitos 

homossexuais”. Essa decisão do governo foi fortemente influenciada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Inicialmente as ações governamentais 

eram “voltadas para a prevenção e assistência da doença, sobretudo para os 

homossexuais que naquele período eram os mais vulneráveis à epidemia”. Foi 

somente com a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) no ano 

de 2003 que o segmento LGBT pode articular a elaboração do BSH. 

Segundo Gomes (2016), foram detectadas ações iniciais subsidiadas com 

recurso do BSH, em que o objetivo principal era a formação continuada dos 

profissionais de educação e também servidores(as) de outras áreas. Outras ações 

tiveram como finalidade a produção de materiais como cartilhas e folders com a 

temática de gênero, sexualidade e diversidade sexual. Todas as ações objetivavam 

o combate ao preconceito e prevenção da violência e discriminação. De acordo com 

o autor, a implementação do BSH na cidade de João Pessoa/PB rendeu outras 

conquistas que vieram a beneficiar a comunidade LGBT. Mas Gomes (2016, p.129) 

também aponta que “foram mobilizações conservadoras no âmbito político, [...] que 

conseguiram frear a política pública no campo da educação para diversidade LGBT”. 

O trabalho realizado por Gomes (2016) aproxima-se do meu pela análise 

que ele fez do Programa Brasil sem Homofobia; em sua pesquisa, o referido autor 

conseguiu verificar os benefícios trazidos pelo programa quando foi implementado 

na cidade de João Pessoa/PB.  Infelizmente, como sabemos, o Programa foi 

barrado por forças políticas conservadoras. Foram exatamente essas forças políticas 

que tiveram influência direta na retirada das questões de gênero e diversidade 

sexual dos planos educacionais mais recentes. 

Outra dissertação de mestrado sobre o Programa Brasil sem Homofobia é 

o estudo de Quartiero (2009), que trata de políticas públicas para a educação 

relativas à diversidade sexual. Segundo a autora, nessas políticas públicas:  

A proposta de inclusão está vinculada a uma carência, desvantagem, 
desvio, do indivíduo que necessita da intervenção do processo inclusivo. As 
justificativas da intervenção estatal são de proteção e constituem um lugar 
para a população alvo como o de pessoas em risco e vulnerabilidade. [...] 
Enunciados homofóbicos e sexistas estão profundamente articulados com 
os de discriminação de classe e etnia, desigualdades se sobrepõem e se 
reforçam (QUARTIERO, 2009, p.5). 
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A referida autora faz uma breve descrição das várias mudanças ocorridas 

na concepção de educação sexual e as formas pelas quais elas deveriam ser 

trabalhadas nas escolas brasileiras até os dias atuais. E, de acordo com a mesma 

autora, foi a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), e alinhadas às 

suas orientações, que as questões relacionadas a gênero e sexualidade tomaram 

outra configuração em que a cidadania e os direitos humanos passaram a nortear 

outros projetos nas esferas estaduais e municipais. 

Na dissertação intitulada O/a diretor/a não viu, a pedagoga não ouviu e a 

professora não quer falar: discursos docentes sobre diversidade sexual, homofobia e 

“kit gay”, Oliveira Júnior (2013) realizou sua pesquisa na perspectiva dos Estudos 

Culturais com o objetivo de averiguar a avaliação das escolas sobre a possibilidade 

de distribuição do kit combate à homofobia, evidenciando que efeitos a possibilidade 

dessa distribuição produziu nos discursos dos educadores. Para tanto, o 

pesquisador desenvolveu questionário sociodemográfico e entrevistas 

semiestruturadas com 37 entrevistados/as de diferentes funções nas escolas da 

rede pública de ensino médio, de 13 municípios da região norte do estado do 

Paraná. 

Mesmo constatando algumas tentativas no sentido de se estabelecer 

ações que promovam a quebra de tabus relacionados às manifestações sexuais, 

Oliveira Júnior (2013, p.231) considera tais ações insuficientes, enfatizando a 

necessidade de “ampliação de esforços para a superação das incontáveis formas de 

violências, reais e/ou simbólicas contra alunos/as LGBTQIA5”. 

O autor conclui que o comportamento da então Presidente Dilma 

Rousseff, em recuar na entrega do material confeccionado pelo Programa Escola 

sem Homofobia, frente à pressão sofrida por movimentos reacionários, reforçou 

comportamentos de negação e absorção das questões da diversidade sexual nas 

escolas do país. O autor também chega à conclusão de que mesmo se confirmada a 

distribuição do kit de combate à homofobia, ele se somaria a vários outros materiais 

sem uso, engavetados pela escola. As defesas discursivas dadas pelos 

entrevistados para o engavetamento total do material foram:  

                                            
5 Essa sigla refere-se a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Bigêneros, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros, Queers, Questionadores/as, Intersexo, Indeciso/as, Assexuado/as e Aliados/as. Como 
havia explicado anteriormente, em meu texto optei por usar a sigla em sua forma diminuída, ou seja, 
LGBT, por motivos de ser essa última a mais divulgada em diversos meios de comunicação, sendo 
assim também a mais reconhecida socialmente. 
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religiosidade, recusa à interferência das famílias, desobrigatoriedade, 
desconhecimento da temática, responsabilização aos/às docentes da área 
biológica, excesso de conteúdos, invisibilidade da diversidade sexual, bem 
como a imputação da tarefa a outros agentes externos ao processo 
educacional, como profissionais da enfermagem, da medicina, psicologia e 
da psicopedagogia (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013, p.233). 

 

Os motivos apontados acima têm se mostrado ser lugar comum nas 

conversas que ouvimos em salas de professores, nos corredores da escola e nas 

conversas informais com colegas, familiares e populares. Considerando isso, 

percebo que, no levantamento que fiz, a pesquisa de Oliveira Júnior (2013) é a que 

mais se aproxima da minha no tocante aos resultados encontrados.  

A seguir, passo a apresentar os estudos que encontrei sobre ideologia de 

gênero, nesse recorte que fiz sobre possíveis relações com a investigação que me 

propus a realizar.  

 

 

1.4.2 Registros encontrados sobre “ideologia de gênero” 

 

Em sua dissertação de mestrado, Moreno (2016) realizou uma análise do 

processo político de formulação do Plano Nacional de Educação de 2014, com foco 

na recusa dos termos “gênero” e “sexualidade/orientação sexual” do texto-base do 

plano educacional. Como hipótese inicial, a autora refere a existência de uma 

mobilização organizada de resistência, formada principalmente por grupos 

religiosos, contrária à difusão e à inclusão dos discursos feministas e da agenda de 

gênero na formulação de políticas públicas e causando o retrocesso na formulação 

de políticas educacionais no tocante às temáticas de gênero. Tendo em mente essa 

premissa, a autora se propõe a investigar o PNE 2014 e identificar os embates entre 

discursos antagônicos com relação ao feminismo e às questões de gênero e, a partir 

disso, analisar as concepções de direitos presentes nos discursos dos grupos 

reacionários à agenda feminista, focando também os nexos entre sexualidade e 

família. Como recurso metodológico, foi utilizada Análise do Discurso Crítica (ADC), 

revisão bibliográfica e pesquisa documental das propostas dos organismos 

internacionais e políticas educacionais brasileiras com a perspectiva de gênero. 
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Dentre os resultados de sua pesquisa, a autora destaca a importância da 

Comunidade Católica na construção de discursos binaristas, que objetivam fixidez 

dos papéis de gênero histórica e socialmente estabelecidos. Analisando a agenda 

de gênero na educação, Moreno (2016, p.131) diz que essa agenda “volta-se para a 

questão do acesso igualitário de homens e mulheres às instituições de ensino, da 

necessidade de reformas curriculares e práticas escolares, revisão dos materiais 

didáticos, formação Inicial e continuada de docentes, entre outros, que contemplem 

experiências das mulheres”. Em sua análise sobre os discursos reacionários 

relativos às questões de gênero no PNE 2014, a autora afirma que  

os discursos antifeministas produzidos por esses grupos — e que vem 
produzindo efeitos na elaboração de políticas públicas com perspectiva de 
gênero no Brasil — fundamentam-se na recusa de ao menos alguns 
elementos importantes da teoria feminista: a categoria de gênero e suas 
relações com os conceitos de sexualidade e família (MORENO, 2016, 
p.133). 

 

Com base na análise dos textos antifeministas, Moreno (2016, p.134) 

conclui que, nesses textos, 

a sexualidade humana é entendida como expressão das supostas 

naturezas femininas e masculinas, sugerindo uma única expressão possível 
da sexualidade humana: a heteronormatividade. Apresentam, ainda, uma 
definição de família essencializadora dos sujeitos. A mulher, fora dessa 
relação normativa, não se complementa, tendo em vista que a feminilidade 
é caracterizada pela maternidade. 

 

Concordo com Moreno quando diz que a resistência das questões de 

gênero está diretamente ligada à resistência ao feminismo. Também cheguei às 

mesmas conclusões quando examinei os documentos das instituições internacionais 

como a ONU e as comparei com os discursos disseminados por movimentos 

conservadores (tratarei disso no Capítulo 3). 

Em um artigo intitulado Gênero e Sexualidade em Políticas Públicas 

Educacionais Contemporâneas, Guizzo e Comiotto (2015) apresentam, sob as 

lentes pós-estruturalistas dos Estudos Culturais e dos Estudos de Gênero, os 

discursos propostos sobre questões relacionadas a gênero e sexualidade em 

políticas públicas e curriculares elaboradas entre os anos de 2000 e 2014. 

Inicialmente as autoras analisaram o Programa Brasil sem Homofobia (2004), 
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Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2013) e o Plano 

Nacional de Educação (2001-2010). 

No texto, as autoras destacam que era um dos objetivos do PNE 2001-

2010 (Lei 10.172/2001) consolidar o programa de avaliação do livro didático (PNLD), 

“estabelecendo entre seus critérios a adequada abordagem das questões de gênero 

e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que reproduzam estereótipos 

acerca do papel da mulher, do negro ou do índio” (BRASIL apud GUIZZO e 

COMIOTTO, 2015). As autoras apontam para o modo pouco específico como a 

temática foi inserida no documento, bem como a não concretização do mesmo. Além 

disso, referem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica 

(2013) como mais um documento norteador do currículo escolar brasileiro, em que o 

respeito à diversidade de identidade e orientação sexual recebem destaque. Mas, 

mesmo assim, esses importantes temas são relegados a um segundo plano e 

tratados de forma transversal. O imperativo nas escolas ainda seria a preparação 

para as diversas provas avaliativas em que os conteúdos disciplinares têm urgência 

sobre temas da realidade vivenciada pelos alunos. Com relação a isso, as autoras 

terminam seu artigo dizendo que: 

seria preciso haver uma mobilização por parte dos órgãos governamentais, 
para que se formem políticas públicas que efetivem estes debates dentro do 
ambiente escolar. Se não houver projetos e programas que cumpram esse 
papel educativo e formador acerca das questões de gênero e sexualidade, o 
preconceito e a indiferença diante destas temáticas poderão prevalecer 
dentro das instituições de ensino (GUIZZO e COMIOTTO, 2015, p.9). 

 

Cavalcante (2017) também estuda a supressão das questões 

relacionadas a gênero e diversidade sexual em sua dissertação intitulada Análise da 

“ideologia de gênero” no Plano Municipal de Educação de João Pessoa/PB (2015- 

2025). Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo é analisar os embates 

discursivos em torno da diversidade de gênero e sexualidade, e a “ideologia de 

gênero” no PME. Dentre os resultados, destaca-se a comprovação de alianças entre 

segmentos fundamentalistas e partidos políticos, que culminaram na retirada de 

termos como gênero e diversidade sexual dos planos educacionais vigentes. 

Na mesma direção, Reis e Eggert (2017, p.20) classificam a “ideologia de 

gênero” como uma falácia e afirmam que,  
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os argumentos utilizados pelos que determinaram a noção de ideologia de 
gênero [...], de que se trata de ‘totalitarismo’, ‘nazismo’, ‘imposição’, podem 
ser igualmente aplicados a seus ‘adeptos’, uma vez que a manutenção das 
desigualdades de gêneros nas quais as meninas e mulheres ficam em 
situações inferiores aos meninos e homens, manipulando sem senso crítico 
por meio de uma ideologia fascista sem fundamento científico”. 

 

 

Para os autores a falácia da “ideologia de gênero” foi utilizada para 

provocar um pânico moral nas pessoas menos esclarecidas, que culminou na 

organização de um movimento cujo objetivo é a retirada das questões de gênero do 

currículo escolar. 

Utilizando essa mesma ideia de “pânico moral”, Miskolci e Campana 

(2017) buscam retraçar a genealogia do termo “ideologia de gênero”, sobretudo na 

América Latina, onde o mesmo se posiciona contra avanços relacionados a direitos 

sexuais e reprodutivos. Os autores caracterizam os defensores (também chamados, 

pelos autores, de empreendedores morais) da chamada “ideologia de gênero” em 

“um espaço político-moral mais ou menos compartilhado por católicos, 

neopentecostais ou outros grupos e indivíduos que se identificam com ele” 

(MISKOLCI e CAMPANA, 2017, p.742). 

No artigo intitulado A ideologia de gênero e a escola, Lemos (2017, p.51) 

observa que, “embora se trate de argumentos genéricos e sem base científica 

sólida, os críticos da discussão de gênero na escola acabam por criar, eles próprios, 

uma mistificação da realidade, uma visão de mundo imaginada a ser imposta de 

forma acrítica”. O autor debate a natureza da ideologia e a impossibilidade de 

neutralidade científica.  Por fim, afirma que, ao contrário do que pensa e prega o 

movimento Escola sem Partido, “os países que obtiveram os melhores índices em 

avaliações internacionais são justamente aqueles que priorizam a liberdade 

pedagógica, o debate e o livre pensamento, e não o contrário” (LEMOS, 2017, p, 

51). 

De tudo o que encontrei no levantamento dos estudos acerca da temática 

a que me propus investigar, elegi estes que apresentei aqui, especialmente em 

função da confluência que percebi haver entre os escopos, os pensamentos e as 

conclusões desses estudos — como a exemplo desses três últimos artigos aqui 

referidos — e as discussões que foram emergindo em minha própria pesquisa.  
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Além disso, pude também observar algumas dissertações e artigos que 

buscaram investigar nas esferas municipais as ressonâncias do acontecido na 

esfera nacional, no tocante à retirada das questões de diversidade sexual e de 

gênero do PNE 2014. Os resultados a que esses estudos chegaram mantém uma 

correlação com as conclusões a que pude chegar, ainda que utilizando meios 

diversos de investigação.  

 

 

1.5 Um rápido passeio pelo jardim: o que esperar desta pesquisa 

 

Esta pesquisa, para mim, mostrou-se ser não apenas o produto final de 

um percurso de formação, mas o próprio inacabado processo a ser sempre 

revisitado, no contínuo e interminável percurso de formação, enquanto pesquisador. 

Mostraremos agora para o leitor, de forma sistemática, linear e 

logicamente encadeada, o produto de um processo que na verdade é descontínuo, 

bricolado, “navegado” em um afluir de ideias, muitas vezes não sequenciadas. 

Passemos à descrição deste “produto”. 

No primeiro capítulo desta dissertação, que está se encerrando, além de 

apresentar as razões que justificam as escolhas das analogias para ilustrar meu 

texto, fiz uma rápida narrativa de algumas experiências pessoais, da minha 

formação acadêmica e trajetória profissional, como também relatei as experiências 

que me despertaram o interesse para estudar o tema escolhido. Nesse sentido, 

relatei minha aproximação com o objeto de estudo, desde minha participação nas 

discussões nas CONAEs (2013), até a elaboração e aprovação do PME (2015-2025) 

de Santa Maria/RN. Em seguida, apresentei o foco da pesquisa e a perspectiva 

teórico-metodológica, que me auxiliaram na análise dos dados. Apresentei também 

um breve levantamento junto a bancos de dados acadêmicos das CAPES, com a 

seleção de alguns estudos sobre as temáticas analisadas neste trabalho. 

No segundo capítulo, apresento o cenário da pesquisa: os protagonistas e 

seus papéis. Faço considerações gerais sobre o processo de construção do Plano 

Nacional de Educação em vigor (2014-2024) e sobre o Plano Municipal de Educação 

de Santa Maria/RN. Apresento o Fórum Municipal de Educação de Santa Maria/RN 

e a equipe responsável por conduzir todo o processo de elaboração do documento 
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base, que foi posteriormente aprovado pela câmara e sancionado pela prefeitura 

municipal. Apresento também a caracterização dos participantes da pesquisa. 

No terceiro e quarto capítulos, apresento e discuto as categorias de 

análise que apareceram no decorrer da coleta e análise dos dados. Assim, o terceiro 

capítulo é reservado para aquela que foi a centelha a dar início a um grande 

incêndio ideológico: o temido e mal afamado “kit gay”. O quarto capítulo traz 

considerações sobre o que ficou vulgarmente conhecido como “ideologia de gênero”, 

Abordo a confusão realizada entre ideologia de gênero e promoção de direitos 

humanos até a cogitação de uma suposta agenda da esquerda, para atingir os 

princípios morais e eclesiásticos fundantes da tradicional família nuclear. 

Por fim, apresento as considerações finais da pesquisa, onde busco 

sistematizar os principais resultados dessa investigação, esperançoso de que ela 

sirva de reflexão para esse momento delicado de embates políticos com reflexos 

importantes para a educação. 
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2. CENÁRIO MONTADO: OS PROTAGONISTAS E SEUS PAPÉIS 

 

E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente; e pôs 
ali o homem que havia formado. 

Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e 
boas para alimento; também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore 
do conhecimento do bem e do mal. 

[...] 

E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás 
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; 
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 

(BÍLBIA, 1999, Gên. 2:8,9,16,17) 

 

No trecho acima, vemos uma parte da descrição do cenário do Jardim do 

Éden. Na estória, após ter sido criado, o homem foi posto no jardim, junto com as 

outras criaturas que lá estavam. Este tinha a sua disposição todo tipo de fruto 

agradável à vista, bom para seu alimento, como também para o seu crescimento. 

