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RESUMO 

 

ROSENO, Camila dos Passos. Escola Sem Partido: um ataque as políticas educacionais em 

gênero e diversidade sexual no Brasil. 2017. 91f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares, Universidade de 

Pernambuco, Petrolina, 2017.  

 

O objetivo desta dissertação é compreender a ascensão do Movimento Escola Sem Partido 

através da aliança feita com os setores conservadores para excluir e proibir as políticas 

educacionais em gênero e diversidade sexual no Brasil. Trata-se de uma investigação 

qualitativa, e dessa forma, analisamos os conteúdos disponibilizados pelo site e compartilhado 

pelo perfil público do Movimento no facebook, além de entrevistas fornecidas pelo seu 

fundador, Miguel Nagib. No exame do material obtido, foram fundamentais as reflexões 

teóricas sobre os estudos feministas, a construção da categoria gênero, as relações de gênero no 

espaço escolar, as legislações e as políticas públicas educacionais em gênero e diversidade 

sexual e o entendimento sobre a ascensão dos grupos fundamentalistas cristãos no cenário 

político do país. A partir da perspectiva pós-estruturalista, principalmente, alicerçada pela obra 

de Michel Foucault (1988) e de Joan Scott (1995), apresentamos quais discursos 

institucionalizam e normatizam o gênero e como esses discursos constroem, também, 

negativamente o termo "ideologia de gênero”. Isto posto, apresentamos quais ações estão sendo 

tomadas e influenciadas pelo Movimento, a fim de barrar, excluir e proibir qualquer discussão 

sobre as questões de gênero em nossa educação. E por outro lado, destacamos a 

inconstitucionalidade das proposições defendidas pelo Escola Sem Partido (ESP), as quais 

desrespeitam a liberdade de ensinar, de aprender, o pluralismo de ideias e o exercício da 

cidadania. E por fim, enfatizamos os atos de resistência construído através de uma rede de 

associações profissionais, entidades sindicais, dos movimentos sociais em defesa da educação 

e dos órgãos nacionais e internacionais, que através de diversas ações vem fortalecendo a 

agenda de políticas educacionais em gênero e diversidade sexual no Brasil.  

 

Palavras-chave: Escola Sem Partido. Gênero. Educação. Conservadorismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ROSENO, Camila dos Passos. School Without a Political Party: an attack on educational 

policies on gender and sexual diversity in Brazil. 2017. 91f. Dissertação (Mestrado) – Programa 

de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares, Universidade de 

Pernambuco, Petrolina, 2017.  

 

The aim of this dissertation is understand the rise of the Movement Without a Political Party 

through the alliance with the conservative sectors to exclude and prohibit education policies in 

gender and sexual diversity in Brazil. This is a qualitative investigation, and in this way, we 

analyze the contents made available by the site and shared by the public profile of the 

Movement on facebook, in addition to interviews provided by its founder, Miguel Nagib. In the 

examination of the material obtained, some theoretical reflections were very important, among 

which we highlight the readings on feminist studies, the construction of the gender category, 

gender relations in the school space, legislations and public education policies in gender and 

diversity Sexual and the understanding of the emergence of groups of Christian fundamentalists 

in the political landscape of the country. From the post-structuralist perspective, mainly based 

on the work of Michel Foucault (1988) and Joan Scott (1995), we present which discourses 

institutionalize and normalize gender and how these discourses also negatively construct the 

term "gender ideology ". That said, we present what actions are being taken and influenced by 

the Movement in order to bar, exclude and prohibit any discussion of gender issues in our 

education. On the other hand, we highlight the unconstitutionality of the proposals defended by 

the School without Political Party (ESP), which disrespect the freedom to teach, to learn, the 

pluralism of ideas and the exercise of citizenship. Finally, we emphasize the acts of resistance 

built through a network of professional associations, trade union organizations, social 

movements in defense of education, and national and international bodies that, through various 

actions, have strengthened the agenda of educational policies in gender and Sexual diversity in 

Brazil 

 

Keywords: School Without political party. Genrder. Education. Conservatism. 
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INTRODUÇÃO  

 

Gostaríamos de iniciar a apresentação do nosso trabalho explicando o processo de 

construção do nosso objeto de estudo. A intenção inicial da nossa pesquisa era analisar como 

estavam sendo trabalhadas as questões de gênero no ensino fundamental II, da rede municipal 

de Petrolina - PE. A expansão das pesquisas qualitativas na área da educação, nos últimos 30 

anos (ANDRE, 2001), diversificou muito as abordagens, mas sendo as pesquisas em gênero 

bem mais recentes1, de modo que muitos estudos se fazem ainda necessários, principalmente 

na região Nordeste2.  Seria, então, uma pesquisa de cunho etnográfico tendo como referência 

central Marli André em seu estudo Etnografia da Prática Escolar (2009), onde além da 

metodologia de pesquisa, “beberíamos” algumas concepções, como a apropriação que a autora 

faz dos escritos de Giroux e a escola enquanto espaço de resistência: 

 

O conceito de resistência tem sido proposto como uma forma de superação das teorias 

pessimistas da reprodução cultural e social. Segundo Giroux (1986), o grande mérito 

da discussão sobre resistência é um novo modo de analisar as explicações sobre o 

fracasso escolar e os comportamentos de oposição. Deixa-se de considerá-los dentro 

da lógica do desvio, da patologia individual ou do abandono para focalizá-los dentro 

da lógica da ‘indignação moral e política’ (ANDRE, 2009, p.63). 

 Entendemos a existência das desigualdades no ambiente escolar, mas é também papel 

da escola desenvolver práticas diferenciadas e inclusivas que permitam a diminuição das 

diferenças em seu seio.  A expansão da escolarização nos anos 90 e no início do novo milênio 

trouxe também esperanças quanto ao caráter emancipatório da educação. Uma nova escola 

precisa ser pensada para a inclusão dessas novas e desses novos estudantes. O caráter 

conservador da educação, até então vigente, não contempla esse público diverso que agora 

acessa a escola, contribuindo para a manutenção de privilégios historicamente construídos. 