Imerso nesse paraíso de possibilidades, o homem poderia fazer usufruto de todas as 

árvores do Jardim, todas, menos uma: a árvore do conhecimento do bem e do mal. 

Essa é uma receita perfeita para a desobediência. 

Se lançarmos mão de uma correspondência metafórica, poderíamos dizer 

que, no atual cenário educacional, a escola seria esse Jardim do Éden: um lugar 

potencializador de possibilidades de desenvolvimento, que disponibiliza de todos os 

instrumentos para crescimento intelectual. Dentre uma infinita gama de 

conhecimentos produzidos pelo homem que estão à disposição do alunado no 

cardápio curricular, há um que foi proibido: os conhecimentos referentes a gênero e 

à diversidade sexual. 

Os defensores da exclusão de tais conhecimentos do currículo alertam 

para a gravidade de se provar desse “fruto” e sua maléfica “intoxicação ideológica”, 

cuja consequência, segundo eles, seria a fatídica morte da tão estimada família 

nuclear, e levaria de vez para o túmulo a nossa já moribunda moralidade cristã. Esse 

medo de que uma espécie de entropia cause a dissolução de todo o sistema social e 

torne o futuro incerto e perigoso lastreia toda a decisão e argumentações dos 

entrevistados nessa pesquisa. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/16,17+
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Para melhor compreensão das ideias expressas neste texto, faz-se 

necessário a descrição do objeto desta pesquisa, seus cenários e os personagens 

que dela fizeram parte. Para isso separamos a seção. 

 

 

2.1. O Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

 

Os documentos e leis educacionais, mesmo que aparentemente inertes, 

servem como instrumento analítico de um trabalho científico, já que trazem a 

concretização dos embates e jogos de poder que se passam nos bastidores, antes 

das aprovações e sanções. Pois, como bem diz Saviani (2000, p.163): 

Quando passamos os olhos nas linhas de um texto legal, sabemos que nem 
tudo o que está dito ali nos é revelado pelas proposições que se encadeiam 
sobre a folha de papel à nossa frente. Com efeito, estamos nesse momento 
diante de um produto acabado. Para entendermos todo o seu significado, 
precisamos passar ao processo, isto é, ao modo como se produziu o 
produto. Em outros termos, é necessário examinar a gênese da lei em 
questão. 

 

Como toda atividade humana em sociedade, a educação é regida por 

normas e leis estabelecidas pela própria sociedade a que são dirigidas. No caso das 

leis educacionais brasileiras, algumas explicitam em seus artigos a orientação para a 

inclusão e o trabalho com a diversidade, a exemplo das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão (BRASIL, 2013) que 

buscam promover o respeito à diversidade e à singularidade, tendo como princípios 

fundantes os direitos humanos. Em tal documento encontramos: 

Constituindo os princípios fundadores de uma sociedade moderna, os 

Direitos Humanos têm se convertido em formas de luta contra as situações 
de desigualdades de acesso aos bens materiais e imateriais, as 
discriminações praticadas sobre as diversidades socioculturais, de 
identidade de gênero, de etnia, de raça, de orientação sexual, de 
deficiências, dentre outras e, de modo geral, as opressões vinculadas ao 
controle do poder por minorias sociais. (BRASIL, 2013, p.328-329). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica consistem 

em uma Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
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Educação, que tem como um de seus objetivos, sistematizar os princípios e as 

diretrizes gerais da Educação Básica, contidos na Constituição e na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96), “traduzindo-os em orientações 

que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como 

foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola” (BRASIL, 2013. p.10, grifos 

meus). 

Buscando definir os padrões mínimos de qualidade da educação, a 

Resolução recomenda a “valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do 

processo educativo, em seus diversos segmentos” (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2013, p.28). Mais adiante, no artigo 20 da mesma Resolução, 

encontramos a seguinte admoestação: 

O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, 
culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, 
sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a 
oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de 
percurso escolar (BRASIL, 2013. p.81, grifo meu) 

 

Percebemos o caráter de acolhimento às diferenças que permeia a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação. Inclusive quando esta trata, em seu 

artigo 43, sobre o Projeto Político-Pedagógico e o regimento das unidades 

escolares, o documento lembra que as questões de gênero devem ser componentes 

integrantes do projeto, e a instituição escolar deve definir “o conjunto das ações 

educativas próprias das etapas da Educação Básica assumidas, de acordo com as 

especificidades que lhes correspondam” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2010, p.88). 

Em 2014, a Presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o PNE com 

vigência decenal (BRASIL, 2014); a partir dessa sanção, estados e municípios foram 

compelidos a fazer os seus próprios Planos de Educação com vistas a colaborarem 

com as metas e estratégias estabelecidas pelo PNE. Os Planos de Educação 

estabeleceriam as metas e estratégias a serem alcançadas em um decênio. Mas 

diante de um cenário com inúmeros embates políticos entre vários grupos de 

interesses divergentes, a votação do PNE 2014-2024 não passou pelo Senado sem 

levantar polêmica, havendo alteração de seu inciso III do seu artigo 2º, o qual tratava 
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da superação das desigualdades educacionais relacionadas à raça, religião, gênero 

e orientação sexual (BRASIL, 2014). 

 

 

2.2. O Plano Municipal de Educação de Santa Maria/RN (2015-2025) 

 

Santa Maria/RN é uma cidade interiorana, com uma área de unidade 

territorial de 219.570 km² e, de acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE)6, o município contava com 4.762 habitantes, e com 

uma estimativa populacional de 5.500 habitantes para 2017. 

Santa Maria/RN é uma cidade jovem que se emancipou politicamente de 

São Paulo do Potengi/RN há 22 anos, mais precisamente em 21 de dezembro de 

1995. O professor Ademir Antônio da Costa (2005) relata em seu livro que o 

pequeno povoado teve seu crescimento impulsionado pela vinda de trabalhadores 

de diversos estados, encarregados da construção da BR 304 no ano de 1960. A 

construção da BR 304 foi liderada por soldados do Exército Brasileiro, sob a chefia 

de Sargento Guimarães, entre outros. Costa (2005, p.31) relata que: 

Por motivo dos trabalhadores da obra terem feito acampamentos e também 
colocado várias placas de ferro e aço, indicando a obra, “homens 
trabalhando”, a distância para Natal, a capital do Estado, a distância para 
outras cidades vizinhas, etc., o povoado ficou sendo alguns anos chamado 
de “AS PLACAS”; nesta época já havia vários moradores estabelecidos. 

 

O autor também enfatiza que, com o desenvolvimento do comércio local, 

o povoado conhecido como “As Placas” recebeu o nome de Santa Maria no final da 

década de 1960, em referência a uma das primeiras fazendas da localidade, a 

Fazenda Santa Maria. Na época, a economia local era predominantemente agrícola, 

com cultivo de feijão, milho, fava e principalmente algodão. Além disso, o autor 

destaca a religiosidade do povo santa-mariense. Com relação à educação da 

localidade na época, Costa (2009, p. 33) afirma que:  

Nesse tempo não havia grupos escolares, as aulas eram registradas na 

residência de uma professora que atendia alunos de várias comunidades, 

                                            
6 Dados disponíveis em <https://cidades.ibge.gov.br>, acessados em 21 de abril de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/
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lecionando de 1ª (primeira) a 4ª (quarta) séries em apenas uma sala de 
aula, no mesmo horário (COSTA, 2009, p. 33). 

 

Uma mudança significativa na educação ocorreu ainda na época em que 

Santa Maria estava sob a jurisdição de São Paulo do Potengi/RN, durante a 

administração de José Gomes Sobrinho, no decorrer dos anos de 1977 a 1982, 

quando foram inauguradas a Escola Municipal João Marques de Araújo, atualmente 

a principal escola de Ensino Fundamental do município, e a Creche Municipal 

Paraíso Infantil, ambas às margens da BR 304. 

Ainda segundo Costa (2009), foi através do plebiscito de 1° de outubro de 

1995, solicitado pelo Deputado Estadual Tarcísio Ribeiro, que a população local 

aprovou o desmembramento de Santa Maria/RN do município de São Paulo do 

Potengi/RN. O então governador Garibaldi Alves Filho sanciona em 21 de dezembro 

de 1995, a Lei Estadual nº 6.841, transformando Santa Maria em município7. 

O pleito de 3 de outubro de 1996 elegeu o Sr. Pedro Lopes de Moura e o 

Sr. Domingos Cardoso de Melo, respectivamente, como prefeito e vice-prefeito da 

recém-criada cidade de Santa Maria/RN. Pedro Lopes de Moura foi reeleito para seu 

segundo mandato em 2001. Durante seus oito anos consecutivos de mandato, na 

área da educação ocorreram a criação de uma escola de ensino médio e a criação 

do Conselho Municipal de Educação. 

Desde sua emancipação, o município elaborou dois Planos Municipais de 

Educação sem que haja uma real efetivação desses planos. 

As articulações para a formulação do PME de Santa Maria/RN 

envolveram uma boa parte do corpo docente de todas as escolas municipais. Estive 

presente desde as primeiras reuniões de planejamento da logística dos encontros 

com os vários seguimentos da comunidade educacional. 

Foi decidido que haveria uma reunião inicial com todos os professores, 

coordenadores e diretores escolares, para explicação dos trâmites legais e da 

logística dos encontros. O processo de elaboração do documento foi dividido em 

nove etapas. 

                                            
7 Disponível em < http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//6.840.pdf>, acesso em 21 de abril de 
2018. 

http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao/6.840.pdf
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A primeira etapa foi a constituição do Fórum Municipal de Educação, 

garantindo o espaço de participação dos trabalhadores da educação do município 

nas suas esferas pública e privada. Para isso, o dirigente municipal de educação 

enviou ofícios para as diversas instituições municipais, pedindo que estas 

indicassem dois componentes para fazer parte do fórum. 

Respondidos os ofícios, foi marcada uma reunião para planejamento da 

segunda etapa: a participação efetiva da sociedade. O foco agora era garantir e 

englobar, na discussão das metas e objetivos do PME, as associações comunitárias 

e vereadores. 

Nas etapas três e quatro foi feito um diagnóstico para que pudéssemos 

ter acesso à realidade educacional em suas variáveis. Para isso foram utilizados os 

índices de matrículas, aprovação, reprovação e evasão; a taxa de jovens e crianças 

que não frequentavam a escola; índices de analfabetismo; levantamento dos 

recursos humanos, materiais e financeiros para execução dos projetos educacionais; 

programas educacionais em execução; taxa do alunado com deficiência; 

comparação de dados entre o crescimento da população das matrículas, entre 

outros. Foram levantadas também as demandas específicas de cada localidade do 

município. 

Na quinta etapa da elaboração do PME foi discutida, com os participantes 

do Fórum Municipal de Educação, a definição das metas e estratégias a fazer parte 

do documento. Para tanto, foi necessário o estudo das metas e estratégias do Plano 

Nacional de Educação. 

Na sexta etapa, o Fórum discutiu as questões orçamentárias para que a 

execução do PME fosse possível, respeitando atribuições de cada ente federativo. 

Discutiu-se também o cronograma das ações propostas no PME. 

Como sétima etapa, o projeto de lei foi então redigido e revisado pelo 

Fórum Municipal de Educação; e, logo em seguida, em sua oitava etapa, enviado 

para a Câmara Municipal para aprovação. 

Dentre as etapas que compuseram a construção do PME de Santa 

Maria/RN, o que nos importa para fins desse trabalho é um episódio ocorrido na 

quinta etapa de elaboração, quando estávamos discutindo as metas e as estratégias 

a serem alcançadas com o plano. 
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Foi durante essa etapa, numa leitura e discussão sobre as metas do Eixo 

II (Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos) que 

aconteceu uma forte reação dos participantes presentes. O texto posto em 

apreciação foi o texto-base recomendado pela Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania redação final, projeto de lei nº 8.035-b de 2010 – em 04 de outubro de 

2012. Nesse texto encontramos recomendações do tipo: 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 

[...] 

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da igualdade racial, regional, de gênero, e de orientação sexual; 

[...] 

Estratégia: 3.12) implementar políticas de prevenção à evasão motivadas 
por preconceito e discriminação racial, por orientação sexual e identidade 
ou gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 
(grifos meus) 

 

Essas foram as orientações que desencadearam uma reação de rejeição, 

quase que unânime, dos componentes do Fórum de Educação Municipal, já que, de 

todos os membros do Fórum, apenas eu me posicionei a favor. 

Importa ainda destacar que em uma das reuniões dessa quinta etapa, 

alguns componentes do Fórum Municipal de Educação reclamaram de um suposto 

movimento que teria como objetivo influenciar as crianças, levando-as para 

possíveis identificações com a homossexualidade; esse movimento a nível nacional, 

na voz de alguns componentes do Fórum, estaria sendo financiado por um governo 

considerado “demoníaco”. 

 

 

2.3. A composição do Fórum de Educação Municipal de Santa Maria/RN e a 

caracterização dos participantes da pesquisa 

 

O Fórum responsável por conduzir o processo de construção do PME de 

Santa Maria/RN (2015-2025) era composto por mim e outros quatro componentes 

assíduos aos encontros de debate das metas e estratégias. Vale registrar que 

durante os encontros de discussão também tivemos a participação menos frequente 
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de professores, pais, representantes do Poder Legislativo e outras organizações 

sociais. Geralmente a participação dos professores que não integravam a 

composição oficial do Fórum dava-se por segmento de ensino. Aconteceram 

encontros para debates das metas e estratégias referentes ao ensino infantil, 

fundamental e médio. 

Para fins de investigação sobre as razões que motivaram a grande 

maioria dos participantes do Fórum a votarem pela retirada das questões 

relacionadas a gênero e diversidade sexual do documento, fiz o convite para todos 

os componentes da comissão do Fórum para participarem dessa pesquisa. Dos 

quatro componentes do Fórum, três aceitaram o convite.  

Esses três componentes têm experiência no campo educacional e 

acompanharam a construção do PME de Santa Maria/RN desde o início e de forma 

assídua (diferente dos outros participantes que ocasionalmente estavam presentes 

aos encontros para discussão de questões pontuais). Além disso, os três 

componentes do Fórum que aceitaram participar nessa pesquisa estavam presentes 

na reunião da Câmara Municipal onde ocorreu o episódio da retirada das questões 

relacionadas a gênero e sexualidade do documento base.  

A seguir, farei uma breve caracterização geral de cada participante, 

passando a identifica-los a partir de então neste texto de forma abreviada, a saber: 

P01: PARTICIPANTE 01; P02: PARTICIPANTE 02; e P03: PARTICIPANTE 03. 

Segue a descrição de cada componente da pesquisa. 

O PARTICIPANTE 01 é do sexo masculino e tem entre 30 e 35 anos; é 

casado, evangélico; licenciado em Matemática, com 12 anos de experiência no 

ensino fundamental e médio. Participa ativamente da construção das políticas 

públicas educacionais e de movimentos políticos em geral.  

O PARTICIPANTE 02 é casado, evangélico, do sexo masculino e tem 

entre 30 e 40 anos; formado em Pedagogia; conta com uma experiência de 15 anos 

de ensino, durante esse tempo teve experiências no ensino infantil, fundamental e 

médio. Participa ativamente da construção das políticas públicas educacionais na 

esfera municipal. Esse participante também é engajado em movimentos políticos na 

esfera municipal. 

O PARTICIPANTE 03 é do sexo masculino, casado, católico praticante, 

também se encontra na faixa dos 30 aos 35 anos de idade; tem o ensino médio 
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completo; tem uma experiência de mais de 15 anos na área educacional na função 

de vigilante e também como inspetor escolar. Assim como os outros dois, esse 

participante tem um histórico de ligação com movimentos políticos na cidade lócus 

da pesquisa. 

Como se pode rapidamente perceber, os três participantes têm traços em 

comum: casados, ativos politicamente e ligados a alguma instituição religiosa. Além 

disso, apesar de particularidades nas suas falas, os três entrevistados enfatizaram 

sua recorrente preocupação com duas questões assim por eles nomeadas: o “kit 

gay” e a “ideologia de gênero”.  

Nesse sentido, com base na recorrência dos assuntos debatidos nas 

entrevistas, foi possível notar a emergência de dois termos-chaves que acabaram 

por se transformar em categorias analíticas dessa pesquisa, e que compõem 

respectivamente os capítulos 3 e 4 desta dissertação. 

Para melhor identificação das falas dos participantes, e também com o 

objetivo de diferenciá-las das outras citações contidas neste trabalho, optamos por 

destacar as falas dos entrevistados com uma borda, sem parágrafos e alinhadas à 

esquerda da página. 

Passaremos aos capítulos de análise dos dados coletados nessa 

pesquisa. O capítulo que se segue trata da análise do Kit Escola sem Homofobia, 

usado como pivô para iniciar todo um movimento reacionário contra o conceito de 

gênero nos Planos de Educação do país. 
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3. QUESTÕES SOBRE SEXUALIDADE E O FAMIGERADO “KIT GAY”: QUANDO 

A DISCUSSÃO SOBRE RESPEITO É ENTENDIDA COMO DESRESPEITOSA 

 

Mas a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o 
SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não 
comereis de toda a árvore do jardim? 

Respondeu-lhe a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim 
podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse 
Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 

Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus 
sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como 
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. 

(BÍBLIA, 1999, Gên. 3:1-5) 

 

Nesta cena bíblica encontrada no livro do Gênesis, capítulo 3, que uso 

como ilustração, encontramos duas personagens: a serpente e Eva. A cena 

acontece no Jardim do Éden, um paraíso criado por Deus e posto sob a gerência de 

Adão, o primeiro homem criado, e Eva, sua auxiliadora. 

Neste paraíso, Adão e Eva viviam em harmonia com a natureza e 

ignorantes da própria nudez — em outros termos, da própria sexualidade — até que 

surge a serpente, despertando a curiosidade do primeiro casal8. 

Percebe-se que, mesmo tomada pelo desejo de provar do fruto da árvore 

do conhecimento, Eva tem uma atitude exitosa de início; sente medo da possível 

consequência sobre a qual foi alertada caso do fruto provasse: a morte. 

Ao provar do fruto do conhecimento, Adão e Eva tomaram consciência da 

natureza da própria sexualidade (perceberam que estavam nus). Esse fato 

desencadeou uma sucessão de consequências que culminou com a expulsão do 

casal do Paraíso. 

A discussão promovida pela entrevista semiestruturada que desenvolvi 

junto aos entrevistados foi, principalmente, uma discussão sobre sexualidade e suas 

possibilidades no currículo das escolas municipais de Santa Maria/RN. No decorrer 

das entrevistas, foi possível perceber que sexualidade e inocência eram 

apresentadas pelos entrevistados como mutuamente excludentes, como se 

                                            
8 Apesar de encontrarmos uma determinação de que o casal deveria unir-se sexualmente enquanto 
ainda estavam no Jardim do Éden (Gênesis 2:24), foi só após terem a curiosidade despertada pelo 
fruto do conhecimento e terem sido expulsos do jardim que Adão e Eva vivenciaram sua sexualidade 
de forma plena (Gênesis 4:1). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/1-5+
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estivessem em lados opostos. Expressou-se a ideia de que quando uma (a 

sexualidade) chega, a outra (a inocência) sai. Isso se evidencia na fala dos 

entrevistados, quando opinam sobre um limite de idade a partir do qual a escola 

poderia iniciar a abordagem sobre sexualidade em sala de aula. Eles expressam que 

a época ideal seria... 

 

 [...] na puberdade. Aí sim, que a pessoa já tá descobrindo o corpo, aí fica 
mais fácil da pessoa absorver essas informações; do que uma criança que, 
na sua inocência, tá pensando ainda em assistir desenho (P01). 

 

No meu município... na escola onde eu trabalho, o limite seria 15 anos de 
idade (P03). 

 
 

Percebe-se nessas falas uma ideia corpórea e essencialista de que a 

sexualidade está ligada ao amadurecimento dos órgãos sexuais que acontece na 

puberdade, período em que o corpo se prepara para a reprodução. Debatendo essa 

ideia, Furlani (2007, p.73) diz que essa ênfase na reprodução é a principal 

responsável pelo raciocínio de se  

aceitar (como possível, como formal, como “natural”), exclusivamente o 

envolvimento sexual e afetivo entre pessoas do sexo oposto. Além disso, 
traz outras implicações e limitações: 1) legitima apenas a vida sexual 
daquelas pessoas que estão no período reprodutivo, ou seja, na 
adolescência e na vida adulta, e desconsidera a possibilidade de vivência 
da sexualidade na infância e na terceira idade. 

 

A discussão sobre sexualidade e o limite de idade considerado adequado 

para seu debate em sala de aula foi sugerido logo no início da entrevista, quando um 

dos entrevistados expressou sua indignação sobre o que ele descreveu como 

cartilhas contendo material “pornográfico” que o MEC intentou implantar em algumas 

escolas. Em suas próprias palavras: 

 

[...] eu tava vendo um material que o MEC tinha mando pra algumas escolas 
de São Paulo, que foi até retirado, onde... era pornografia. Não somente a 
questão de ideologia de gênero, tô falando até mesmo a questão de vida 
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sexual. Porque nas cartilhas tinham falando sobre posições sexuais, onde 
até então eu não via o porquê aquele conteúdo ser divulgado na escola 
(P01). 

 

O material a que o entrevistado se refere, que supostamente traria 

conteúdos pornográficos para a sala de aula, trata-se do que ficou vulgarmente 

conhecido como “Kit Gay” que, na verdade, é um material que integra o Programa 

Escola sem Homofobia, do qual trato na seção que segue. 

 

 

3.1 Os componentes do Kit Escola sem Homofobia. 

 

O Projeto Escola sem Homofobia foi apoiado e custeado pelo Ministério 

da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(MEC/SECADI). Foi planejado e executado em parceria com as organizações não 

governamentais como a Pathfinder do Brasil (coordenadora do projeto); ECOS 

(Comunicação em Sexualidade); Reprolatina (Soluções Inovadoras em Saúde 

Sexual); e a ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais). A ECOS ficou responsável pela criação do kit de material educativo 

Escola sem Homofobia. 

O Caderno Escola sem Homofobia faz parte de um programa maior, o 

Brasil sem Homofobia — Programa de Combate à Violência e à Discriminação 

contra LGBT e Promoção da Cidadania Homossexual. No documento, o governo 

brasileiro entende que “a escola atua como um dos principais agentes responsáveis 

pela produção, reprodução e naturalização da homofobia, não apenas no que se 

refere aos conteúdos disciplinares, mas também às interações cotidianas que 

ocorrem em seu interior e que são extensivas, também, ao ambiente doméstico”. 

(BRASIL, 2004, p.8). O documento caracteriza a homofobia como uma forma 

violenta de inferiorização no mesmo nível que o racismo e o sexismo, com o 

agravante de que, diferente da vítima do racismo, a vítima de homofobia, salvo raras 

exceções, não encontra apoio e conforto entre seus familiares — cabendo aí o 

trabalho da escola cidadã em desnaturalizar a homofobia. Os principais objetivos do 

Programa se concentravam em: 
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Alterar concepções didáticas, pedagógicas e curriculares, rotinas escolares 

e formas de convívio social que funcionam para manter dispositivos 
pedagógicos de gênero e sexualidade que alimentam a homofobia. 

Promover reflexões, interpretações, análises e críticas acerca de algumas 
noções que frequentemente habitam a escola com tal “naturalidade” ou que 
se naturalizam de tal modo que se tornam quase imperceptíveis, no que se 
refere não apenas aos conteúdos disciplinares como às interações 
cotidianas que ocorrem nessa instituição. 

Desenvolver a criticidade juvenil com relação a posturas e atos que 
transgridam o artigo V do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o 
qual: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais”. 

Divulgar e estimular o respeito aos direitos humanos e às leis contra a 
discriminação em seus diversos âmbitos (BRASIL, 2004, p.11-12). 

 

Na conversa sobre o referido Programa com os participantes dessa 

pesquisa, um dos pontos mais atacados na confecção do material foi seu custeio. 

Nas vozes dos entrevistados, a indignação com relação ao gasto de dinheiro público 

em confecção de materiais didáticos que abordam temáticas como diversidade 

sexual e de gênero aparece da seguinte forma:  

 

Eu ouvi que entraria no currículo da escola... a escola teria que passar para 
as crianças esse material que seria enviado pelo MEC. Ou seja, se é 
enviado pelo MEC, esse material tem um custo e quem vai bancar são os 
impostos (P01). 

 

Essa questão de discussão de ideologia de gênero, que o governo quer 
investir, não é a favor da sociedade, então seria um dinheiro [expressão 
facial de indignação]. Eu, como um pagador de impostos, não gostaria que 
esse tipo de assunto venha ter investimento do governo (P02). 

 

O Programa foi custeado por recursos aprovados através de emenda 

parlamentar da Comissão de Legislação Participativa, e depois passados para 

organizações da sociedade civil, algumas citadas no início desta seção. O Projeto 

deveria ser implementado nos projetos político-pedagógicos das instituições de 

ensino do Brasil. 
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Diante das afirmações dos entrevistados de que o chamado “kit gay” seria 

supostamente destinado à manipulação de mentes e comportamentos das crianças 

nas escolas, e para ponderar outros vieses dessa questão mostrando o equívoco de 

tais entendimentos, considerei necessário descrever, ainda que brevemente, os 

componentes do referido kit que é, na verdade, o kit pedagógico Escola sem 

Homofobia. 

A organização ECOS (Comunicação em Sexualidade) foi a responsável 

por elaborar o kit pedagógico Escola sem Homofobia, destinado a educadores e 

alunos do ensino médio. O kit era composto de um caderno, seis boletins ou Bolesh 

(Boletins Escola sem Homofobia), três audiovisuais e respectivos guias, um cartaz e 

uma carta de apresentação. 

Em suma, o caderno era composto por uma base teórica para o trabalho 

inicial nas instituições escolares. Ele se propunha a trazer reflexões para serem 

debatidas por professores, gestores e outros profissionais da educação, com o 

intuito de oferecer instrumentos pedagógicos e promover reflexão sobre gênero, 

diversidade sexual e homofobia. O caderno trazia também um suplemento de 

dinâmicas para discussão dos conceitos e temas recomendados, preferencialmente, 

ao ensino médio, mas que também poderiam ser aplicadas à comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

As dinâmicas visavam envolver a comunidade escolar em atividades que 

objetivavam a reflexão e sensibilização sobre as várias formas de bullying e 

sofrimento psíquico, sofridos por indivíduos que não se encaixam na expressão 

heteronormativa da sexualidade. 

Os Bolesh (Boletins Escola sem Homofobia) constituíam-se no material 

destinado aos alunos, e subdivididos em seis temas, a saber: “o que é ser mulher e 

Figura 1: Caderno Escola sem Homofobia. - Disponível em 

<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/apresentacoes/esc

ola_sem_homofobia1.pdf> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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o que é ser homem; orientação sexual; diversidade sexual; homofobia; direitos; 

relações familiares” (BRASIL, 2004; p.15). 

               

                

Figura 2: Boletins Escola sem Homofobia. - Disponível em 

<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/apresentacoes/escola_sem_homofobia1.pdf> 

Acesso em 10 de janeiro de 2017. 

O audiovisual Boneca na mochila foi baseado numa história verídica e 

visava à promoção de uma discussão sobre as expectativas geradas em relação à 

binaridade dos gêneros e seus respectivos papéis e comportamentos programados 

socialmente. A diálogo acontece dentro de um taxi entre a mãe e o taxista. Ela foi 

chamada à escola porque seu filho foi pego brincando com uma boneca. Durante o 

percurso, a mãe ouve no rádio a fala de vários especialistas que discutem sobre 

sexualidade e preconceito. Este material destinava-se especialmente aos 

profissionais da educação e pais de alunos. 
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Figura 3: Audiovisual Boneca na Mochila. – Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=xGRTa7BPWy4&list=PLtKg-

wHv5HOVGIQgtT4ez1GQ6xwf7oclW&index=2> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 

O desenho animado sem falas Medo de quê? também aborda padrões 

comportamentais e libidinais socialmente esperados para cada gênero. A 

“descoberta” de desejos homoafetivos e a quebra dos padrões sociais gera angústia, 

dúvidas e medos em Marcelo, personagem principal, e também em seus familiares e 

amigos. 

 

Figura 4: Audiovisual Medo de Que? – Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=cIoeUqBxhi0&list=PLtKg-

wHv5HOVGIQgtT4ez1GQ6xwf7oclW&index=1> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 

O vídeo narrado em primeira pessoa Encontrando Bianca reproduz 

ficcionalmente a vida e trajetória escolar de José Ricardo/Bianca e seu desejo de ter 

respeitada e reconhecida a sua identidade de gênero. Os obstáculos arquitetônicos 

e a falta de respeito, causados pela intolerância e preconceitos vivenciados na 
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instituição escolar por travestis e transgêneros constituem o tema principal deste 

audiovisual. 

 

Figura 5: Audiovisual Encontrando Bianca. – Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eb9UCT1138&index=5&list=PLtKg-

wHv5HOVGIQgtT4ez1GQ6xwf7oclW> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 

O audiovisual Probabilidade narra de forma ficcional a vida do 

personagem Leonardo e a descoberta da sua bissexualidade. Mesmo em meio a 

muitas mudanças repentinas e tendo que enfrentar o preconceito de alguns colegas 

da escola, Leonardo acaba por compreender que não necessita responder 

positivamente a todas as demandas da adequação social, com respeito a sua 

sexualidade e identidade, para se sentir feliz. 

 

Figura 6: Audiovisual Probabilidade. – Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=TEcra9BBOdg&list=PLtKg-

wHv5HOVGIQgtT4ez1GQ6xwf7oclW&index=3> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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Abordando a questão do preconceito e o cyberbullying, o vídeo Torpedo 

retrata o romance de Ana Paula e Vanessa, as quais tiveram a orientação sexual 

exposta em redes sociais e no mural da escola. Diante de julgamentos 

preconceituosos e escárnios, as personagens resolvem que o melhor a fazer é 

declarar publicamente o amor que sentem uma pela outra. 

 

Figura 7: Audiovisual Torpedo. Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=TP_OjE_Fi2o&index=4&list=PLtKg-

wHv5HOVGIQgtT4ez1GQ6xwf7oclW> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 

O caderno Escola sem Homofobia (BRASIL, 2004) é dividido em três 

capítulos: 1) Desfazendo a confusão; 2) Retrato da homofobia na escola; e 3) 

Diversidade sexual na escola. Seu texto traz uma explicação do conceito de gênero, 

focando a diferença de compreensão, os comportamentos sociais entre mulheres e 

homens, os dispositivos pedagógicos de gênero. Aborda a diversidade sexual 

perpassando pelas identidades de gênero e orientação sexual, como também sobre 

o bullying e a homofobia da escola. O capítulo também aborda as mudanças 

ocorridas sobre o entendimento e tratamento das questões de gênero e orientação 

sexual no decorrer da história. 

Após uma rápida apresentação da ideia do Projeto Escola sem 

Homofobia, a primeira coisa para a qual se pode atentar é que o material não era 

destinado às crianças do ensino fundamental, mas aos adolescentes do ensino 

médio. Esse fato do material cumpre a exigência feita pelos entrevistados, de que a 

idade ideal para se falar sobre sexualidade em sala de aula seria na adolescência, 

início da puberdade. Esse fato atesta também que os entrevistados desconheciam o 

real conteúdo do material que criticaram. 
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Outra observação que podemos fazer é que os temas abordados pelo 

material são questões diretamente relacionadas com a vida social e afetiva dos 

adolescentes do ensino médio. Não identificamos uma ideologia ou abordagem de 

um determinado assunto ou comportamento que os alunos não tenham 

possivelmente observado no dia a dia. Todas as situações apresentadas no material 

podem muito bem ter similaridade com acontecimentos vivenciados por um 

adolescente que frequenta a escola. 

Nesse sentido, pode-se inferir que há uma confusão de entendimento 

sobre o conteúdo do Kit Escola sem Homofobia, causada talvez por falta de 

informação ou por informação equivocada, apesar de todos os entrevistados terem 

afirmado de que foram informados sobre o material: 

 

Eu ouvi que entraria no currículo da escola... a escola teria que passar para 
as crianças esse material que seria enviado pelo MEC. (P01). 

 

Fiquei sabendo de um material que seria distribuído nas escolas [...] (P03). 

 

Estávamos discutindo com o pessoal da igreja sobre o material que o 
governo estava enviando para as escolas… um tal de “kit gay” contendo 
pornografia para as crianças. Um absurdo! É... me falaram que passou na 
televisão (P02). 

 

Com intenção de saber sobre qual tipo de informação midiática genérica 

circula sobre o Kit Escola sem Homofobia, que pode também ter influência sobre os 

pontos de vista dos entrevistados, fiz uma pesquisa na internet em busca de 

matérias veiculadas em TV aberta para conhecimento do teor de seus conteúdos —

o que apresento na seção que segue.  

 

 

3.2 Mistificação (des)informativa do Kit Escola sem Homofobia 
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No canal Noticiasbrasil1 do site Youtube, encontra-se uma matéria 

veiculada no programa Domingo Espetacular da Rede Record de Televisão9, datada 

do dia 22 de maio de 2011, em que o “kit gay”, como é denominado pelos 

apresentadores, é analisado por populares e especialistas em Psicopedagogia. 

A matéria apresenta um trecho do audiovisual “Medo de quê?”, 

destacando a cena em que foi mostrado de forma sugestiva o sexo entre os dois 

personagens do desenho animado. A repórter descreve a cena da seguinte forma 

“no desenho animado, o garoto vê posters com imagens sensuais no quarto. Ele tem 

o desejo sexual despertado tanto por imagens de mulheres quanto de homens, 

depois o filme insinua uma relação sexual entre ele e outro garoto” 

(NOTICIASBRASIL1, 2011. 1min:50s. grifos meus). A reportagem “ignora” a barba 

no rosto do personagem do audiovisual, dando a impressão de que é proposital 

passar a ideia de que o que está acontecendo no desenho animado é uma cena de 

sexo entre crianças. Tive a mesma impressão de que é de forma intencional que, ao 

apresentar parte do audiovisual “Torpedo”, a repórter chama as duas adolescentes 

de “duas meninas se assumem no pátio da escola” (NOTICIASBRASIL1, 2011. 

0min:19s. grifos meus). Só num segundo momento é que ouvimos o termo 

adolescentes em referência ao mesmo audiovisual. 

Para o audiovisual “Probabilidade”, a repórter diz que o material mostra 

“um adolescente que namora uma menina, mas sente atração sexual por outro 

rapaz” (NOTICIASBRASIL1, 2011. 1min:18s. grifos meus). Na verdade, Leonardo, 

personagem principal do audiovisual em questão, não namora com Bia, a “menina” 

mostrada no trecho do vídeo, mas percebeu que a atração que sentia por ela era 

equivalente a que sentia pelo rapaz. 

Percebe-se que a reportagem, usando-se de vários artifícios 

comunicativos (como a música de fundo sombria, recortes estratégicos dos 

audiovisuais, a escolha de determinadas palavras), busca conduzir o telespectador a 

uma interpretação de que o Kit Escola sem Homofobia, confeccionado por ordem do 

MEC com intuito de ser disponibilizado para as instituições escolares, trata-se de um 

material contendo pornografia infantil, apologia à pornografia em geral, apologia à 

homossexualidade e pedofilia, assim como insinua que a sexualidade não faz parte 

da constituição infantil, sendo despertada somente por fatores externos. 