Acreditamos que devemos, sim, problematizar os conhecimentos considerados relevantes, 

pensando a escola também como espaço para expressão de demandas políticas e de construção 

de alternativas práticas para as relações desiguais também vivenciadas no ambiente escolar. 

                                                 
1 Os estudos de gênero na escola têm como referência a professora pesquisadora Guacira Louro cujas obras datam 

da década de noventa do século passado. Gênero, sexualidade e educação. Guacira Lopes Louro - Petrópolis, RJ 

Uma perspectiva pós-estruturalista /: Vozes, 1997. 

2 As pesquisadoras Claudia Vianna e Sandra Humbehaun fizeram levantamentos sistemáticos sobre as pesquisas 

sobre gênero e educação realizadas nas décadas de noventa e primeira década do século XIX. No Nordeste destaca-

se como o mais antigo grupo de estudos de gênero Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM, 

da UFBA, mas poucos são os outros que se destacam nos estudos interdisciplinares e na educação. (UNBEHAUM 

& VIANNA, 2006) 
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Por isso, vamos enxergar a escola como uma arena cultural, o que significa entendê-

la como um espaço em que entram em confronto – e em diálogo – diferentes sujeitos 

e diferentes modos de significação do mundo, o que inclui modos diversos de criar 

sentido para a sexualidade, para o gênero, para si mesmo e para o outro. Significações 

atravessadas pelas intencionalidades de diferentes sujeitos (BORTOLINI, 2011, p. 

31). 

 

Queríamos, portanto, compreender como a rede municipal estava caminhando dentre os 

avanços possibilitados pelo crescimento das políticas públicas de gênero na Educação Brasileira 

desde os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1996, passando pelos 13 anos de Governo do 

Partido dos Trabalhadores (PT), e uma série de avanços que serão melhor descritos ao longo do 

trabalho. Contudo, fomos atravessadas pelo retrocesso.  Nosso projeto, iniciado em 2015, sofreu 

com a votação de um plano municipal de educação fraco, que se seguiu a um plano nacional 

também excludente no que concerne as questões de gênero e sexualidade, ambos frutos de uma 

política conservadora que vai ser, também, alvo de nossa análise. Pois, diante das dificuldades 

que encontramos em realizar nossa pesquisa, principalmente ao que se refere a autorização da 

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina – PE em desenvolvermos a pesquisa em uma 

escola do município, sentimos a urgência em perguntar “por que não falar de gênero? E o que 

é o Movimento Escola Sem Partido? E como ele tem agido?”.  Seguimos no âmbito da pesquisa 

qualitativa, compreendida por nós como a melhor abordagem para captar as vivências dos 

sujeitos, suas crenças e percepções de mundo, bem como suas representações, intenções e 

contextos específicos (BARDIN, 1977). 

Nessa reorientação construímos como objeto de estudo o Movimento Escola Sem 

Partido, suas ações e principalmente seu site, principal veículo de divulgação, cujo conteúdo 

será aqui analisado. A repulsa às questões de gênero serão o mote para essa análise, que terá 

apoio na proposta de Bardin, pois, como esta, preocupamo-nos não apenas com o conteúdo em 

si, mas com a forma como está expresso, com a organização e manipulação das mensagens. 

Buscamos observar como foram construídos esses conteúdos, em que contextos, mas também 

sob quais interesses foram expostos e organizados. Seguimos, também, a reflexão de Minayo 

(2007) sobre as três fases da proposta de Bardin, nas quais pontua a pré-análise, a exploração 

do material e a interpretação ou tratamento do material obtido. Aqui, munidas de tais 

procedimentos, seguimos nossa análise, sobre o Movimento Escola Sem partido e as propostas 

de exclusão das discussões de gênero da educação pública brasileira.  

No capítulo 1, apresentamos o processo de formação dos estudos feministas e estudos 

sobre mulheres, a partir da década de 60, a fim de reconhecer a contribuição destes para os 
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estudos de gênero. Apontamos dessa forma, como a partir da década de 80 e através do pós-

estruturalismo, a construção da categoria gênero veio a ser formulada.  Para isso, utilizamos do 

aporte teórico produzido pela historiadora Joan Scott (1986; 1992; 2012), por Michel Foucault 

(1988), pela historiadora brasileira Margareth Rago (1995; 2012) e pela pesquisadora em 

gênero Lia Zanotta Machado (1998).  

Na segunda subseção deste capítulo, discutimos a construção das relações de gênero no 

espaço escolar, problematizando as desigualdades produzidas e mantidas nessa instituição 

desde a era moderna, partindo especialmente pelas reflexões propostas pela teórica em gênero 

e educação, Guacira Louro (2013). Por último, contextualizamos historicamente as legislações 

referente à educação, nas últimas quase três décadas, enfatizando as políticas públicas 

educacionais em gênero e diversidade sexual. Para tal tarefa, utilizamos do referencial teórico 

produzido pelas pesquisadoras Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (1996; 2016), no qual 

analisam criticamente as produções acadêmicas nesta temática.  

 

No caso da concepção de políticas públicas, entende-se nesta análise crítica da 

produção acadêmica as funções do Estado exercidas por distintos governos 

por meio de programas e planos propostos, executados por diversos 

órgãos públicos, bem como por organismos e instâncias da sociedade 

relacionadas à política implementada, com vistas a atender às diversas 

demandas da sociedade (HÖFLING, 2001; VIEIRA, 2007 apud VIANNA; 

UNBEHAUM, 2016, p. 66). 

 

E dessa forma, apontamos os diversos avanços que ocorreram na última década 

decorrente da construção das secretarias do governo federal voltadas às políticas de 

enfrentamento as desigualdades de gênero e raça, como a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM) e a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR), ambas 

criadas em 2003. Além da implementação de programas e ações que fazem parte das diretrizes 

internacionais formuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Finalizamos esse 

capítulo abordando as questões políticas atuais e os desafios e enfrentamentos diante do avanço 

do conservadorismo na legislação educacional do país.  

Gostaríamos de apresentar o entendimento que utilizaremos de conservadorismo em 

nosso trabalho, utilizando-nos da definição de Pacheco (2009). Ao definir conservadorismo 

como uma postura daquele “que busca a manutenção e a continuidade da ordem estabelecida”, 

sem estabelecer o exercício do senso crítico e levando a “recusa à possibilidade de ocorrer 

mudança, inovação ou transformação” e por isso, esse pensamento se entrega à “desconfiança 

permanente diante de tudo o que muda ou estabeleça conflito com as convicções assumidas” 

(PACHECO, 2009, p. 65).  
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Desta forma, no capítulo 2, nos dedicamos a compreender o surgimento do Movimento 

Escola Sem Partido (MESP) como uma proposta conservadora que visa a ser implementada na 

educação escolar brasileira. Para isso, utilizamos das fontes sobre o Movimento 

disponibilizadas pela internet, e do recente referencial teórico e analítico produzido por 

pesquisadores como Miguel (2016), Ratier (2016), Ximenes (2016) e Penna (2016).  

A partir da obra de Marilena Chauí (2004), fazemos uma breve contextualização 

histórica sobre a apropriação do conceito de ideologia e seus diversos significados ao longo do 

tempo. Deste modo, analisamos quais argumentos são utilizados pelo Movimento para afirmar 

a sua tese principal, a qual consiste na existência  de uma “doutrinação ideológica” com “fins 

pretensamente hegemônicos” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017) presentes na educação 

brasileira.  

Também em nosso segundo capítulo, apresentamos as ações de grupos religiosos 

fundamentalistas cristãos em defesa do MESP, através do aumento da Frente Parlamentar 

Evangélica no Congresso Nacional e das suas atuações contrárias a agenda de direitos humanos. 

Finalizamos o capitulo analisando as diretrizes internas e atos da Igreja Católica Apostólica 

Romana no combate promovido ao que eles chamam de “ideologia de gênero”, um “pressuposto 

falso” que está promovendo uma “lavagem cerebral”, como afirma Scala (2011), um dos 

defensores das tradições cristãs.  

Em nosso último capítulo, destacamos alguns casos de professoras que foram “alvo” do 

MESP, por terem suas práticas pedagógicas, seus estudos e suas atuações profissionais vistas 

como “doutrinadoras” e “ideologizantes”, sofrendo uma série de ofensas via redes sociais, além 

de perseguição e processos internos nos seus locais de trabalho. Após isso, identificamos as 

ações da justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal (STF) no entendimento que tem 

sido feito a respeito da inconstitucionalidade dos projetos de leis aprovados pelo país motivados 

pelo MESP e pelas frentes religiosas nos legislativos. Apresentamos as ações promovidas pelos 

organismos internacionais no fortalecimento e na efetivação das políticas públicas em gênero e 

diversidade sexual. Além de destacarmos as diversas associações e entidades de profissionais 

em educação que vêm se mobilizando em frentes e redes para a defesa de uma educação crítica, 

emancipatória e democrática, decorrentes das tendências de educação progressistas, como 

Freire (1996), Savianni (1991) e Gadotti (1995).  

E por compreender que este estudo não se encerra aqui, apresentamos as nossas 

perspectivas futuras, apontando os aprofundamentos que devemos fazer em busca da 

compreensão do fenômeno conservador que ocorre há muito tempo em nosso país e as 
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consequências que teremos em nosso sistema educacional, a fim de nos fortalecer neste embate 

que pelo nosso entendimento está longe de cessar.   

Gostaríamos de informar a leitora ou o leitor desse trabalho, algumas normas que 

orientam a nossa escrita. Além das normas obrigatórias disponibilizadas pela Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), as palavras em negrito correspondem a destaques 

nossos, a fim de enfatizar o sentido ou significado dado a palavra. As palavras em itálico são 

referentes a estrangeirismos e a destaques feitos pela autora ou pelo autor. A utilização das 

aspas (“”), são utilizadas geralmente para questionar a não-seriedade empregada na utilização 

dos termos, por exemplo, “doutrinação ideológica”, tese defendida pelo MESP, a qual 

refutamos.  

Utilizamos neste trabalho a sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, 

Transexuais e Travestis) para nos referirmos as questões que envolvem as sexualidades e 

expressões de gênero. Destacamos também o uso da palavra LGBTfobia, a qual utilizamos ao 

invés de homofobia, pois entendemos que cada grupo representado pela sigla, vivencia 

diferentemente as opressões referentes à sua sexualidade e ao seu gênero. Poderíamos também 

utilizar a variante da sigla, como por exemplo, GLBTfobia, mas devido a leitura, optamos por 

utilizar apenas LGBTfobia. Entretanto, não queremos que a ordem da sigla represente o grupo 

mais importante, inclusive, temos bastante cautela diante dessas questões representativas. 

Para finalizar, gostaria (e peço permissão para falar em primeira pessoa) de dizer que 

esta pesquisa foi orientada pela professora Dra. Janaina Guimarães, que apesar dos percalços 

diante dos ataques conservadores que a mesma enfrentou, seguiu confiante no resultado desse 

trabalho, por acreditar que os nossos estudos contribuem nesta luta por uma educação 

democrática, emancipatória, crítica e plural.  

Essa pesquisa é resultado também das minhas experiências enquanto professora, 

pesquisadora em gênero e militante feminista. É uma tentativa de construir um outro modo de 

produção do conhecimento, me opondo ao modo hegemônico que impõe um distanciamento do 

nosso objeto de estudo e preza por uma ‘neutralidade acadêmica’. O meu interesse nessa área 

de pesquisa nasce das próprias vivências em sala de aula, das notícias tristes e trágicas que 

temos todos os dias de feminicidios e de casos de LGBTfobia, e no fortalecimento dos estudos 

em gênero e educação, diante de um momento político tão crucial, no qual estamos sendo 

expostas aos fundamentalismos extremos, que buscam cercear a nossa liberdade de aprender, 

de ensinar e de nos manifestarmos.  
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Cheguei à teoria porque estava machucada – a dor dentro de mim era tão intensa que 

eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo 

compreender – apreender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Mais 

importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na teoria, na época, um local de cura. 