                                            
9 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=KIspuuLsepE, acessado em 24 de abril de 2017. 
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Fica também a impressão de que, a todo o momento, a reportagem tenta 

sensibilizar o telespectador para o fato de que o governo está gastando dinheiro 

público para a promoção de propaganda gay nas escolas, ressoando na fala da 

então presidente Dilma Rousseff no vídeo referenciado um pouco acima. 

A reportagem revela os bastidores da produção do audiovisual “Torpedo”, 

no qual houve a substituição de uma cena de um beijo lésbico por um abraço. Foi 

veiculado um vídeo do então secretário do MEC, André Lazaro, num seminário na 

Câmara dos Deputados em novembro de 2011. Nas palavras da repórter, “o 

secretário conta em tom de galhofa que os responsáveis do MEC pela campanha 

ficaram três meses discutindo a cena” (NOTICIASBRASIL1, 2011. 2min:51s. grifos 

meus), assim como a possibilidade de crianças do ensino fundamental verem a cena 

do beijo. 

Durante a reportagem foi exibida uma entrevista com a então presidente 

da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), a senhora Quézia Bombonatto, 

que classificou como “bastante inadequado” o comportamento do secretário do 

MEC, e disse que isso era um reflexo de como a educação estava sendo vista num 

contexto geral. A presidente da ABPp indagou também se os audiovisuais não 

seriam uma forma de apologia a uma “sexualidade precoce”. A psicopedagoga Irene 

Maluf também compartilhou a opinião da inadequação dos audiovisuais para 

crianças sem maturidade suficiente para entender determinado assunto, o que 

possivelmente despertaria angústia e desviaria o foco do processo de 

aprendizagem, prejudicando-o. 

Vê-se aqui novamente a ideia de que a sexualidade é estranha e externa 

à criança e de que quando despertada tem efeitos prejudiciais para a mesma. 

A edição da matéria resumiu a entrevista de Beto de Jesus, diretor da 

ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais), à controvérsia sobre a aprovação do Kit e às informações do custeio 

do material produzido: cerca de “um milhão e quinhentos mil reais”, declarou ele, 

mas a emenda parlamentar previa três milhões, segundo a reportagem. 

A matéria jornalística continua mostrando informações sobre a baixa 

posição da educação brasileira no ranking da UNESCO, o baixo investimento na 

educação de forma geral, e classificou como controvertida a decisão por parte do 
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Ministério da Educação em gastar dinheiro público com esse tipo de material 

polêmico, enquanto há outros problemas a resolver. 

De todo o conteúdo exposto na matéria, não se ouviu uma única opinião a 

favor do material. Restou apenas a impressão de que o governo estava utilizando 

dinheiro público para interferir de forma truculenta na vida particular das famílias, 

com a produção de materiais educativos tidos como inadequados e de alguma forma 

prejudiciais à psique infantil. 

É nítido o sentimento de medo e receio de que tal material chegasse até 

as escolas para uso dos professores em sala de aula. Esse receio é claramente 

expresso nas vozes dos entrevistados em várias passagens, dentre as quais 

destaco as seguintes: 

 

Então veja: esse material chegando para escola, da mesma maneira que o 
professor teria que ensinar matemática e ciência, com esse livro [referindo-
se ao Kit Escola sem Homofobia]... teria que passar do mesmo jeito que 
está nos outros [referindo-se aos livros das disciplinas de matemática e 
ciência]. Então, querendo ou não a escola naquele momento estaria 
contribuindo para a ideologia de gênero. Estão naquele material 
contemplando que: se duas meninas ‘tiverem’ se beijando, em nem um 
momento tem que dizer que não pode. Tem que dizer é normal como 
qualquer outro casal de namorado; então isso seria contra os princípios da 
Bíblia [...] (P01) 

 

Quer dizer... que estão querendo ensinar é homossexualismo de toda 
forma. Primeiro com o tal Kit de Gay e agora querem inserir de forma 
disfarçada no PME daqui. Mas isso a sociedade não vai deixar… e quero 
ver passar na Câmara dos Deputados! (P02) 

 

Não estou afirmando que haja uma vinculação direta entre a matéria 

jornalística e a visão dos entrevistados; minha intenção é mostrar aqui o quanto as 

informações expressas num e noutro caso se parecem... Nesse sentido, há a 

possibilidade de que a disseminação cultural desse tipo de abordagem (que essa 

matéria, por exemplo, faz sobre o kit) consista num dos muitos atravessamentos 

(associado aos atravessamentos religiosos, familiares, políticos, entre outros) 

capazes de formar as opiniões dos entrevistados, e que tem efeitos diretos na 

educação, na medida em que, no caso de Santa Maria/RN, são eles os 

responsáveis pelas decisões relativas ao Plano Municipal de Educação.  
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A informação midiática sobre o conteúdo do material proposto pelo MEC 

circula equivocadamente pela cultura, levando as pessoas a acreditarem que se 

trata de pornografia infantil, de propaganda gay com incentivo à homossexualidade, 

e de gastos exorbitantes para produção de material prejudicial à saúde psíquica das 

crianças. A veiculação de tal matéria jornalística em um programa de televisão 

aberta deixou evidente a silhueta de um projeto político mais amplo, do qual 

falaremos de forma sucinta na seção que segue.  

 

 

3.3 Desfecho do polêmico “Kit Gay”: fim do começo de um programa 
educacional e começo do fim de um programa de governo 

 

 

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da 
árvore de que te ordenei que não comesses? 

Então o homem disse: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da 
árvore, e eu comi. 

Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a 
mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 

Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és 
entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; 
rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. 

[...] 

E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o 
refulgir de uma espada inflamada que se revolvia, para guardar o caminho 
da árvore da vida. 

(BÍBLIA, 1999, Gên. 3:11-14,24) 

 

Já diz o ditado popular: “O que é bom dura pouco!” A estadia do primeiro 

casal no Jardim do Éden foi curta e terminou de forma turbulenta, e com 

consequências terríveis para todos os personagens envolvidos. Mas em meio a tal 

tragédia, com o prenúncio de início de muitas dores e angústias, acontece uma cena 

um tanto quanto cômica: a procura do culpado do infortúnio. 

Deus questiona Adão, que culpou Eva, que culpou a serpente, que não 

tinha ninguém mais para culpar. Procurar um culpado para determinada situação 

serve como analgésico para aliviar o fardo da nossa própria culpa. Procuro 

demonstrar nas linhas que seguem que a veiculação da matéria sobre o “kit gay” 

(que referi na seção anterior) em um programa jornalístico dominical, de TV rápida, 
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trouxe importantes e prolongadas consequências para o fim do Programa Escola 

sem Homofobia, e assim como aconteceu na cena do Jardim do Éden descrita 

acima, iniciou-se uma verdadeira procura pelos culpados que acarretou em 

consequências drásticas. 

Frente à polêmica que se instalou, a presidente Dilma Rousseff decidiu 

vetar o kit Escola sem Homofobia, mesmo reconhecendo não ter analisado todo o 

material. Em entrevista à imprensa que circula na internet10, a presidente afirmou 

que seu governo apoia a luta contra práticas homofóbicas, porém nenhum órgão do 

governo estaria autorizado a “fazer propaganda de opções sexuais” e “interferir na 

vida privada das pessoas” (OSAMIGOSDOBRASIL, 2011). Nessa mesma entrevista, 

a presidente reconhece que viu apenas um trecho dos audiovisuais utilizados no kit 

que foi divulgado pela imprensa, o que teria orientado sua opinião por vetar a 

impressão e divulgação nas escolas públicas. Essa entrevista está datada do dia 26 

de maio de 2011, quatro dias depois que a matéria sobre o kit gay foi veiculada pela 

Rede Record de televisão. 

A polêmica sobre o programa Escola Sem Homofobia foi tanta que o 

então Ministro da Educação Fernando Haddad afirmou que o Governo passaria a 

fazer ampla consulta à sociedade sobre qualquer material que se referisse a 

“costumes” (PASSARINHO, 2011). 

Nesse contexto, a sexualidade e a moralidade são os eixos centrais 

usados nas redes discursivas para se (re)construir e fortalecer uma onda 

conservadora nacional. Nessas lógicas discursivas, os partidos de esquerda — 

especialmente o Partido dos Trabalhadores (PT), que chegou a ser chamado de 

Partido das Trevas na Câmara dos Deputados (CENTRAL DA OPOSIÇÃO, 2016)11 

— são responsabilizados por tentar implantar uma “doutrinação” nas escolas 

brasileiras que supostamente objetivaria corromper, perverter e inverter a lógica dos 

valores tradicionais, a dignidade e a moralidade. 

                                            
10 Disponível em http://https://www.youtube.com/watch?v=sFnhNDynKWw, acessado em 17 de julho 
de 2018. 
11 Numa audiência na Câmara dos Deputados em 16/04/2016, o Dep. Marcos Feliciano (PSC-SP), 
revelou sua intenção de voto no processo de Impeachment da então presidente Dilma Rousseff e 
expos a lógica conservadora e religiosa onde o PT foi metaforicamente relacionado a forças 
diabólicas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FG5SgK6LU-o, acessado em 
27/05/2017. 
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A bancada mais conservadora do Congresso Nacional utilizou-se da 

distorção do objetivo do Governo Federal de promover a inclusão, a visibilidade e o 

respeito da comunidade LGBT, para o fortalecimento de suas bases junto à 

sociedade. Iniciou-se então a confecção de discursos moralizantes em defesa da 

família. Esses mesmos discursos foram usados durante a votação para aprovação 

do impeachment da Presidente Dilma Rousseff, em 2016. 

Durante os meses que se seguiram aos episódios expostos acima, 

assistimos em escala nacional a um movimento que promoveu uma intoxicação 

ideológica moralizadora e a instauração do pânico social, tendo como lastro uma 

suposta intenção por parte do Governo Federal de destruir a família através da 

manipulação da sexualidade infantil nas instituições escolares. Essa intoxicação 

ideológica recebeu o codinome de “ideologia de gênero”. Tais ideias ressoam nas 

falas dos entrevistados dessa pesquisa. No depoimento abaixo, um dos 

entrevistados faz menção às formas como ficou sabendo das supostas investidas do 

Governo em desmoralizar o sistema educativo brasileiro. Em suas palavras: 

 

A princípio foi através das redes sociais. Aquelas charges: que uma criança, 
um menino que tem o sexo masculino, mas ele tem a mente de menina e 
com o tempo ele se aprimora... adquire as atitudes de uma menina. Coisa 
que a gente sabe, quem é educador, que uma criança aprende muito com a 
leitura, ela aprende muito com os desenhos e uma charge mostrando aquilo 
atinge ao máximo a linha de pensamento de uma criança. Então, ela chega 
para mim de uma forma perigosa para os nossos alunos. Eu poderia até 
citar alguns partidos políticos que compraram essa ideia, que jogaram, que 
lançaram mesmo, e eles foram os responsáveis por fazer essas 
propagandas na mídia, nas redes sociais (P03). 

 

Elenco aqui dois pontos importantes.  

Primeiro: não estou propondo uma correspondência linear entre o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff e a rejeição popular do chamado “kit 

gay” ou o posicionamento de combate à homofobia que os governos do PT 

adotaram. Vale salientar que materiais com a temática da sexualidade e de combate 

à homofobia foram confeccionados, publicados e distribuídos por várias instituições, 

incluindo o Governo Federal. É possível encontrar alguns desses materiais nas 

escolas de todo país, a exemplo do volume 10 dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, intitulado Pluralidade Cultural e Orientação Sexual (BRASIL, 1997). 
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Segundo: chamo a atenção para o fato de que a espetacularização que 

foi feita com relação ao Kit Escola sem Homofobia, tanto na mídia quanto nas redes 

sociais, bem como a forma como o Kit foi explicitado nas falas da equipe de 

elaboração do PME de Santa Maria/RN, serviram como uma das ferramentas de 

manobra política. Nesse sentido, o Kit pode ter funcionado como “bode expiatório” 

que evidencia o crescimento de uma corrente política mais conservadora e religiosa, 

que tem se mostrado cada vez mais forte e que busca influenciar e adequar o 

currículo escolar às suas exigências. 

Como já foi expresso em linhas anteriores, não encontrei veracidade entre 

as denúncias feitas nas entrevistas de que o material continha pornografia e/ou 

incentivo à homossexualidade ou pedofilia.  

Quanto a isso, é importante enfatizar que, contrariando várias opiniões 

expressas na matéria jornalística a que me refiro, a UNESCO, através de um ofício 

enviado à ABGLT12, aprovou os materiais utilizados no Programa Escola Sem 

Homofobia, incluindo os audiovisuais. Segundo a UNESCO: 

 

1. Os materiais do Projeto Escola sem Homofobia estão adequados às 
faixas etárias e de desenvolvimento afetivo-cognitivo a que se destinam, de 
acordo com a Orientação Técnica Internacional sobre Educação em 
Sexualidade, publicada pela UNESCO em 2010. 

2. Os materiais utilizam a mesma abordagem teórico-vivencial que é 
adotada pelo Programa Brasileiro Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), 
coordenado pelos Ministérios da Educação e da Saúde, com apoio das 
Nações Unidas no Brasil. 

3. Tanto o projeto SPE quanto o Escola Sem Homofobia se utilizam do 
espaço privilegiado da escola para articulação de políticas públicas voltadas 
para adolescentes e jovens, fortalecendo e valorizando práticas do campo 
da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos destas faixas etárias. 

4. Neste sentido, entendemos que este conjunto de materiais foi concebido 
como uma ferramenta para incentivar, desencadear e alimentar processos 
de formação continuada de profissionais de educação, tomando-se como 
referência as experiências que já vêm sendo implementadas no país de 
enfrentamento ao sofrimento de adolescentes lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, travestis e transgêneros (DEFOURNY, 2011). 

 

                                            
12 Disponível em: http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2011/fevereiro/unesco-aprova-os-
materiais-educativos-do-projeto-escola-sem-homofobia, acessado em 27/04/2017. 
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Para concluir essa parte do trabalho, reitero que esta pesquisa não tem 

como objetivo averiguar a idoneidade dos materiais contidos no Kit Escola sem 

Homofobia com relação à temática que os mesmos propuseram trabalhar. O 

exercício que fiz ao tratar dos audiovisuais sobre o Kit veiculados na internet teve 

como objetivo cercar um pouco um artefato cultural que pode funcionar como um 

dos muitos atravessamentos das falas dos entrevistados dessa pesquisa. 
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4. O SIBILAR DA SERPENTE NO JARDIM DO ÉDEN E A “IDEOLOGIA DE 

GÊNERO”: INTENÇÕES CAPCIOSAS DESSA IDEIA 

 

 

Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o 

SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não 
comereis de toda a árvore do jardim? 

Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas 
do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não 
comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 

Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus 
sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos e, como Deus, 
sereis conhecedores do bem e do mal. 

(BÍBLIA, 1999, Gênesis 3:1-5) 

 

No trecho da narrativa bíblica acima, uma coisa chama a atenção logo de 

início: até aqui, em relação ao livro Gênesis ao qual venho me referindo, nada 

tínhamos ouvido falar sobre a serpente e seus maus feitos, mas o capítulo inicia-se 

com uma advertência sobre ela: segundo o texto, ela era a mais capciosa dos 

animais do jardim. Essa informação influencia imediatamente qualquer interpretação 

ou opinião que venhamos a formar sobre a serpente.  

Essa cena fez-me lembrar de alguns episódios da minha infância. Quando 

meus irmãos e eu nos envolvíamos em brigas, discussões internas ou confusões, 

apressávamo-nos para contar o “mal feito” para nossa mãe. Sabíamos bem que 

quem chegasse com a primeira versão bem arquitetada, livrar-se-ia da surra e ainda 

conseguiria um bônus extra sobre seu oponente: os outros eram punidos em nosso 

lugar. Tínhamos uma preocupação constante de não sermos o “bode expiatório” da 

vez. 

Se nos afastarmos um pouco da interpretação judaico-cristã já 

consagrada, iremos perceber que o leitor é induzido a pensar que a serpente tem 

uma má índole e, portanto, desejaria o mal de Adão e Eva. Caso o leitor baseie-se 

nessa hipótese de mau-caratismo da serpente, tudo que ela falar vai parecer 

maldoso, ardiloso e manipulatório. Mas se continuarmos na nossa interpretação 

alternativa da metáfora bíblica que estamos discutindo, vamos presumir que o 

narrador foi tendencioso ao classificar a serpente como ardilosa, e então 

perceberemos que na verdade o que ela fez foram questionamentos. 
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Questionamentos esses que encorajaram Eva a desafiar os estatutos divinos 

estabelecidos no Jardim. Questionamentos que fizeram o casal se apoderar do 

conhecimento. 

Disputa semelhante vem acontecendo no currículo escolar brasileiro. 

Movimentos conservadores conseguiram disseminar a ideia de que há uma 

conspiração internacional, com o objetivo de desmontar a chamada “família natural”. 

Segundo os defensores de tais ideias, teóricos das áreas do marxismo e do 

feminismo arquitetaram um conhecimento que, se usado em sala de aula, pode 

causar confusão e danos psicológicos às crianças. Essa sobreposição de 

conhecimentos das áreas das ciências humanas e da medicina, costurada pelo que 

ficou conhecido como uma suposta conspiração marxista, recebeu o nome de 

“ideologia de gênero”. 

A tal “ideologia de gênero”, assim como os conhecimentos produzidos na 

área dos Estudos de Gênero, pode ser comparada metaforicamente à Árvore do 

Conhecimento do Jardim do Éden; árvore que produz frutos desejáveis para o 

consumo; frutos que, se consumidos, podem provocar uma “intoxicação ideológica”, 

e resultariam na perda presumida da inocência infantil, levando as crianças a uma 

sexualidade perversa e diversa aos preceitos divinos. 

Montou-se todo um aparato de redes discursivas nas instituições, na 

mídia e nas redes sociais para convencer a população de que esses “frutos 

envenenados” não devem ser ofertados no currículo escolar. As narrativas 

veiculadas pelos que defendem a existência da “ideologia de gênero” buscam 

também culpabilizar e demonizar teóricos dos estudos de gênero, pesquisadores 

que desenvolvem seus estudos a partir das teorias de Marx, e estudiosos e 

defensores dos direitos humanos — o que, em comparação com a narrativa bíblica, 

nos faz questionar: na concepção dos propagadores da suposta “ideologia de 

gênero”, seriam esses estudiosos as novas serpentes a sibilar no jardim curricular?” 

 

 

4.1 O medo das serpentes astutas e seus sibilares enganosos: o receio da 

“ideologia de gênero” nas falas dos entrevistados 
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Há uma crença expressa nas falas dos entrevistados dessa pesquisa de 

que as crianças possam ser atingidas com a dita “ideologia de gênero” por parte da 

escola. Percebe-se um receio de que algum/a professor/a, utilizando-se dessa 

“ideologia”, possa modificar o comportamento das crianças. Quando perguntados 

sobre a possibilidade de uma instituição escolar poder influenciar ou até mesmo 

alterar a orientação sexual da criança, os entrevistados responderam: 

 

É bastante complicado responder. Eu tenho um cenário de pessoas que 
conseguem entrar na mente de outra. A gente vê no ambiente escolar que 
os professores, em si, não estão tendo o domínio sobre seus alunos. [O 
entrevistado fica em silêncio por um momento, parecendo refletir um pouco 
e retoma o raciocínio] Os pais são os principais responsáveis. Pegam seu 
filho, colocam na escola e o professor tem que educar aquela criança. E os 
pais estão esquecendo os principais fundamentos com relação à educação. 
Então assim, se eu jogo meu filho numa escola e deixo um professor fazer 
com ele o que ele quer, ele provavelmente pode entrar na cabeça dessa 
criança e modificar o pensamento dela. Mas é algo bastante relativo, 
depende muito da educação de cada um. Mas eu acredito que pode ser 
plantada alguma semente na cabeça do aluno. [...] Até porque o profissional 
lecionando uma disciplina com relação a isso, um estudo com relação a 
isso, ele teria o controle sobre os seus subordinados, nessa questão os 
alunos. (P03). 

 

Ela [a escola] tem um grande poder para isso. Ela tem um poder de 
manipular qualquer tipo de situação. Tanto ela política, tanto ela emocional, 
e questão de religião. A escola, por ela ser uma instituição, ela tem sim um 
grande poder de influenciar, mas a maioria dos gestores que eu vejo, são 
contra esse tipo de orientação [Refere-se à discussão de gênero e 
diversidade em sala de aula.]. Isso faz com que, no que os gestores são 
contra, repasse para a maioria dos alunos e eles também se tornam contra. 
É claro que ali vai ter uma minoria que é a favor, influenciada por outras 
instituições, ou um grupo de amigos, ou as redes sociais, ou um querer 
seguir essa tendência: “Ah eu sou mulher, mas eu comecei a sentir atração 
por mulher e eu quero seguir essa tendência13. [...] Então, uma amiguinha 
dela, que ela começar a ter conversa com ela, ela pode influenciar, ela vai 
tentar influenciar. Porque nós, o ser humano, ele quer que as pessoas 
sigam o que ele acha que é o correto. Não é só porque eu tô seguindo isso 
que é o correto, mas eu quero influenciar as pessoas próximas a mim a 
seguir o que eu sigo. (P01). 

 

A escola pode influenciar sim. Veja, a gente que é professor, às vezes a 
gente diz uma coisa em sala de aula pro aluno e quando chega em casa o 
pai e a mãe diz diferente. Mas o aluno diz: “não é assim, não! Porque meu 
professor disse que não era”. Então ele prefere acreditar no professor do 
que nos pais (P02). 

                                            
13 No decorrer da conversa para desenvolvimento da entrevista semiestruturado, esse entrevistado 
usou por diversas vezes a palavra “tendência” com o significado de “modismo” para se referir à 
homossexualidade e à transexualidade. 
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Em outra parte da entrevista um dos professores participantes (P01) é 

mais específico sobre a provável maneira como a tal “ideologia de gênero” deveria 

ser aplicada nas escolas, caso tivesse passado nos textos do Plano Nacional de 

Educação.  Ele diz: 

 

Porque, assim... eu não sou preconceituoso a um ponto de discriminar uma 
família ou uma pessoa que pensa na “ideologia de gênero”14. O que eu sou 
contra é que o Governo venha a investir, o Governo Federal, Estadual, 
Municipal... venha a investir para que haja algum tipo de manipulação, 
algum tipo de influência na decisão desse estudante. Se a pessoa tende a 
trocar sua identidade de gênero por uma questão que... tipo assim: se a 
pessoa nasceu um homem, tá lá na identidade “um homem”, mas tá se 
vendo como uma mulher e quer ter essa mudança sexual, que a pessoa 
faça, mas desde que não seja pela escola, pelo governo. Tipo assim: que 
isso venha entrar no currículo como sendo um professor, se detectar que 
um estudante tá querendo... ele venha ter uma aula dizendo que isso aí 
pode, que ele pode fazer isso... que tenha algum tipo de atividade, de 
orientação pra ele trocar. Agora, se a pessoa quiser, a família aceitar e 
acompanhar, beleza. Agora o que eu sou contra é: que seja baseada em lei 
e que venha verbas para que a sociedade seja influenciada por algum tipo 
de capacitação, algum tipo de investimento. Eu acredito que o governo teria 
que investir na educação, mas não tendo essa discussão, essa parte de 
“ideologia de gênero” baseada em investimento do governo. Eu sou contra 
nesse sentido. (P01) 

 
 

Os entrevistados se opõem a qualquer tipo de investimento em 

capacitação profissional para professores com o objetivo de formar e sensibilizar o 

professor quanto aos dramas vividos por alunos que não se enquadram na 

correlação linear e socialmente aceitável entre sexo-gênero. Isso reafirma a 

sensação de que, para os entrevistados, a sexualidade e suas manifestações 

deveriam ser, preferencialmente, banidas do currículo, sufocada entre os conteúdos 

e disciplinas escolares, salvo casos que envolvam um discurso de higienização e 

preparação para a reprodução. Um dos entrevistados afirma que a instituição 

escolar em que trabalha não dispõe de “pessoas capacitadas exclusivamente para 

esse assunto. Alguém mais estudado” (P03). O outro diz que: 

 

                                            
14 O entrevistado refere-se às pessoas que são a favor da discussão de gênero e diversidade sexual 
nos currículos escolares. 
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O governo teria que investir em profissionais que tenham esses cursos, 
especialização nessa área de acompanhamento sexual, [...] acredito que o 
governo teria que investir em currículo; quem trata desses assuntos é o 
professor de ciências, que... tem aquela parte na disciplina que fala sobre a 
sexualidade, da puberdade, onde fala a questão das mudanças no corpo da 
mulher e do homem e a questão dos desejos, onde tá entrando naquela 
parte... saindo da infância pra puberdade [...] eu acredito que era pra ser 
mais investido nessa parte da sexualidade, não na orientação de mudança 
de sexo. Porque da mudança de sexo eu sou contra ter um professor, uma 
equipe escolar orientando a criança que isso é normal (P01). 

 

Nesse trecho, e em vários outros trechos das entrevistas, podemos 

perceber uma confusão de entendimento acerca dos conceitos de sexo e de gênero. 

Na fala supracitada, o entrevistado refere-se à mudança de sexo, quando na 

verdade, analisando-se o contexto de sua fala, percebe-se que o mais adequado 

seria que o entrevistado usasse, nessa frase, o termo gênero (esse termo será 

tratado mais detalhadamente na seção 4.4).  

A fim de atentarmos para essa narrativa que intenta justificar a retirada 

dos termos gênero e diversidade sexual do Plano Municipal de Educação de Santa 

Maria/RN, passo a seguir a tecer algumas considerações sobre a chamada 

“ideologia de gênero”. 

 

 

4.2 Considerações iniciais sobre “ideologia de gênero” 

 

O termo “ideologia de gênero” integra uma narrativa construída por certo 

grupo religioso e conservador preocupado com o que chamam de tentativa de 

desmantelamento e destruição da “família tradicional” de tradição judaico-cristã; para 

esse grupo, tal tentativa é atribuída a um movimento político esquerdista, 

considerado marxista. Segundo Furlani (2016a, 3min:14s), a tal “ideologia de 

gênero” 

é uma narrativa que surge no interior da igreja católica e do movimento 
internacional e nacional chamado pró-vida e pró-família, com o objetivo de 
frear, de interromper e se possível de retroceder, todas as mudanças 
sociais e políticas decorrentes, no mundo, do uso do conceito de gênero, 
em especial nos campos da educação, da saúde, legislação e direitos 
humanos. 
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Esse movimento reacionário se intensificou desde a IV Conferência 

Mundial sobre a Mulher, em Pequim, em 1995, quando a ala mais conservadora 

representada em parte pela igreja católica e alguns teóricos religiosos “entendeu” 

que o movimento feminista teria conseguido impor seus anseios ideológicos à ONU, 

por meio de suas convenções e resoluções, consoante os entendimentos de 

especialistas em “ideologia de gênero”, como Dale O’Leary (1997)15, Marguerite 

Peeters16 (2012) e Jorge Scala (2010)17. 

O que se argumenta, grosso modo, é que a esquerda, a partir de Marx 

(1818-1883) e Engels (1820-1895), inicialmente por meio do texto A origem da 

família, da propriedade privada e do estado (1984), passou a investir no 

desmantelamento da família tradicional burguesa e patriarcal, como estratégia para 

fazer ruir a propriedade privada. 

Autores como Scala e O’Leary buscam traçar o que viria a ser essa 

“ideologia de gênero” passando em revista tanto escritores e escritoras marxistas – 

ou de posições políticas mais à esquerda – do início e meados do século passado, 

tais quais Karl Korsch (1886-1961), György Lukács (1885-1971), Max Horkheimer 

(1895-1973), Herbet Marcuse (1898-1979), Wilhelm Reich (1897-1957), Kate Miller 

(1934-), Shulamith Firestone (1945-2012), Louis Althusser (1818-1990), 

Jacques Derrida (1930-2004), Jean Baudrillard  (1929-2007), Michel Foucault (1926-

1984), Simone de Beauvoir (1908-1986), Jean-Paul Sartre (105-1980) etc., quanto 

pelas análises das resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A fundamentação (se é que se pode chamar assim) está no fato de que 

alguns autores, de forma declarada, propuseram sim uma revolução sexual que 

tinha por horizonte o fim da família tradicional em função de uma nova organização 

familiar que dizia respeito a uma nova organização na economia sexual. A intenção 

                                            
15 Para saber mais detalhadamente sobre o ponto de vista de Dale O’Leary, ver o texto A agenda de 
gênero (1997). 
16 Peeters discute detalhadamente a era da política de gênero em seu livro O gênero: uma norma 
política e cultural mundial (2012). 
17 Em seu texto La Ideología del Genero (2010), Scala põe-se a traçar a gênese e construção do que 
viria a ser esta ideologia. No citado texto há uma rica referência que nos dá uma dimensão maior 
acerca dos textos e autores que pensaram e propuseram uma nova elaboração das relações sociais 
que envolvem novas maneiras de se relacionar sexualmente, não se limitando, o autor, a tratar de 
filósofos marxistas, mas recupera a luta feminista no lastro histórico, bem como apresenta médicos 
como John William Money e sociólogos que ajudaram na construção do que o mesmo entende por 
“ideologia de gênero”. 
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dos defensores da existência de uma "ideologia de gênero" é tentar mostrar que, no 

lastro histórico, o projeto da esquerda tem avançado e a prova disso estaria nas 

resoluções da ONU acerca dos direitos conseguidos pela população LBGT por meio 

desse órgão internacional. Essa interpretação das recomendações da ONU nos 

parece equivocada, já que o conceito de gênero tomado pela ONU diz respeito mais 

às representações socialmente construídas a respeito da inferioridade do sexo 

feminino, objetivando assim a igualdade entre os sexos e a garantia dos direitos das 

mulheres. 

Com relação à alegação dos proclamadores da “ideologia de gênero” 

sobre o suposto intento de desmonte da família com base em teorias marxistas, é 

sabido que Engels e Marx falaram sobre o fim da família burguesa como maneira de 

desmantelar a propriedade privada – não mais se pensava que a mulher e a criança 

são propriedades do homem –; também é sabido que os pensadores marxistas do 

início do século XX perceberam que importa desmantelar a superestrutura (Estado, 

cultura, religião, direito, autoridade etc.) no processo de desmantelamento da 

infraestrutura; também é fato que a autora feminista socialista Kate Millett (1934-) 

propunha uma "revolução sexual"; assim como também é fato que a discussão sobre 

o gênero ganhou status teórico e político com Judith Butler (1956-). 

Pois bem, diante dessa gama de autores e autoras e perspectivas que 

advogaram e advogam em favor de uma reelaboração do conceito tradicional de 

família, houve um entendimento de que a mesma, a família, já não deveria ser mais 

consanguínea nem fundamentada no núcleo patriarcal tradicional que a burguesia 

conserva a fim de estabelecer a propriedade privada, que, por seu aspecto 

patriarcal, entende que tudo pertence ao pai, "ao homem da casa", e por “tudo” 

entenda-se tudo mesmo, do escravo ao filho, nos tempos antigos, do empregado à 

esposa, nos tempos modernos. 

Eis aqui uma introdução da “fundamentação teórica” usada pelos, 

comumente, religiosos para afirmar que existe uma "ideologia de gênero" que 

objetiva destruir a família patriarcal, burguesa e nuclear. Os textos elencados e as 

discussões apresentadas são verdadeiras no sentido de que, por exemplo, Millett 

(1970) propôs uma reformulação familiar; todavia, a questão crítica reside na costura 

que se fez a fim de alinhar todos os pensadores e, o mais interessante, a tentativa 

de mostrar que o que fora escrito nos livros está sendo praticado por resoluções e 
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declarações da própria ONU. Essa linha de raciocínio fraturada desembocou no 

Programa Escola sem Partido18, com vários defensores na esfera política e religiosa, 

entre eles padres e pastores de renome nacional, os quais têm por entendimento 

impedir o progresso da chamada "ideologia de gênero" e propagação da 

“doutrinação marxista” nas escolas. 

Furlani (2016, 1min:48s) afirma que, numa tentativa de dar logicidade à 

narrativa “ideologia de gênero”, era necessário que seus formuladores elegessem 

cuidadosamente determinados teóricos e teóricas, 

[...] especialmente porque seus escritos e falas serão convenientemente 

escolhidos para dar razão à teoria chamada “ideologia de gênero”; e, com 
isso, a “ideologia de gênero” vai parecer uma obviedade para quem não 
conhece os estudos de gênero e vai parecer uma “teoria da conspiração” 
para quem minimamente a compatibilidade teórica e conceitual entre esses 
autores que é capaz de entender o contexto no qual eles falaram e portanto 
evidenciar um anacronismo de ideias entre esses autores e autoras. 

 

O impedimento do avanço sobre a discussão de gênero em sala de aula, 

no caso do Brasil, mostra que temos um discurso conservador em alta, que 

perpassa as várias esferas e instâncias sociais. Alguns blocos das igrejas cristãs 

atuam fortemente no combate contra movimentos mais progressistas e considerados 

de esquerda, pois não tem interesse de modificar sua própria estrutura construída há 

milhares de anos — parece ser mais que economia em jogo, parece que diz respeito 

ao poder social também, pois a base da Igreja Católica no Ocidente é o Pai, Maria e 

Jesus19, projeções da sociedade burguesa, pautada no patriarcalismo hipostasiado 

na razão da "família natural" proveniente dos tempos aristotélicos20. 

Traçar a tessitura da exposição de uma possível "ideologia de gênero" se 

faz necessário para separar o “joio do trigo”, como também mostrar que a narrativa 

da suposta “ideologia de gênero” pode até fazer sentido sob uma perspectiva, porém 

quando examinados apenas os recortes teóricos cuidadosamente escolhidos pelos 

                                            
18 Mais à frente tratarei com mais detalhe sobre a instrumentalização do Projeto Escola sem Partido, 
por parte da Igreja, que serve para tentar barrar o avanço da discussão de gênero em sala de aula 
sob o pretexto de ser uma “ideologia de gênero” da esquerda que intenta destruir a família. 
19 Para ter maior lucidez sobre esse ponto de vista, vide o livro Essência do Cristianismo (1844), de 
Ludwig Feurerbach (1804-1872). 
20 A tradição aristotélica tem por entendimento que há uma família natural que estrutura a vida na 
cidade/polis. Para saber mais detalhadamente a composição que Aristóteles faz da Polis, ver sua 
obra A Política. 
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formuladores da tal narrativa, ela se constitui em uma falácia confusa e com vários 

problemas de logicidade. 

A "ideologia de gênero" não existe enquanto prática da esquerda, 

sobretudo, porque não foi adotada sua tentativa, mesmo que seja notório o fato de 

que autores marxistas tentaram sim a reelaboração familiar por meio da 

reelaboração da relação sexual, ou, se preferir, mudança na economia sexual. A 

Igreja21 pensa que está do outro lado da fronteira ideológica, porém a questão é 

enviesada, porque a promoção da discussão de gênero, sobretudo nas instituições 

escolares, é um entendimento que reporta à promoção dos direitos humanos, e mais 

especificamente, reporta-se ao reconhecimento de novos atores na partilha 

política22. 

Para irmos adiante na discussão sobre “ideologia de gênero”, passo a 

seguir a falar sobre o conceito de ideologia. 