(HOOKS, 2014, p. 83) 

 

Que essa pesquisa seja o nosso remédio.  
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CAPÍTULO 1 - GÊNERO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Gostaríamos de iniciar o nosso texto com um trecho da obra “ensinando a transgredir – 

a educação como prática da liberdade”, da escritora feminista negra bell hooks3.  O motivo da 

nossa escolha é a influência do seu trabalho sobre o conteúdo que produzimos e que estamos 

agora compartilhando. O apelo da autora nos move e direciona a nossa prática educativa, por 

isso e por outros motivos, precisamos “ouvi-lo”:  

 

Pedindo a todos que abram a cabeça e o coração para conhecer o que está além das 

fronteiras do aceitável, para pensar e repensar, para criar novas visões, celebro um 

ensino que permita as transgressões – um movimento contra as fronteiras e para além 

delas. É esse movimento que transforma a educação na prática da liberdade (HOOKS, 

2013, p. 24).  

 

A transgressão é o mote central desta pesquisa. Através do seu exercício foi possível a 

construção de uma nova área do conhecimento e de atuação política. Estamos nos referindo ao 

feminismo e aos estudos e ações desenvolvidas pelas feministas, que buscando superar as 

desigualdades históricas, combateram o patriarcado, o machismo, o racismo e o capitalismo. 

Apesar da palavra transgressão receber um sentindo negativo, geralmente associado a 

desobediência, a infração, ela representa neste trabalho, um dos maiores atos possíveis de 

resistência em relação as ordens opressoras estabelecidas, frutos de processos históricos 

complexos.   

Por isso, gostaríamos de fazer uma “ode” a transgressão. Os atos transgressores das 

inúmeras feministas nos inspiraram e nos possibilitaram a contestação das ordens, antes vistas 

como naturais, e, portanto, imutáveis. Dessa maneira, iniciaremos o nosso primeiro capítulo 

trazendo as contribuições dos estudos feministas para a construção da categoria gênero, e como 

tais estudos colaboraram para a ação política dos movimentos sociais, dos organismos 

internacionais e do Estado.  

 

1.1 Estudos Feministas e o Desenvolvimento da Categoria Gênero  

 

Os estudos feministas dentro das universidades ocidentais remontam ao final da década 

de 1960 e início da década de 1970. Os Estados Unidos é o pioneiro na organização de núcleos 

                                                 
3 Letras iniciais em minúsculo, respeitando a escolha da própria autora de escrever o seu nome dessa forma.  
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e grupos de estudos de pesquisadoras de diferentes áreas que se reuniram inicialmente em torno 

dos “estudos das mulheres” ou “Women Studies”. 

Estes estudos estavam intimamente ligados com a construção de uma nova história, e 

assim, uma nova narrativa que visibilizasse a presença das mulheres e os seus feitos. Outras 

disciplinas buscavam também compreender e visibilizar a condição das mulheres em diferentes 

instâncias e espaços (LOURO, 2014) e denunciavam a opressão vivenciada. Muitas vezes, estes 

estudos eram vistos com descrença, por suposta falta de objetividade e parcialidade dentro do 

âmbito acadêmico. E assim, essas produções enfrentavam a resistência “externa” que buscava 

desqualificar a sua autoridade acadêmica, rejeitando ou ridicularizando o que diziam “ser 

apenas expressões de ‘ideologia’” (SCOTT, 1992, p. 80).  

Outra crítica enfrentada internamente e externamente dentro da epistemologia feminista 

é a construção da categoria “mulheres”, como se o termo conseguisse abarcar todas as 

diferenças existentes entre elas próprias.  

 

Parte da história das mulheres buscava demonstrar a similaridade da atuação das 

mulheres e dos homens, e parte enfatizava a diferença das mulheres; ambas as 

abordagens consideravam as ‘mulheres’ como uma categoria social fixa, uma entidade 

separada, um fenômeno conhecido – eram biologicamente femininas que se moviam 

dentro e fora de contextos e papéis diferentes, cuja experiência mudava, mas cuja 

essência – como mulher – não se alterava (SCOTT, 1992, p. 82).  

 

Desta forma, a crítica se dirige à essencialidade do que é ser mulher, evitando “uma 

essência biológica pré-determinada, anterior à História” (RAGO, 1998, p.06). Assim, através 

das feministas anglo-saxãs a apropriação do termo “gender”, distinta de “sex”, como uma 

categoria de análise, é utilizada para demarcar as construções sociais sobre o feminino e o 

masculino.  

No final da década de 1970, as várias tensões no interior da epistemologia feminista e 

em outros campos do conhecimento, como a história, por exemplo, desafiaram a “viabilidade 

da categoria das ‘mulheres’ e introduziram a ‘diferença’ como um problema a ser analisado” 

(SCOTT, 1992, p. 85). Pontuamos que essa diferença se refere à dificuldade de pensar a 

categoria de mulheres enquanto unidade que abarque características substanciais fundantes, 

ainda que compreendamos a importância política da mesma para as lutas feministas. Segundo 

Nancy Fraser, “o feminismo reinventou-se como política de reconhecimento” (2007, p. 293).  

Identidade e diferença são e estão imbricadas na construção dos “Estudos de Gênero”. 

Lia Zanotta Machado afirma que:   
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[...] romper com os estudos da substancialidade do que é a mulher e do que é o homem 

e com a determinação do biológico sobre o sexo é construir um novo paradigma, os 

estudos de gênero conseguiram construí-lo. [...] Trata-se da construção de um 

paradigma que reivindica, radicalmente, o caráter simbólico das relações de gênero e 

que aponta tanto para uma diferenciação quanto para uma indiferenciação, para um 

número qualquer de gêneros e para a instabilidade de quaisquer caracterizações 

(MACHADO, 1998, p. 112). 