 

 

4.3 Sobre o conceito de ideologia 

 

Na discussão que proponho nessa seção, considero importante, antes de 

tudo, crivar que o conceito de ideologia não deve ser tomado por marxismo, pois, 

não raramente, se associa a ideologia ao pensamento de Marx e se assim 

prosseguíssemos cairíamos em um erro desnecessário, posto que, tal qual veremos, 

a conceituação dessa palavra foi feita por Antoine Destutt de Tracy (1754–1836)23 e 

tinha um significado diferente do significado marxista – enquanto que para o 

primeiro, influenciado por Locke (1632-1704) e por Condillac (1715-1780), a 

ideologia faz parte da Zoologia, já para Marx a ideologia diz respeito às ideias 

                                            
21 Para saber mais sobre o posicionamento oficial da Igreja Católica acerca da relação entre homens 
e mulheres na Igreja e no mundo, ver Carta aos Bispos sobre a colaboração do homem e da mulher 
na Igreja e no mundo, de 2004.  
22 Rancière (1940-) pode ser muito esclarecedor nesse ponto que versa sobre a partilha política. Cf. 
os livros Partilha do sensível (2009), Desentendimento: política e filosofia (1996) e Ódio à democracia 
(2014). 
23 Curiosamente, o próprio Tracy, no prefácio de sua obra Elemento de Ideologia, da edição de 1804, 
afirma que Condillac foi quem inventou a Ideologia (ciência das ideais). Entretanto, tal atribuição 
autoral não vem desvencilhada de crítica e ponderação. Tracy afirma que “[...] as obras teóricas de 
Condillac não são senão pedaços soltos, monumentos de suas investigações. Ele apressou-se a 
aplicar as suas descobertas às artes de falar, raciocinar, ensinar: mas não procurou reuni-las, e em 
lado algum nos deu um corpo de doutrina completo que pudesse servir de texto às lições de um 
curso” (TRACY, 1817, p. 3. versão digitalizada). 
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dominantes de uma classe dominante, este último retira o aspecto sensualista contra 

o metafísico da primeira ideologia, caracterizando-a de modo histórico, material e 

dialético. 

Alguns autores afirmam que o entendimento sobre a ideologia ocorre 

antes de sua conceituação formal; enquanto Iain MacKenzie, no texto The idea of 

Ideology, contido na obra Political Ideologies: an introduction (1984) vai buscar em 

Francis Bacon (1561-1626) uma exposição do que viria a ser ideologia, na obra 

Novum Organon (1620), quando discorre sobre a “teoria dos ídolos”, Horkheimer 

encontra não só em Bacon mas também em Hobbes (1588-1679) os germes da 

ideologia, a qual ele usa, consoante o frankfurtiano, de modo consciente no 

processo de construção de ideias a serem difundidas e comungadas pela massa24. 

Já o prof. Konder (1936-2014) remonta a Platão a questão da ideologia, passando 

por Nicolau de Cusa (1401-1464), Bacon e Montaigne e, dentre outros, Diderot, até 

chegar a Marx (2002). 

Mas, afinal, o que viria a ser uma ideologia? Antes de respondermos 

apressadamente a essa pergunta, é interessante que se diga que a mesma está mal 

colocada, porquanto, não existe um único conceito de ideologia, mas vários ao longo 

do tempo. Só para ter-se uma noção básica, tal qual se disse acima, os germes do 

entendimento do que seja ideologia podem ser encontrados em obras de Bacon, 

Hobbes; já nas obras dos seguintes autores Marx e Engels, Lukács, Horkheimer e 

Adorno, Marcuse, Walter Benjamin (1892-1940), Antonio Gramsci (1891-1937), 

Bakhtin (1895-1975), Althusser, Lucien Goldmann (1913-1970), Jürgen Habermas 

(1929-), Richard Rorty (1931-2007), Fredric Jameson (1934-), Ernesto Laclau (1935-

2014) e Chantal Mouffe (1943-), Michel Pecheux (1938-1983) e, dentre tantos 

outros, Terry Eagleton (1943-)25, pelo qual o conceito de ideologia me parece melhor 

desenvolvido e elaborado. 

Todavia, para o interesse dessa dissertação, basta que nos remetamos a 

uma definição mais geral. O conceito de ideologia não se limita à sua etimologia que 

significa “estudo das ideias”. Esse conceito ganhou uma definição “positiva” e outra 
                                            
24 Para saber mais sobre a maneira que Horkheimer desenvolve esse entendimento sobre a 
ideologia, ver os textos Origens da Filosofia Burguesa da História (1930) e La Función de las 
ideologias (1962). 
25 Para saber detalhadamente cada ponto de vista acerca do que viria a ser ideologia no 
entendimento de cada pensador citado, recomendamos a leitura dos textos A questão da ideologia 
(2002), de Leandro Konder; Mapa da ideologia (1994), organizado por Zizek; e Ideología: una 
introducíon (1995), de Terry Eagleton. 
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“negativa”26; para uns, ideologia reportava-se a ideias comungadas socialmente; 

para outros, ideologia significava ideias erradas e distorcidas incutidas nas massas 

por vários meios (GUARESHI, 2008). Se, nos dias de Tracy (1817, p.3) por ideologia 

entendia-se uma “descrição exacta e circunstanciada das nossas faculdades 

intelectuais dos seus principais fenómenos e suas circunstâncias mais notáveis”, em 

nossos dias essa definição não faz mais sentido, não após as contribuições críticas 

de Marx acerca das ideias que dominam o ser humano em sua vida em sociedade. 

Uma definição do que viria a ser ideologia em nossos dias é dada por Mario 

Stoppino (1935-2001), ao redigir o verbete ideologia para o Dicionário de política 

(1998), organizado por Norberto Bobbio (1909-2004), Nicola Matteucci (1926-2006) 

e Gianfranco Pasquino (1942-); tomando o próprio Bobbio por inspiração, Stoppino 

assim se refere ao verbete: 

 

I. PRELIMINAR. — Tanto na linguagem política prática, como na linguagem 
filosófica, sociológica e político-científica, não existe talvez nenhuma outra 
palavra que possa ser comparada à Ideologia pela freqüência com a qual é 
empregada e, sobretudo, pela gama de significados diferentes que lhe são 
atribuídos. No intrincado e múltiplo uso do termo, pode-se delinear, 
entretanto, duas tendências gerais ou dois tipos gerais de significado que 
Norberto Bobbio se propôs a chamar de "significado fraco" e de "significado 
forte" da Ideologia. No seu significado fraco, Ideologia designa o genus, ou 
a species diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um 
conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como 
função orientar os comportamentos políticos coletivos. O significado forte 
tem origem no conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa 
consciência das relações de domínio entre as classes, e se diferencia 
claramente do primeiro porque mantém, no próprio centro, diversamente 
modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores, a noção da falsidade: 
a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia é um 
conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das 
crenças políticas. No significado forte, Ideologia é um conceito negativo que 
denota precisamente o caráter mistificante de falsa consciência de uma 
crença política (apud BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p.586). 

 

No seguimento da exposição do verbete, Stoppino põe-se a detalhar essa 

diferença entre significado fraco e forte em relação à ideologia, bem como explicita 

onde se encontra o maior uso do significado fraco, que seria na ciência e na 

sociologia política contemporânea, e do significado forte, que diz respeito a sua 

                                            
26 Konder (2002) nos diz que é com Napoleão que o uso da palavra ideologia tem sentido negativo, 
porquanto antes do mesmo o uso de ideologia remetia a uma crítica ao conjunto cultural da 
sociedade em questão. 
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evolução ao longo da história. Se tomarmos o assinante desse verbete, como 

pessoa “insuspeita”, no sentido crítico e até ideológico, notar-se-á, limpidamente, 

que não há fundamentação legitimadora da “ideologia de gênero” enquanto 

estratégia da esquerda sugerida pelos seus detratores mais conservadores e por 

vezes religiosos, pois, se se entende ideologia a partir da definição adotada por 

Bobbio – significado fraco e forte de ideologia –, a esquerda não se encaixa em 

nenhuma das duas definições ideológicas, porquanto o significado fraco reporta-se 

ao sistema de valores que diz respeito à ordem pública, funcionando como 

orientador dos comportamentos políticos que são coletivos, significado ideológico 

visto na ciência e na sociologia política no sentido de que estas se voltam mais para 

a comparação dos vários sistemas – a esquerda não parece se aproximar desse tipo 

de ideologia por sua própria postura histórica que se interessa por mudar a 

sociedade e não somente explicá-la ou compará-la com outros ordenamentos 

sociais. 

O doutrinamento, dogmatismo e o componente passional asseridos por 

Stoppino na caracterização do significado fraco de ideologia não pode ser atribuído 

à esquerda enquanto estratégia, haja vista que a postura da mesma é, 

historicamente, investir contra o dogmatismo e a doutrinação, rumo à emancipação 

humana concreta. No tocante ao significado forte de ideologia, não é possível acusar 

a esquerda tanto porque foi ela, por meio de Marx, que desenvolveu essa 

conceituação, enquanto o significado fraco é associado também ao doutrinamento e, 

portanto, duramente criticado pela esquerda, o significado forte de ideologia diz 

respeito à denúncia do ajustamento e disseminação de ideias que enganam e 

falseiam a realidade. 

Isto é, ambas as definições não são suficientes para afirmar que há uma 

“ideologia de gênero” engendrada pela esquerda que domina as deliberações nas 

conferências promovidas pela ONU, haja vista que se levarmos em consideração as 

duas definições de ideologia apresentadas e discutidas aqui: a primeira não pode se 

alinhar à esquerda, visto que esta é crítica da ideologia que compara e ajusta o 

sujeito à ordem vigente; já a segunda é própria da esquerda, enquanto expressão da 

denúncia do engodo que se tenta incutir socialmente em todas as classes a partir da 

classe dominante.  
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Dessa feita não faria sentido acusar a esquerda de incutir uma “ideologia 

de gênero”, porque o ajustamento social não faz parte do escopo do projeto 

esquerdista e é exatamente o ponto nuclear de sua crítica ao status quo. Ou seja, a 

acusação de que a esquerda inseriu e inventou “ideologia de gênero” não chega 

nem a ser de grande gravidade devido à própria exposição invertida da acusação, 

isto é, acusa-se a esquerda de praticar o que a mesma repudia desde o início, 

repúdio este que fez com que Marx desenvolvesse uma conceituação forte, ou 

negativa, se preferir, de ideologia que denuncia o ajustamento que seria 

embrutecedor por parte da classe que domina. 

Após discutir brevemente o conceito de ideologia, passo a tratar na seção 

que segue do conceito de gênero, para tentar desmistificar certas considerações 

feitas pelos entrevistados dessa pesquisa acerca do termo “ideologia de gênero”.  

 

 

4.4 Sobre o conceito de gênero 

 

No desenvolvimento da entrevista semiestruturada, notei que há uma 

confusão explícita de entendimento, por parte dos entrevistados, entre os conceitos 

de gênero e orientação sexual. Os entrevistados expressam também um receio de 

que determinadas experiências na infância possam acarretar uma reorientação 

subversiva da identidade de gênero, que eles acreditam ser biologicamente 

determinada. Quanto a isso, destaco a seguinte fala: 

 

A questão do gênero... Eu vejo que é a parte biológica. Porque, a estrutura 
do homem é uma, geneticamente e a estrutura da mulher é outra. Certo? 
Agora, depois que a criança nasceu... pronto tá ali o gênero biológico: um 
homem ou uma mulher. Só que, o meio onde ele vive vai influenciar sim, 
na... na... vai influenciar em algum tipo de mudança, né? Tem uma grande 
possibilidade de influenciar, sim, em algum tipo de mudança. Se a criança 
tiver num ambiente... isso até a psicologia fala... tiver num ambiente 
violento, um ambiente de muita pancadaria, tem uma grande possibilidade 
de uma criança... quando ele tiver na sua adolescência, na sua fase adulta, 
ter esse comportamento. Porque ele viveu a vida dele toda... vai pensar que 
é normal. A não ser que, haja uma barreira que... ele comece a ver outro 
mundo e possa mudar esse comportamento. Mas, no meu conhecimento, a 
questão do gênero de uma pessoa, ele tem um fator biológico. Agora, com o 
decorrer do tempo, dependendo do ambiente dele, aí tem o ambiente social, 
né? Aí, influencia (P01). 
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Destaco nessa fala a utilização equivocada de um discurso psicologizante 

na tentativa de dar sustentação à narrativa da ideologia de gênero.  Para garantir 

que o “gênero biologicamente determinado” siga seu desenvolvimento “natural”, o 

entrevistado acredita existir a necessidade da construção de uma barreira para 

corrigir o possível fluxo desviante. Ao votar pela retirada do termo gênero e 

diversidade sexual do Plano Municipal de Educação de Santa Maria/RN, os 

componentes da plenária objetivaram reforçar as barreiras já existentes a tal 

discussão no currículo escolar, sob a crença de estarem protegendo as crianças de 

manipulações nocivas. 

Outro entrevistado conceitua gênero da seguinte forma: 

 

Pra mim ele é biologicamente determinado e ele deve ser biologicamente 
para todos. Que isso não interfere na linha de pensamento de um jovem 
que, no decorrer do tempo, escolheu ser homossexual. Mas nada pode 
empurrar na minha cabeça que eu nasci com corpo de homem e o meu 
pensamento faz com que eu me torne uma mulher. “Eu tenho órgãos 
sexuais do corpo masculino e tenho uma mente feminina”: isso é uma coisa 
que a ideologia de gênero quer colocar que eu não concordo (P03). 

 
 

Percebemos na fala acima o mesmo determinismo biológico sustentado 

por todos os entrevistados. Há também uma clara confusão entre os conceitos de 

gênero e sexo; percebe-se que, na fala dos participantes, gênero e sexo biológico 

são, para eles, a mesma coisa. Essa construção lógica e argumentativa, exposta 

nas respostas dadas pelos entrevistados, combina ideias como determinismo 

biológico, essencialismo e imutabilidade, e estão ligadas a uma concepção religiosa 

que vemos expressa na seguinte frase: 

 

É... Deus criou homem e mulher. Essas outras coisas que estão 
aparecendo por aí... sei não! [risos] (P 02). 

 

A autoridade está no que a Bíblia fala contra essas práticas, né? Essas 
práticas de pessoas do mesmo sexo ter essa ligação dessa forma de 
carinhos, de querer trocar a questão de homem e mulher por um casal de 
pessoas do mesmo sexo [P01]. 
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Numa escala de 0 a 10 [referindo-se ao quanto as opiniões expressadas na 
entrevista têm influência religiosa], eu daria um 8. Pela minha fé, pela minha 
crença, por todos os princípios. Isso eu já falo com um pouco mais de 
autoridade pelas minhas leituras e pelo meu aprofundamento da palavra de 
Deus (P03). 

 

[...] Eu tenho conversas abertas com o padre, a linha de pensamento dele 
segue muito a minha linha. Não é idolatrando ninguém, mas assim... nós 
vemos determinados movimentos que insistem em empurrar pela goela algo 
que precisa ser analisado. Hoje são as pessoas no Congresso Federal que 
querem implantar, eles têm um objetivo por trás, então... assim... é pois 
como eu falei no início: nós temos que sentar e avaliar a melhor forma de 
jogar isso para nossos alunos. Não de forma despretensiosa... só chegar e 
“vamos implantar isso” e morreu Maria Preá. Eu acho que não é dessa 
forma (P03). 

 

 

Como se pode perceber, a manutenção dos papéis de gênero e a 

sustentação da ordem divina são preocupações recorrentes nas falas dos 

entrevistados. Há momentos que essa preocupação se eleva a um estado de quase-

pânico, frente a uma temida possibilidade de subversão irreversível da ordem social, 

supostamente sustentada pela correta e natural execução desses papéis, e até a 

crença da possível extinção da espécie humana, caso os padrões de gênero 

predefinidos biologicamente por ordem divina sejam quebrados nas palavras do 

entrevistado: 

 

Eu acredito que a sociedade iria ficar muito confusa. Acho que ele não teria 
mais essa definição de homem e mulher. É confuso para a sociedade, um 
exemplo, tá num ambiente que tá um homem usando saia com cabelo 
longo. Se essa pessoa ‘tiver’ de costa, a gente pode falar: “Moça, com 
licença!” E então o cara se vira de frente e diz: “Pois, não!” [Risos]. Até a 
sociedade automaticamente estaria confusa com esse negócio de ver uma 
mulher usando calça folgada, cabelo curto, tomando hormônio para ter 
barba. É claro que a pessoa aí quer ser um homem, apesar de sua estrutura 
física de mulher, mas ela quer ela se ver como um homem. A geração 
ficaria toda confusa, porque nossa sociedade, nossa estrutura pede por 
regras. Porque se uma civilização não tem regras, ela tende a se acabar. 
Porque ela necessita de regras para ter a continuidade da geração (P02). 

 

Perante tanta confusão, em que consiste o conceito de “gênero”?  
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Falar sobre o conceito de gênero é situá-lo historicamente nos 

movimentos feministas e nos Estudos de Gênero. Podemos dizer que ele foi sendo 

desenhado ao longo dos movimentos feministas. 

A primeira onda do feminismo surgiu na Europa e nos Estados Unidos.  E 

esse primeiro movimento, também conhecido como “sufragismo”, lutou por 

conquistas de direitos (principalmente direito ao voto) e igualdade entre homens e 

mulheres. O movimento estava ligado principalmente aos interesses de mulheres 

brancas e burguesas (LOURO, 1997). 

Na década de 1960, acontece a segunda onda feminista. Após a 

conquista de alguns direitos, as mulheres perceberam que na prática esses direitos 

não se efetivaram. Intelectuais engajadas no movimento feminista buscam uma 

melhor compreensão de uma suposta essência feminina e trazem essa discussão 

para o campo acadêmico. Surgem então os estudos da mulher e as primeiras 

construções teóricas sobre a condição feminina que irão desembocar no conceito de 

gênero. Para Louro (1997, p.21): 

Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres 
numa sociedade, importa observar não exatamente seus sexos, mas sim 
tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se 
constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero será um 
conceito fundamental. 

 

O conceito de gênero surge nas Ciências Humanas (Sociologia, 

Antropologia e História) e foi posteriormente difundido para as outras ciências, que o 

usaram de modos distintos como auxílio na compreensão da realidade social. 