 

Dessa forma, mulheres formam um grupo unitário pelas características biológicas, e ao 

retirar a identidade pré-discursiva determinada, em prol de uma construída socialmente, os 

debates sobre gênero acabam questionando a própria identidade do que é ser mulher.   

Os estudos de gênero estabelecem interseções com modalidades raciais, classistas, 

étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Sendo assim, não só 

as opressões são vivenciadas diferentemente, mas as identidades também são construídas e se 

relacionam a partir de outras categorias. Vale ressaltar que o próprio conceito de 

interseccionalidade utilizado amplamente nos estudos de gênero é oriundo do movimento 

feminista negro. Essa crítica é primeiramente formulada pelas feministas negras, que 

enfatizavam a interseção entre gênero e raça e foi seguida pela ação das feministas lésbicas que 

problematizavam, à sua vez, a relação entre identidade e sexualidade. Ambas trouxeram outras 

vertentes para a construção de identidades e experiências, assim como nas formas de 

dominação/exclusão. 

 

 As últimas três décadas foram marcadas por um aumento significativo nas produções 

feministas americanas, inglesas e canadenses no sentido de desessencializar a 

identidade feminina. As tendências atuais dos estudos de gênero devem vários de seus 

insights a críticas feitas por mulheres não brancas americanas, negras inglesas e 

feministas do chamado ‘terceiro mundo’ (CALDWELL, 2000, p. 02).  

 

A influência de filósofos do pós-estruturalismo, como Michel Foucault e Jacques 

Derrida, contribuiu mais uma vez para intensificar os debates teóricos dentro da epistemologia 

feminista. Esta teoria permitiu questionar as categorias unitárias, essencialistas e universais, ao 

compreender “o reconhecimento de que o sujeito se constrói dentro de significados e de 

representações culturais, os quais por sua vez encontram-se marcados por relações de poder” 

(COSTA, 2000, p. 57).   

Com certa desconfiança, as feministas de tradição marxista questionavam esse 

deslocamento do foco dos “Estudos sobre Mulheres” e da “condição feminina”, para os estudos 

das relações de gênero. E, portanto, estudos sobre feminilidades e masculinidades. Era também 

uma preocupação em “garantir o lugar outrora hegemônico e agora compartilhado do conceito 

de classe” (RAGO, 2012, p. 52). Devemos considerar as importantes contribuições das 
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pensadoras marxistas para a teoria feminista, porém, reconhecemos a crítica pertinente feita 

pelas pesquisadoras pós-estruturalistas no que tange a categoria “classe”. Pois, apontaram esta 

como categoria de análise, baseando-se em um essencialismo do sujeito, universalizando-o no 

interior de cada classe. Uma universalidade também masculina, representada pelo “proletário” 

ou pelo “burguês”.  

 

Essa mudança epistemológica por parte das pesquisadoras pós-estruturalistas nega 

uma ‘realidade objetiva’ e a ideia de uma única categoria dominante que possibilite 

os estudos das relações sociais, e consequentemente, das relações de poder. O pós-

estruturalismo se propõe a ‘pensar as relações de gênero enquanto relações de poder, 

e nesse sentido a dominação não se localiza num ponto fixo, num ‘outro’ masculino, 

mas se constitui nos jogos relacionais e de linguagem’ (RAGO, 1995, p. 88).  

 

Para Teresa de Lauretis, devemos pensar o gênero a partir de uma visão foucaultiana, 

“que vê a sexualidade como uma ‘tecnologia sexual’, e, consequentemente, visto como produto 

de diferentes tecnologias sociais” (1994, p. 208). Para Foucault:  

 

[...] o ponto importante será saber sob que formas, através de que canais, fluindo 

através de que discursos o poder consegue chegar às mais tênues e mais individuais 

das condutas. Que caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase 

imperceptíveis do desejo, de que maneira o poder penetra e controla o prazer cotidiano 

– tudo isso com efeitos que podem ser de recusa, bloqueio, desqualificação, mas, 

também, de incitação, de intensificação, em suma, as ‘técnicas polimorfas do poder’ 

(1988, p. 17).  

 

A partir da década de 1990, as pesquisadoras feministas no Brasil começaram a se 

dedicar à compreensão dos estudos de gênero, influenciadas pelas norte-americanas pós-

estruturalistas. Ao falar sobre essa “reviravolta” dentro do campo dos estudos feministas, 

Margareth Rago diz:  

  

[...]estávamos acostumadas, principalmente as historiadoras e sociólogas, a lidar com 

conceitos acabados como classe, informados por todo um sistema de pensamento 

extremamente articulado e, nesse contexto, o gênero aparecia solto, meio que caído 

do Norte para nos explicar a nós mesmas (2012, p. 50).  

  

Desse modo, pesquisadoras como Joan Scott que, felizmente, já possuía autoridade 

acadêmica pelos seus estudos na área de trabalho e movimentos sociais (RAGO, 2012), tornou-

se uma das grandes referências para a compreensão da categoria de gênero. O artigo Gender: a 

useful category of historical analysis, publicado inicialmente em 1986, no American Historical 

Review, e traduzido e publicado em português seguidamente durante a década de 1990, deve 
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ser considerado um marco referencial dos estudos de gênero. A sua contribuição na construção 

teórica do conceito é referência entre as principais pesquisadoras na área.  

A autora detecta que o termo gênero foi utilizado, por muitas vezes, como sinônimo de 

“História das Mulheres” e que a substituição contínua do termo “mulheres” nos títulos dos 

trabalhos se deve a “indicar a erudição e a seriedade de um trabalho porque ‘gênero’ tem uma 

conotação mais objetiva e neutra do que mulheres’” (SCOTT, 1995, p. 75), pois, os estudos 

sobre “mulheres” enfrentavam a desconfiança acadêmica, julgados por serem movidos pelas 

paixões políticas e ideológicas. O seu uso, mesmo que tenha sido estratégico para o campo de 

pesquisa, e visto como busca de legitimação acadêmica entre os pares na década de 1980, foi 

frequentemente criticado por feministas. A utilização do termo gênero se diferenciava das 

estratégias iniciais pensadas, pois necessariamente o seu uso não se limita ao estudo das 

desigualdades vivenciadas pelas mulheres e nem a mudança radical do patriarcado.   