Inicialmente os Estudos de Gênero foram compreendidos como estudo das 

mulheres (ou das feminilidades) e num segundo momento o estudo dos homens (e 

masculinidades) focando a discussão na binaridade (oposição) entre os dois 

conceitos e diferentes representações sociais do que seja homem e do que seja 

mulher (FURLANI, 2016a). Posteriormente, 

[...] no âmbito dos movimentos feministas, a segunda onda se remete ao 
reconhecimento da necessidade de um investimento mais consistente em 
produção de conhecimento, com o desenvolvimento sistemático de estudos 
e pesquisas que tivessem como objeto não só denunciar, mas, sobretudo, 
compreender e explicar a subordinação social e a invisibilidade política a 
que as mulheres tinham sido historicamente submetidas (MEYER, 2007, 
p.12). 
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Ainda segundo Meyer (2007), na década de 1970 o termo gender passa a 

ser usado para se opor ao termo sexo por um grupo de estudiosos anglo-saxões. De 

acordo com a autora: 

Como construção social do sexo, gênero foi (e continua sendo) usado, 
então, por algumas estudiosas, como um conceito que se opunha a – ou 
completamente a – noção de sexo e pretendia referir-se aos 
comportamentos, atitudes ou traços de personalidade que a cultura 
inscrevia sobre o corpo sexuado. Nestas perspectivas, a ênfase na 
construção social de gênero não foi, necessariamente, acompanhada de 
problematizações acerca de uma “natureza” biológica universalizável do 
corpo e do sexo. Ou seja, em algumas dessas vertentes continua(va)-se 
operando com o pressuposto de que o social e a cultura agem sobre uma 
base biológica universal que os antecede (MEYER, 2007, p.15). 

 

O conceito de gênero não nega a existência do fator biológico entre 

homens e mulheres sobre o qual é forjado, como afirma os idealizadores da 

narrativa da suposta “ideologia de gênero”. Louro, falando sobre o caráter 

predominantemente social do gênero, afirma que, 

ao dirigir o foco para o caráter fundamentalmente social, não há, contudo, a 

pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos 
sexuados, ou seja, não é negada a Biologia, mas enfatizada, 
deliberadamente, a construção social histórica produzida sobre as 
características biológicas [...] O conceito pretende se referir ao modo como 
as características sexuais são compreendidas e representadas ou, então, 
como são traduzidas para a prática social e tornados parte do processo 
histórico (LOURO, 1997, p.22). 

 

Num sentido contrário, Jorge Scala, um dos disseminadores da narrativa 

“ideologia de gênero”, fez a seguinte afirmação quando a ele foi solicitado numa 

entrevista que conceituasse ideologia de gênero: 

Seu fundamento principal e falso é este: o sexo seria o aspecto biológico do 

ser humano, e o gênero seria a construção social ou cultural do sexo. Ou 
seja, que cada um seria absolutamente livre, sem condicionamento algum, 
nem sequer o biológico, para determinar seu próprio gênero, dando-lhe o 
conteúdo que quiser e mudando de gênero quantas vezes quiser (SCALA, 
2012)27. 

 

                                            
27 SCALA, J. Ideologia de gênero: neototalitarismo e a morte da família. 2012. Disponível em: 
https://pt.zenit.org/articles/ideologia-de-genero-neototalitarismo-e-a-morte-da-fami-lia/, Acesso em 20 
de maio de 2018. 
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Percebe-se, na afirmação acima, certa inconsistência argumentativa, bem 

como falhas na tentativa de dar uma logicidade para compor a narrativa da suposta 

“ideologia de gênero”. O próprio senhor Scala admitiu que os Estudos de Gênero 

reconhecem os aspectos biológicos do ser humano (quando diz que “o gênero seria 

a construção social ou cultural do sexo”) e, em seguida, na mesma frase, ele se 

contradiz (quando diz que “cada um seria absolutamente livre, sem condicionamento 

algum, nem sequer o biológico”). 

Continuando sua fala, Scala se opõe às ideias desenvolvidas pelos 

Estudos de Gênero: 

Agora, se isso fosse verdade [referindo-se à ideia de gênero enquanto 
construção social ou cultural], não haveria diferenças entre homem e mulher 
– exceto as biológicas; qualquer tipo de união entre os sexos seria social e 
moralmente boas, e todas seriam matrimônio; cada tipo de matrimônio 
levaria a um novo tipo de família; o aborto seria um direito humano 
inalienável da mulher, já que somente ela é que fica grávida; etc. Tudo isso 
é tão absurdo, que só pode ser imposto com uma espécie de “lavagem 
cerebral” global (SACALA, 2012). 

 

A argumentação fica cada vez mais complicada para o entendimento 

quando a ela é adicionada uma suposta teoria de regime totalitário de dominação 

global. Nas palavras de Scala: 

O gênero destrói a estrutura antropológica íntima do ser humano, portanto 
quem fique à mercê dessa ideologia o fará “voluntariamente”. Não é mais do 
que uma ferramenta de poder global que, se imposta, levará a um regime 
totalitário – ainda quando haja eleições e partidos políticos como na 
Alemanha nazista. Em contraste, nas outras ideologias conhecidas, o 
Estado dominava – ou domina como na Coréia do Norte ou em Cuba – pela 
força bruta (SACALA, 2012). 

 

Em oposição a essa sobreposição confusa de afirmações contraditórias, 

creio que seja importante a reafirmação que Meyer (2007) faz, quando diz que: 

[...] é importante registar que enfatizar o caráter fundamentalmente histórico, 
social, cultural e linguístico de gênero não significa negar que ele se 
constrói com – e através de – corpos que passam a ser conhecidos e 
nomeados como corpos sexuados. Não se está, portanto, negando a 
materialidade do corpo ou dizendo que ela não importa, mas mudando o 
foco dessas análises: do “corpo em si” para os processos e relações que 
possibilitam que a biologia passe a funcionar como causa e explicação de 
diferenciações e posicionamentos sociais (MEYER, 2007, p.19). 
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Nas falas dos entrevistados dessa pesquisa, percebi com certa 

recorrência um cuidado especial na manutenção dos papéis de gênero, os quais são 

defendidos como essenciais para manutenção da funcionalidade social tida como 

normal. O participante 01 explica seu posicionamento a favor da normalização dos 

papéis de gênero da seguinte forma: 

 

Eu sou a favor da manutenção dessa parte de papéis, porque fazem parte 
do conceito que é formado do que é ser homem e mulher. Porque, por 
exemplo, homem usar saia é meio estranho aqui no Brasil. Claro que tem 
países que têm outra cultura, mas no Brasil acho meio estranho um homem 
barbudo de saia como se fosse uma tendência normal, um papel normal tá 
usando saia. Então acredito sim, é importante ter a continuidade dos papéis 
(P01). 

 

 

Vale destacar que, para o participante acima citado, os padrões de 

gênero vêm de certa forma pré-configurado por uma “essência” masculina ou 

feminina, como se estes papéis estivessem diretamente ligados ao próprio gênero. 

Destarte é importante fazermos aqui a distinção entre gênero e os papéis de gênero, 

estes últimos caracterizados basicamente por, 

[...] padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade estabelece para seus 
membros e que define seus comportamentos, suas roupas, seus modos de 
se relacionar ouvir se portar... através do aprendizado de papéis, cada um/a 
deveria conhecer o que é considerado adequado (e inadequado) para mim 
ou para uma mulher numa determinada sociedade, e responder a essas 
expectativas. Ainda que utilizada por muitos/as, essa concepção pode se 
mostrar redutora ou simplista (LOURO, 1997. p.  24). 

 

Papéis de gênero estão relacionados aos comportamentos considerados 

histórica e socialmente adequados a um determinado sujeito masculino ou 

feminino. Por outro lado, o conceito de gênero está ligado à identidade do sujeito, 

sendo que essa identidade não é fixa, mas é plural, múltipla, volátil e passível de 

transformação. Segundo Deborah Britzman:  

Nenhuma identidade sexual — mesmo a mais normativa — é automática, 

autêntica, facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem 
negociação e Construção. Não existe, de um lado, uma identidade 
heterossexual lá fora, pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de 
outro, uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. Em 
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vez disso, toda identidade sexual é um constructo instável, mutável volátil, 
uma relação social contraditória e não finalizada (BRITZMAN apud LOURO, 
1997, p.27). 

 

A afirmação da volatilidade de identidade é a que mais preocupa e 

incomoda os setores mais conservadores da sociedade, os quais utilizam essa 

afirmação para formular e apregoar uma falsa teoria de que existiria um movimento 

que, defendendo a ideia de que gênero é uma construção, procuraria de alguma 

forma subverter e perverter a sexualidade infantil através do currículo escolar. 

A partir do que foi desenvolvido nessa seção fica claro que é falsa a 

alegação de que os Estudos de Gênero negam o corpo; assim, resta-nos apenas o 

viés religioso como argumento basilar da narrativa, e se analisarmos esse viés mais 

minuciosamente, veremos que ele se preocupa, sobretudo, com o lugar do feminino. 

As alegações de que a liberdade de gênero levaria a uma nova configuração social 

— como novas possibilidades de matrimônio, legalização do aborto e novos modelos 

de família (ideias expressas nas palavras de Jorge Scala) — e de que levaria a 

modelos familiares inférteis — que ao serem constituídos por pessoas do mesmo 

sexo não resultariam em procriação (ideia ressoada na fala do meu entrevistado) — 

reivindicam sobretudo o controle do corpo feminino. Eva novamente retorna à nossa 

conversa. 

Não estou aqui querendo desconsiderar outros aspectos envolvidos na 

tessitura da narrativa “ideologia de gênero”, estou apenas pontuando algo que acho 

importante para uma melhor compreensão da linha que costura todas as 

argumentações para dar sustentação à colcha de retalho (mal costurada, diga-se de 

passagem) que constitui a narrativa aqui analisada. 

Para entender melhor essa costura, farei considerações na próxima seção 

sobre como essa narrativa começou, destacando que ela traz em seu cerne a 

preocupação com o lugar do feminino frente às novas configurações sociais.  
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4.5 “Ideologia de gênero” e a luta pelos direitos das mulheres 

 

Como temos falado, representantes de movimentos mais conservadores 

ligados aos movimentos Pro-vida e Pró-família como Dale O’Leary, empenham-se 

em mostrar como tem se travado a “batalha de ideias” em âmbito internacional tendo 

a ONU como promotora de uma agenda que enfatiza o que viria a ser a “ideologia 

de gênero”. Como marco referencial da narrativa, são citadas a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, de 1994, e a Declaração e 

Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, de 1995, dentre 

outras conferências, que têm servido para incorporar a perspectiva de gênero. Por 

esse motivo, faremos uma leitura do que diz o relatório da ONU a fim de mostrar os 

pontos que advogam a perspectiva de gênero e em quê, tal perspectiva, diz respeito 

ao favorecimento de alguma agenda que viria a ser de esquerda ou se de fato a 

ONU está mais empenhada nos direitos humanos, levando em conta os direitos da 

população LGBT, haja vista que somos todos humanos. 

Ao consultarmos a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 

Mundial Sobre a Mulher, já mesmo na apresentação da então diplomata e Ministra 

diretora-geral do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério 

das Relações Exteriores, Maria Luiza Ribeiro Viotti (1995), a ONU expressa sua 

preocupação com a promoção, ampliação e exercício dos direitos das mulheres 

(1995). Para a Ministra, essa IV Conferência foi a maior e mais importante devido ao 

seu alcance, porquanto, houve avanços conceituais e pragmáticos, bem como 

notou-se maior participação de pessoas em relação às conferências anteriores28. 

Viotti estima essa Conferência porque a mesma, além de outras, tem por objetivo 

servir como um guia de orientação aos governos – países membro da ONU – e 

sociedade “no aperfeiçoamento do marco legal, na formulação de políticas e na 

implementação de programas para promover a igualdade e para evitar a 

discriminação” (VIOTTI, 1995, p.149). Viotti salienta que a importância da Plataforma 

de Ação de Pequim está na consagração de “três inovações dotadas de grande 

potencial transformador na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher: 

                                            
28 Antes da conferência em Pequim, houve outras três conferências, a saber: I Conferência Mundial 
sobre a Mulher, ocorrida no México, em 1975; II Conferência Mundial sobre a Mulher, que ocorreu em 
Copenhague, em 1980; e III Conferência Mundial sobre a Mulher, em Nairobi, em 1985. 
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o conceito de gênero, a noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade” 

(VIOTTI, 1995, p.149). 

Nota-se, diferentemente do entendimento de O’Leary, que a ONU, além 

de estar preocupada com o exercício dos direitos da mulher, adotou mecanismos 

conceituais que pudessem ser de maior abrangência possível, no intuito de efetivar 

a igualdade entre os seres humanos. Acerca das três inovações adotadas, a 

diplomata da ONU faz uma breve exposição de sua pontual importância: 

 
O conceito de gênero permitiu passar de uma análise da situação da mulher 
baseada no aspecto biológico para uma compreensão das relações entre 
homens e mulheres como produto de padrões determinados social e 
culturalmente, e portanto passíveis de modificação. As relações de gênero, 
com seu substrato de poder, passam a constituir o centro das preocupações 
e a chave para a superação dos padrões de desigualdade. 

 
O empoderamento da mulher – um dos objetivos centrais da Plataforma de 
Ação – consiste em realçar a importância de que a mulher adquira o 
controle sobre o seu desenvolvimento, devendo o governo e a sociedade 
criar as condições para tanto e apoiá-la nesse processo.  
 
A noção de transversalidade busca assegurar que a perspectiva de gênero 
passe efetivamente a integrar as políticas públicas em todas as esferas de 
atuação governamental.  
 
A essas inovações conceituais veio juntar-se a ênfase no tratamento da 
situação da mulher sob a perspectiva de direitos, o que implica reconhecer 
que a desigualdade entre homens e mulheres é uma questão de direitos 
humanos, e não apenas uma situação decorrente de problemas econômicos 
e sociais a serem superados (VIOTTI, 1995, p.149). 

 

 

Ao ler sobre o conceito de gênero, perceber-se-á que no entendimento da 

ONU tomar a situação da mulher, a partir de parâmetro biológico, não tem ajudado 

na superação dos padrões de desigualdade, pois ao levar-se em consideração a 

situação da mulher pelo prisma da divisão sexual de modo binária, tenta-se legitimar 

algum padrão social em relação à mulher, lastreando-se em sua condição física. 

Pois bem, a subjugação psicológica, moral e corpórea da mulher tem ocorrido, ao 

longo de toda história humana recente e conhecida, tomando por base o que se 

entendia por “sexo frágil”. A partir desse entendimento e apropriação do conceito de 

gênero, a ONU orienta os governos e a sociedade que se elimine das relações 

sociais essa antiga forma opressora de tratamento do homem em relação à mulher. 

Não seria espantoso, ao ler apressadamente a apresentação da 

diplomata Viotti, que alguém sugerisse que a própria citação aqui exposta reitera o 
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pensamento de Dale O’Leary, por exemplo. Porém, ao ler mais ponderadamente, 

perceber-se-á que o objetivo não é, inclusive, a limitação da promoção dos direitos 

da população LGBT, mas sim a consideração de que a mulher tem que ter seus 

direitos respeitados, e já não estamos histórica, científica e socialmente presos a um 

entendimento calcado em concepções exclusivamente biológicas, de que “homem é 

homem” e “mulher é mulher”; isto é, com o passar do tempo as formas de se 

relacionar mudaram significativamente, assim como mudou a análise da situação da 

mulher, que outrora era limitada à biologia, olvidando-se da própria construção 

social; agora há um entendimento de que as relações entre homens e mulheres 

dizem respeito ao resultado da formação social e cultural e, dessa feita, pode-se 

mudar a maneira de se relacionar. Antes de enxergar “ideologia de gênero” proposta 

pela agenda da ONU, enxergamos que a ONU está de acordo com a produção de 

conhecimento das áreas da ciência natural e ciência social, valendo-se desses 

conhecimentos para orientar os governos e a sociedade na nova maneira de 

considerar a situação do ser humano, no caso em questão, a situação da mulher. 

Daí não se pode inferir que a esquerda tenha logrado êxito em “seu” suposto projeto 

de desmantelar a família tradicional – se é que tal projeto existe e vigora entre a 

esquerda desse século! Chega a ser esquisito e causa mal-estar usar uma suposta 

“ideologia de gênero” para emperrar a marcha pela igualdade entre os seres 

humanos, entre homens e mulheres. 

O empoderamento de mulheres, que para a ONU é um dos principais 

objetivos da Plataforma de Ação, é de fundamental importância para que elas 

possam se desenvolver sem fraturas emocionais, morais, físicas, etc. O 

empoderamento se efetiva por meio de políticas públicas provenientes dos governos 

rumo ao favorecimento da igualdade, por isso importa que haja uma 

transversalidade. Bem, as inovações adotadas pela ONU não pleiteiam atender a 

uma população política específica em detrimento de outras, a intenção é colaborar 

na marcha pela justiça social, por meio de políticas da alçada do Estado que 

organiza as pessoas, povos em nação, dentro de um território. Aqui não se encontra 

um anseio da ONU pelo fim da família burguesa patriarcal, antes o que se encontra 

é uma organização engajada na luta pela igualdade entre os seres humanos – 

importa assinar que não temos uma postura acrítica de pensar que a ONU é a 

guardiã da dignidade humana ou algo do tipo, não se trata disso; o que está em jogo 
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é o posicionamento de uma organização que firmou compromisso com a dignidade 

humana por meio do marco da lei. 