Assim, muitas feministas se opuseram à utilização do conceito de gênero, pois “hostis 

ao pós-estruturalismo, generalizaram sua crítica como uma denúncia da ‘teoria’ e o rotularam 

como abstrato, elitista e machista” (SCOTT, 1992, p. 91) colocando dessa forma “teoria” e 

“política” como opositoras. Scott ressalta, inclusive, que essa argumentação respalda àqueles 

que outrora defenderam bases conceituais e epistemológicas tradicionais, resguardadas pelo 

rigor da “neutralidade” e que “consideram o pós-estruturalismo (e consideravam a história das 

mulheres) uma antítese aos princípios de sua disciplina” (1992, p. 92).  

 Os estudos de gênero, como já falamos, não se dedicam a tratar apenas às mulheres, 

apesar de geralmente ser tomado como sinônimo. A categoria tem o caráter relacional, ou seja, 

“é igualmente utilizado para sugerir que a informação a respeito das mulheres é necessariamente 

informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro” (SCOTT, 1995, p. 75). Assim, 

gênero é utilizado para designar as construções sociais a partir de um corpo sexuado e “o uso 

do ‘gênero’ coloca a ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não 

é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade” (SCOTT, 

1995, p. 76). E, que o gênero “é uma forma primeira de relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 

86), imputado aos diferentes sujeitos desde o nascimento.   

Ainda, segundo Scott, gênero tem quatros elementos que se relacionam entre si; o 

primeiro são os símbolos culturais, a autora exemplifica a partir de estereótipos que reiteram o 

masculino e o feminino, a exemplo de mulheres como Eva e Maria; o segundo elemento é 

constituído pelas doutrinas normativas ditas pelas instituições, a exemplo do discurso religioso; 

o terceiro e penúltimo elemento é a necessidade de implodir a representação binária 
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aparentemente fixa dentro das instituições e organizações sociais; e o último e quarto elemento 

é a compreensão do gênero como uma identidade subjetiva.   

Dessa forma, a partir de uma visão foucaultiana, Joan Scott defende gênero como uma 

categoria analítica que possibilita o estudo das relações de poder. Segundo Michel Foucault: “o 

poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam 

dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada” 

(1988, p.89). Desse modo, gênero é uma forma de compreender as relações sociais complexas 

que se intercruzam a partir também de outras categorias, como sexualidade, raça, etnia, geração 

e classe.    

Em artigo mais recente4, Joan Scott afirma ter pensado que a discussão sobre o uso da 

categoria gênero já tinha se resolvido, tanto pela sua aceitação em âmbito acadêmico, como no 

movimento feminista e nas organizações nacionais e internacionais. Essas últimas, utilizam 

frequentemente o termo em suas estatísticas e relatórios, porém, uma controvérsia ocorrida na 

França em 2011, em torno de um material pedagógico para os exames do curso de bacharelado 

em ciências biológicas, provocou à autora a retomada dessa discussão. Este material foi 

vilipendiado por tratar das identidades de gênero e orientação sexual como distintas da 

natureza/biologia, e sim, como construtos sociais e particulares de cada sujeito.  

 Scott identifica que gênero não deixou de ser utilizado como sinônimo de “mulheres”, 

apesar das ressalvas que a mesma já havia feito em seu clássico artigo de 1986, assim como, 

diversas outras pesquisadoras também o fizeram posteriormente. Para a historiadora, a ideia 

mais radical do entendimento de gênero é sobre a “concepção de várias definições de 

homem/mulher, masculino/feminino, na sua complexidade e instabilidade” (2012, p. 337).   

Outro ponto, identificado pela autora, é a contínua utilização dos termos sexo e gênero 

como equivalentes, dificultando “os limites que foram estabelecidos para mantê-los separados” 

(2012, p. 341). Os movimentos de mulheres têm somado esforços ao longo do tempo para 

manter essa diferenciação evidente, por pelo menos três motivos.   

O primeiro refere-se a uma das grandes pautas de amplo consenso dentro do movimento 

feminista: a desconstrução dos papéis de gênero marcados pela hierarquia patriarcal. 

Historicamente, mulheres têm lutado para desconstruir padrões sociais legitimados através da 

sua anatomia. O ideal de docilidade e de cuidados com as filhas e os filhos “inspirados” pela 

gravidez é apenas um dos inúmeros exemplos.   

                                                 
4 Esse é o artigo mais atual de Joan Scott traduzido para o português “Os usos e abusos do gênero”, publicado 

em 2012, pela revista Projeto História.  
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O discurso médico e suas apropriações constituem o segundo motivo. Como Foucault já 

havia dito, temos a existência de múltiplos mecanismos, como a medicina, que “incitam, 

extraem, organizam e institucionalizam o discurso do sexo” (1988, p. 34). Falas que regem os 

corpos e as identidades. Recentemente, a “suposta capacidade” feminina de fazer diversas 

tarefas ao mesmo tempo, e saber lidar com as emoções, baseada em alguns estudos 

neurocientíficos5, vem sendo apropriada para legitimar as desigualdades recorrentes no âmbito 

privado. Como contraponto, as feministas continuam resistindo ao denunciar a jornada 

dupla/tripla de trabalho das mulheres, reivindicando a divisão das tarefas domésticas e de 

cuidados.   

O terceiro motivo que queremos apontar, refere-se ao discurso religioso. Sustentado pela 

teoria do criacionismo, este impõe estratégias para combater a homossexualidade e a 

transgeneridade, inclusive admitindo discriminações justas, como podem ser encontradas no 

livro do católico argentino Jorge Scala, “Ideologia de Gênero - neototalitarismo e a morte da 

família”. Ao longo dos últimos anos este livro tem se tornado referência dentro de grupos 

católicos do “anti-feminismo”.  A tese do autor consiste em afirmar a existência de um grupo 

minoritário, apoiado pelos Direitos Humanos, que utiliza a “deformação” das palavras, para 

inculcar uma ideologia que não corresponde com a “natureza criada por Deus”.    

  

No começo são usados os termos sexo e gênero de modo intercambiável, como se 

fossem sinônimos e depois, quando as pessoas já se acostumaram a utilizar a palavra 

gênero, vai se acrescentando imperceptivelmente o novo significado de ‘sexo 

construído socialmente’, como contraposição ao sexo biológico. O processo final será 

simples mortais falando de gênero como uma autoconstrução livre da própria 

sexualidade, ainda quando isso não seja possível. E a afirmação de que o impossível 

é possível, manifesta a ‘lavagem cerebral’ de boa parte da sociedade (SCALA, 2011, 

p. 14, grifo do autor).  

  

Joan Scott aponta as formas errôneas e estratégicas utilizadas por grupos hegemônicos, 

indica as disputas e os interesses em torná-lo um símbolo destrutivo da ordem heterossexual e 

reafirma o seu caráter analítico e propositivo no entendimento das diferentes culturas e 

sociedades:  

 

[...] gênero é um lugar perpétuo para a contestação política, um dos locais para a 

implantação do conhecimento pelos interesses do poder. É por esta razão que gênero 

se mantêm um conceito útil para análise crítica. Se pegarmos gênero como um guia 

                                                 
5 Série “Is Your Brain Male or Female?” da rede de televisão BBC, reproduzida pela Rede Globo de Televisão 

no programa Bem-Estar. Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-

mulheresfazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html>. Acesso em: 10 ago. 2016.  

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/08/homens-e-mulheres-fazem-conexoes-cerebrais-diferentes.html
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não simplesmente como homens e mulheres tem sido definidos em relação ao outro, 

mas também que visões da ordem social estão sendo contestadas, sobrepostas, 

resistidas e defendidas nos termos de definição masculino/feminino, chegaremos a 

uma nova visão sobre as diversas sociedades, culturas, histórias e políticas que 

queremos investigar (2012, p. 347).  

 

Segundo Michel Foucault, a partir do século XVII, o biopoder foi sendo constituído 

através de duas formas: o poder disciplinar e a biopolítica. O poder disciplinar é utilizado para 

individualizar os sujeitos e assim, normatizá-los, utilizando-se de “inúmeros dispositivos 

institucionais e estratégias discursivas” (1988, p. 32). Concomitantemente, o biopoder surge 

como controle do Estado sobre uma população a favor dos seus interesses econômicos e 

políticos.    

 

Os governos percebem que não têm que lidar simplesmente com sujeitos, nem mesmo 

com um ‘povo’, porém com uma ‘população’, com seus fenômenos específicos e suas 

variáveis próprias: natalidade, morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado de 

saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de habitat (FOUCAULT, 1988, 

p. 28). 

 

Guacira Louro, ao referir-se ao conceito foucaultiano de biopoder, nos explica que 

nossos corpos estão sempre sendo regidos por relações de poder, que não se resumem às 

relações de dominação entre homens e mulheres, sujeitos dominados e passivos de uma 

determinada ordem social imposta. Para ambos, o poder não apenas proíbe, mas também 

provoca, incita, faz.   

 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de mecanismos de 

repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, através de práticas e relações que 

instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e agir, condutas 

e posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, 

nas e pelas relações de poder (LOURO, 2014, p. 45, grifo da autora). 

 

Foucault nos ajuda a compreender através do biopoder, o conjunto de estratégias e 

práticas que historicamente foram adotadas, estabelecendo o controle de homens e mulheres. 

Segundo o autor, a relação entre Estado e indivíduo tornou-se “objeto de disputa pública” com 

toda uma série de “discursos, de saberes, de análise e de injunções” (1988, p. 29). Dessa forma, 

a escola como instituição regulada pelo Estado, exerce importante poder sobre a construção das 

relações de gênero em nossa sociedade, como iremos apresentar em nosso próximo subtópico.  

  

1.2 Relações de Gênero no Espaço Escolar   
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O controle sobre os sujeitos é feito pelas diversas instituições, aqui destacaremos o papel 

da escola na construção dos indivíduos normatizados. Os colégios ocidentais do século XVIII, 

mesmo que explicitamente não falassem sobre o sexo, mantinham uma estrutura organizada 

para o seu domínio.   

 

O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição 

dos dormitórios (com ou sem separações, com ou sem cortina), os regulamentos 

elaborados para a vigilância do recolhimento e do sono, tudo fala da maneira mais 

prolixa da sexualidade das crianças (FOUCAULT, 1988, p.30).  

 

O colégio da era moderna é também constituído pelos saberes especializados, e 

consequentemente, por “uma ciência essencialmente subordinada aos imperativos de uma 

moral, cuja classificações reiterou sob as formas médicas” (FOUCAULT, 1988, p. 54). Desse 

modo, uma vasta literatura composta com prescrições médicas, casos clínicos e observações, 

são gerenciados dentro do espaço escolar, respaldados pelo poder discursivo da medicina. Não 

houve um silêncio imposto para que nada se falasse, mas pelo contrário, o que ocorria era uma 

outra fala, através de “outras pessoas que falam, a partir de outros pontos de vista e para obter 

outros efeitos” (FOUCAULT, 1988, p. 30), nesse caso, o disciplinar.   

 

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporado por 

meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, 

se aprende, a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são 

treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons, os cheiros e os 

sabores “bons” e decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a quem e como tocar 

(ou, na maior parte das vezes, não tocar); fazendo com que tenha algumas habilidades 

e não outras... E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam 

e também produzem diferença (LOURO, 2014, p. 65, grifo da autora).  