Acerca do posicionamento da ONU sobre os direitos das mulheres, em 

que o Brasil teve participação ativa na Conferência de Pequim, o próprio texto diz 

que: 

 
1. Nós, Governos participantes da Quarta Conferência Mundial sobre a 
Mulher,  
2. Reunidos em Pequim, em setembro de 1995, ano do qüinquagésimo 
aniversário de fundação das Nações Unidas, 
3. Determinados a fazer avançar os objetivos de igualdade, 
desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares e no 
interesse de toda a humanidade,  
4. Reconhecendo os anseios de todas as mulheres de todas as partes do 
mundo, considerando a diversidade das mulheres e de seus papéis e 
condições de vida, prestando homenagens às mulheres que abriram novos 
caminhos e inspirados pela esperança que está depositada na juventude 
mundial,  
5. Constatamos que a situação da mulher progrediu em alguns importantes 
aspectos na última década, mas que esse progresso tem sido irregular, pois 
persistem desigualdades entre homens e mulheres e continuam a existir 
grandes obstáculos, com sérias consequências para o bem-estar de todos,  
[...] 
7. Dedicar-nos-emos sem reservas a afrontar essas limitações e obstáculos 
e, portanto, a incrementar ainda mais o avanço e o empoderamento das 
mulheres em todo o mundo e concordamos em que isto exige uma ação 
urgente, com espírito de determinação, esperança, cooperação e 
solidariedade, agora e para conduzir-nos ao próximo século (VIOTTI, 1995 
p. 151). 

 

 

Tal qual se nota o interesse da ONU não é outro senão a luta pela 

igualdade entre homens e mulheres respeitando as diferenças. Embora os pontos 

aqui apresentados já nos sirvam como base empírica e textual para fazer um 

contraponto ao pensamento conservador de que a ONU difunde uma suposta 

“ideologia de gênero”, expondo o erro dessa análise, quando não expondo o próprio 

engajamento no incompreensível combate ao reconhecimento dos direitos humanos 

dos seres humanos, ainda traz a lume outro ponto que mostra que a ONU não tem 

por objetivo o fim da família tradicional, por assim dizer, tal qual queriam os 

pensadores e pensadoras de esquerda do século passado, assim como pensam os 

conservadores que essa organização é o motor que efetiva legalmente a tal 

“ideologia de gênero”. 

Observemos o que diz a ONU:  
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13. O empoderamento da mulher e sua total participação, em base de 

igualdade, em todos os campos sociais, incluindo a participação no 
processo decisório e o acesso ao poder, são fundamentais para a 
realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz;  

14. Os direitos da mulher são direitos humanos;  

15. A igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso aos recursos, a 
divisão equitativa das responsabilidades familiares e a parceria harmoniosa 
entre mulheres e homens são fundamentais ao seu bem-estar e ao de suas 
famílias, bem como para a consolidação da democracia (VIOTTI, 1995, 
p.152). 

 

 

Na letra do texto se vê que, ao invés de querer acabar com a família 

tradicional, a ONU se interessa pela harmonia entre mulheres e homens por estes 

serem fundamentais, tanto ao bem-estar da humanidade como, mais 

especificamente, ao bem-estar das famílias rumo à consolidação da vida 

democrática. 

Há uma menção histórica ao movimento da política de direitos LGBT 

numa política de direitos humanos como consequência de diálogo e negociação 

entre o governo e a sociedade civil, alcançando avanços importantes nos Planos de 

Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (que 

aconteceu em Cairo, em 1994) e da IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

(ocorrida em Beijing, em 1995). 

A nível nacional, o governo brasileiro fomentou o II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (2008), a I Conferência Nacional de Políticas Públicas 

para a População LGBT (2008), o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (2009), 

o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009) e 

a criação do Conselho Nacional LGBT (2010). 

A proposição feminista da igualdade de direitos entre homens e mulheres, 

tanto na vida pública quanto na doméstica, impulsionou o aparecimento de uma 

nova identidade social: homossexual. Os indivíduos dessa categoria social eram, até 

então, vistos como doentes, pervertidos e pecadores. Com relação aos do sexo 

biológico masculino, essa visão baseava-se em dois argumentos: 1) seu 

comportamento social não era o que se esperava dos homens; 2) o desejo de serem 

penetrados na relação sexual os tornava passivos. Ou seja, em ambos os casos 

eles abriam mão de seu poder de “macho” para se sujeitarem ao suposto e imposto 

papel inferior das mulheres (BRASIL, 2011, p.26). 
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Trago tais discussões para cá no intuito de mostrar os muitos fios em que 

a rede da “ideologia de gênero” foi tecida, envolta também na ideia da orientação 

sexual, da qual trato na seção a seguir. 

 

 

4.6 “Ideologia de gênero” e a ideia da orientação sexual 

 

Um complexo de crenças de base judaico-cristã também endossado por 

certos profissionais da área da psicologia tingem de uma pretensa cientificidade a 

narrativa construída acerca da “ideologia de gênero”.  

Dentre as muitas crenças em torno dessa narrativa — e que apareceram 

também como justificativa dos entrevistados dessa pesquisa para a retirada do 

termo gênero do PME de Santa Maria/RN —, a crença da orientação sexual 

enquanto essência determinada é muito forte entre aqueles que se auto intitulam 

defensores da família tradicional. O essencialismo adentra a esfera política e, 

segundo Souza Filho (2009), essa ideia é defendida até por representantes da 

classe LGBT. 

Nessa correção linguístico-política, “orientação” é substantivo que pretende 
exprimir a essência, a qualidade, a propriedade que, existindo por si 
mesmas, sem ação do sujeito-homossexual, exprimiriam a sua verdade 
profunda e o fundamento da sua identidade sexual, substância determinada 
e determinante. Estamos aqui sobre os efeitos daquilo que Michel Foucault 
denunciou como “dispositivos” de controle das sociedades modernas: neles, 
a sexualidade se tornou a realidade mais secreta e profunda do indivíduo 
que abrigaria uma verdade que permitiria descobrir quem o indivíduo é e 
permitiria revelar o “sexo verdadeiro” que lhe determina. A “orientação 
sexual” seria o sexo verdadeiro, determinado e determinando a identidade 
de cada um (SOUSA FILHO, 2009, p.65,66). 

 

De acordo com o autor supracitado, o determinismo biológico, mesmo não 

sendo fato novo na história da ciência, tem retornado com mais aceitação pela mídia 

para explicar realidades sociais e fenômenos culturais. O autor ainda afirma que “o 

que fundamenta a crença essencialista é, no fundo, o temor da ideia de liberdade, o 

temor do desejo como fator de produção da diversidade, da pluralidade. O temor do 

próprio desejo com potência criadora” (SOUSA FILHO, 2009, p.68). Para sufocar e 

até tentar suprimir essa potência criadora do desejo, forja-se todo um aparato 
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excludente de tais assuntos proibidos do currículo tentando silenciá-los e torná-los 

invisíveis. 

A concepção essencialista dos fenômenos sociais une os conceitos de 

sexo e gênero, anulando o significado social desse último. Gênero torna-se o próprio 

sexo. Essa concepção não é nova, historiadores como Thomas Laqueur (1945-) e 

Michel Foucault (1926-1984) já haviam registrado essa redução do social ao 

discurso biológico conceitual, como bem afirma Botton (2015, p.182): 

Nesse contexto, a pretensa natureza dos corpos sexuados (entendidos 
enquanto sexos) passou a ser a única base de verdade e sustentação para 
compreensão das concepções de masculino e feminino, ou seja, na 
modernidade, a natureza deu a base de sustentação para os gêneros 
(masculino-feminino) enquanto resistências materiais e externas inscritas no 
sexo. 

 

Inseridos nesse mesmo contexto, os vários ramos da ciência passam a 

polarizar e intensificar o binarismo entre masculino e feminino e as supostas 

verdades sobre esses sujeitos (BOTTON, 2015). 

Ainda em torno da ideia de orientação sexual, considero interessante a 

afirmação de Sousa Filho (2009, p.71): “poderemos dizer que não há, a rigor, nada 

além do corpo e seus prazeres. Há, pois, de se evitar a ideologia integracionista do 

desejo e do prazer convertidos em ‘orientação sexual’”.  

Ao demonstrar preocupação com a inclusão do termo gênero no currículo 

escolar a ponto de se posicionarem abertamente contra a inserção do temo no Plano 

Municipal de Educação de Santa Maria/RN, os participantes do Fórum de 

elaboração do documento explicitam a preocupação com uma possível influência e 

manipulação da orientação (entendida como essência) sexual das crianças. 

A concepção de maleabilidade da orientação sexual leva-nos a pensar 

que há uma possibilidade de “correção” dos possíveis “desvios” sexuais. Essa linha 

de pensamento daria mais uma justificativa à importância da vigilância sobre o 

currículo escolar e desse modo a educação transforma-se, cada vez mais, numa 

política onde movimentos conservadores vêm reivindicar sua influência. Essas 

exigências estão presentes nas falas dos entrevistados quando expressam a 

vontade de que a educação continue a formar cidadãos dóceis, seriados, úteis e 
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normalizados, dentro das configurações sociais aceitas, padrões que supostamente 

sustentariam e proporcionariam a continuação da espécie humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

5. POR FIM, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, 

conhecedor do bem e do mal; assim, que não mais estenda a mão, e tome 
também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 

O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a 
terra de que fora tomado. 

E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o 
refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore 
da vida. 

(BÍBLIA, 1999, Gên. 3:22-24) 

 

Aproxima-se o final da escrita dessa pesquisa e me cabe fazer algumas 

considerações, não necessariamente finais, mas conclusivas para o momento. 

Como havia falado no início deste texto, o conhecimento é potencializador de 

mudança, por ter seu caráter instigante, motivador e desafiador. É até certo ponto 

irônico perceber que o conhecimento ao mesmo tempo em que é tão desejado, pode 

ser também tão temido.  

Sobre a trajetória do casal no Jardim, que comeu do fruto do 

conhecimento, confirmou-se então o que a serpente disse à mulher: “Certamente 

não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os 

vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal” (Gênesis 3:4-5). Deus, 

ao perceber que o casal tinha se apoderado do conhecimento e assim se 

assemelhando ao próprio criador, expulsou-os do Jardim para que não tivessem 

acesso à Árvore da Vida e através dela se apoderassem de outro atributo divino, a 

imortalidade. 

Como já informei anteriormente, não procuro aqui uma interpretação 

teológica sobre a história bíblica que utilizo como metáfora neste trabalho. O leitor 

tem percebido que utilizei, desde o início, uma interpretação alternativa para o conto 

bíblico. Ao sentar para escrever algumas conclusões desse trabalho me surgiu uma 

pergunta inquietante e para qual não veio uma resposta rápida, então, precisei da 

ajuda de amigos para formular algumas possíveis respostas a uma pergunta de 

certa forma atrevida: por que na narrativa bíblica Deus proibiu Adão e Eva de 

provarem do fruto da árvore do conhecimento? Por que o criador privaria suas 

criaturas de um atributo seu? 
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A tarefa dos meus interlocutores foi formular uma resposta 

exclusivamente sobre a natureza do conhecimento metaforicamente simbolizado na 

fruta proibida do Jardim do Éden. Eis aqui o resumo das respostas dadas: O criador 

não tinha intenção de manter o casal na ignorância, mas ao proibi-los de comer do 

fruto do conhecimento, assim o fez para a própria proteção do casal. Segundo as 

respostas que ouvi, o criador sabia que o casal não possuía a maturidade suficiente 

para fazer a correta utilização do conhecimento, o que poderia acarretar na própria 

destruição do casal, e na inevitável separação da presença divina. Outro aspecto 

das respostas que vale ser salientado é a importância dada à atuação da serpente 

como agente externo e decisivo para a “queda” do homem, que foi influenciado pela 

mulher, “a parte mais fraca”. 

Acrescento a essas interpretações do conto do Jardim o caráter 

emancipatório do conhecimento. Desse ponto de vista, o conto do Jardim do Éden 

se assemelha ao conto de Prometeu, onde o conhecimento é simbolizado pelo fogo 

que Prometeu roubou dos deuses e o entregou à frágil espécie humana. O fogo 

possibilitou aos seres humanos a supremacia sobre todos os outros animais. Mas o 

ato de heroísmo por parte de Prometeu despertou a ira de Zeus. Em ambos os 

contos, o conhecimento é comparado a uma ferramenta poderosa que deve ser 

mantido longe do alcance das criaturas inferiores, já que tal instrumento pode ser 

utilizado para questionar os deuses e destituí-los do lugar místico. 

As respostas que ouvi nessa conversa informal sobre as razões que 

levaram o criador a proibir o acesso de suas criaturas à Árvore do Conhecimento 

estão em consonância com os relatos apresentados nas entrevistas. Os discursos 

configuraram um sistema de crenças no qual o conhecimento (ou pelo menos alguns 

tipos de conhecimento) tem um caráter perigoso e deve ser evitado, sob pena de 

terríveis consequências espirituais. Reafirma-se, assim, a crença na dicotomia entre 

o conhecimento mundano (ciência) e o conhecimento espiritual (religioso). Esse 

sistema de crenças está no lastro de projetos de lei como a Escola sem Partido e 

seus afins, onde as ideologias religiosas adotadas pelas famílias devem se sobrepor 

ao conhecimento científico (classificado como ideológico) a ser ministrado nas 

escolas. 

Não é fato inusitado que assuntos relacionados com a sexualidade são 

ignorados nas escolas. Como bem coloca Louro: 
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É importante notar que, embora presente em todos os dispositivos de 

escolarização, a preocupação com a Sexualidade geralmente não é 
apresentada de forma aberta. indagado/as sobre essa questão, é possível 
que dirigentes ou professores/as faça afirmações do tipo: “em nossa escola 
nós não precisamos nos preocupar com isso, nós não temos nenhum 
problema nessa área”, ou então, “nós acreditamos que cabe à família tratar 
desses assuntos”. De algum modo, parece que se deixarem de tratar 
desses “problemas” a sexualidade ficará fora da escola. É indispensável 
que reconheçamos que a escola não apenas reproduz ou reflete as 
concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas que 
ela própria as produz (LOURO, 1997, p.80,81) 

 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar os fatores relacionados à 

retirada das questões de gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação 

(2015-2025) de Santa Maria/RN. Nos deparamos com a rede discursiva local que se 

caracterizava como ressonância de redes discursivas mais amplas a nível nacional e 

internacional. Destaco um conjunto de crenças que as entrevistas puderam 

evidenciar, tais como: 

 

• A crença de que a sexualidade e uma suposta inocência infantil seriam 

mutuamente excludentes; 

• A crença de que a sexualidade e suas manifestações estariam ligadas 

às funções biológicas do corpo despertadas pelos hormônios na 

puberdade; 

• A crença de que haveria uma essência fundante na identidade sexual 

dos seres humanos, a qual definiria seus gostos, gestos, 

comportamentos, fantasias e desejo sexual. Essa essência seria 

instituída por determinação divina através da biologia dos corpos e 

seria determinante na configuração da orientação sexual dos 

seres humanos; 

• A crença de que a essência determinante da orientação sexual estaria 

presente em sua forma original na criança; 

• A crença de que, apesar de a essência da criança ser mais ou menos 

fixa, ela poderia sofrer alterações pelas experiências e influências 

vivenciadas pela criança. 
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Após análise dos dados coletados nessa pesquisa, tem-se como 

resultado que: o conjunto de crenças elencado acima foi determinante para justificar 

a retirada dos temas gênero e diversidade sexual do Plano Municipal de Educação 

(2015-2025) de Santa Maria/RN. Os defensores dessa retirada também assumem 

uma posição de vigilância contra supostas más influências de movimentos 

esquerdistas que, segundo eles, objetivariam implementar a discussão de gênero 

em documentos norteadores do trabalho das instituições escolares no Brasil. 

Algumas das crenças que apareceram como resultado dessa pesquisa 

tomaram corpo e maior propagação através de uma mobilização, inicialmente 

religiosa, nascida no interior da igreja católica com movimentos organizados como o 

Pró-vida e o Pró-família que sistematizaram uma narrativa constituída por diversos 

recortes de diferentes teóricos/as de distintas áreas de conhecimento, situados em 

um período de 145 anos.  

Recentemente, representantes desses movimentos costuraram todas 

essas informações propositadamente escolhidas com a “linha” do gênero. O 

resultado é um Frankenstein ideológico que recebeu o nome de “ideologia de 

gênero”. Os defensores da existência dessa narrativa acusam que a tal “ideologia de 

gênero” teria sido deliberadamente construída por vários pensadores marxistas, 

feministas e esquerdistas com o objetivo de iniciar uma revolução na estrutura social 

e financeira dos países através da destruição da suposta “família natural”. Partidos 

de esquerda foram acusados de promover o que os conservadores chamam de 

“agenda gay”. A sociedade foi convidada a se opor à suposta agenda, promovendo a 

exclusão do termo gênero e seus correlatos dos Planos de Educação nas esferas 

nacional, estadual e municipal. A desculpa utilizada foi uma necessidade de 

proteção da família tradicional, da inocência infantil e da moralidade cristã. 

Tais enredos tiveram efeitos diretos sobre a retirada dos termos gênero e 

sexualidade do PME de Santa Maria/RN, como pretendi ter mostrado neste estudo. 

Por tudo o que ouvi, vi e vivi seja como membro do Fórum, seja como 

pesquisador autor dessa dissertação, resta a percepção de que os entrevistados 

temem um suposto caos que as novas configurações de identidade poderiam 

causar. Os mesmos acreditam que a falta de solidez nas relações, nas crenças, nos 

comportamentos põe dúvida no futuro e ameaça a sobrevivência daquilo que eles 

defendem como sendo a “família nuclear”. Como resposta reacionária a tais 
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ameaças, a parte mais conservadora da sociedade (incluindo os entrevistados dessa 

pesquisa) organizou-se de forma a tentar barrar o que eles acreditam ser investidas 

de um governo perverso para atingir esse modelo de família. 

A religião estabiliza as funções e papéis sociais dos gêneros, o que entra 

em conflito com as ideias contemporâneas de liberdade e emancipação dos 

gêneros, sobretudo o feminino. O gênero funciona assim como campo de batalha de 

frentes que buscam (re)definir o conceito no âmbito político, baseado em diferentes 

objetivos, sejam eles o de normalização da ordem social, endossando o discurso da 

família considerada natural e seus preceitos e valores, ou o de emancipação e 

ratificação dos direitos à individualidade e à livre expressão da identidade. 
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