 

Desta forma, compreendemos que a escola produz corpos e identidades através de uma 

complexidade de normas, do currículo, da sua organização espacial, dos eventos que promove, 

das relações ali vivenciadas. Alunas e alunos são constituídos também enquanto “corpos 

escolarizados” (LOURO, 2014). Estes dispositivos são fáceis de serem percebidos e 

exemplificados, desde as brincadeiras “permitidas” para meninos e meninas no pátio da escola, 

até mesmo às reuniões de “pais e mestres” (mesmo que frequentemente só apareçam as 

mães/avós/irmãs/tias e sendo também as mulheres ampla maioria na docência, principalmente 

nos anos iniciais, ou seja, mestras). As marcas de gênero são impressas cotidianamente no 

ambiente escolar.   

O controle exercido sobre os corpos, deriva-se de uma intensa vigilância sobre atitudes 

“suspeitas”, tidas como “desviantes”. Ignora-se a curiosidade dos adolescentes, referente ao 
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sexo e a sexualidade, em prol de um silenciamento reprovador ou com abordagens a partir de 

um viés biológico e moral.  O corpo passa por diversos processos de disciplinamento. A postura 

adotada ao sentar-se nas cadeiras ou no pátio escolar durante o recreio, a forma de falar, a 

organização do caderno, das atividades e da mochila, tudo isso diz muito sobre as marcas de 

gênero impressas na escola.   

A escola costuma ser um dos primeiros lugares onde pessoas que não correspondem às 

normas são constrangidas, humilhadas, taxadas, e ao invés de ser o local para conviver com as 

diferenças e saber respeitá-las, continua sendo o lugar de reprodução e manutenção das 

violências.  

 

Consentida e ensinada na escola, a homofobia expressa-se pelo desprezo, pelo 

afastamento, pela imposição do ridículo. Como se a homossexualidade fosse 

‘contagiosa’, cria-se uma grande resistência em demonstrar simpatia para com sujeitos 

homossexuais: a aproximação pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou 

identidade (LOURO, 2000, p.20).  

 

A LGBTfobia possui taxas de violências altíssimas. Segundo o site: “Quem a 

homotransfobia matou hoje?6”, diariamente atualizado e gerenciado pelo Grupo Gay da Bahia 

(GGB), no ano de 2015, 318 pessoas foram assassinadas motivadas pelo crime de ódio à 

lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais e até mesmo heterossexuais confundidas com 

gays. Correspondendo a uma morte a cada 27 horas. E o que a escola tem a ver com isso?   

 

1.3 Políticas Públicas de Educação em Gênero e Diversidade Sexual: Avanços, 

Enfrentamentos e Retrocessos  

  

Para adentrarmos no campo das políticas públicas de educação em gênero e diversidade 

sexual, gostaríamos de apresentar um balanço histórico sobre a inserção destas temáticas, tidas 

historicamente como periféricas em detrimento de uma escolarização “objetiva”, voltada para 

as disciplinas consideradas “essenciais” para a “qualidade” do ensino e dos resultados esperados 

nas avaliações externas, como o português e a matemática.   

Essa contextualização histórica tem como objetivo identificar o conjunto de leis que 

viabilizam a inserção de diretrizes curriculares, processos formativos e a promoção de 

conhecimento cientifico na área. É também uma contextualização política, pois o aumento no 

tratamento destas questões no ambiente escolar está diretamente ligado com um projeto de 

governo progressista e alinhado, de certa forma, às pautas históricas dos movimentos sociais.   

                                                 
6 Dados disponíveis no blog: <https://homofobiamata.wordpress.com/>. Acesso em 10 maio 2017.  
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A construção da Constituição Federal de 1988, após um intenso regime antidemocrático 

no Brasil configura-se como um avanço para o estabelecimento da igualdade entre homens e 

mulheres. O então (famoso) artigo 5º, que estabelece que “todos são iguais perante a lei” 

(BRASIL, 1988), é resultado da pressão imposta por mulheres em todo o seu processo 

constitutivo. O “lobby do batom”, como ficou conhecido o bloco suprapartidário constituído 

por mulheres de diversas filiações e de posições ideológicas contrárias, conseguiu ter 80% das 

suas demandas atendidas, como a licença maternidade de 120 dias, e o direito à creche e pré-

escola, por exemplo.  

 

A Constituição Federal vigente, promulgada em 5 de outubro de 1988, significou, no 

plano jurídico nacional, um grande marco legislativo no tocante aos direitos da mulher 

e à ampliação de sua cidadania. Esta conquista, todavia, deve ser creditada, 

principalmente, à articulação das próprias mulheres na Assembleia Nacional 

Constituinte que, através das 26 deputadas eleitas e, sobretudo, através da pressão 

exercida pelo movimento feminista, conseguiu, mobilizando o Brasil de norte a sul e 

de leste a oeste, apresentar emendas populares capazes de eliminar séculos de 

subordinação legal das mulheres aos homens e sua exclusão das instâncias de poder 

(SILVA, 2012, p. 61).    

 

Apesar dos avanços conquistados, é importante frisar que algumas reivindicações 

históricas do movimento feminista, a exemplo da descriminalização do aborto e da união civil 

entre as mulheres, não foram contempladas. Porém, como ressalta a autora Salete Maria Silva, 

a Constituição encontra-se em sintonia “com as convenções internacionais de proteção aos 

direitos humanos” e é “paradigma para toda a legislação infraconstitucional civil, penal, 

trabalhista, dentre outras” (2012, p. 62), como as leis educacionais do país.  

Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum, destacam que após a década de 80, marcada pelas 

conquistas de direitos sociais e a reabertura democrática, a década seguinte foi caracterizada 

pela orientação política neoliberal, estabelecida principalmente pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Para as autoras:  

 

As mudanças na conjuntura política e econômica brasileira, com a introdução de 

reformas neoliberais, afetaram as políticas sociais voltadas para as populações mais 

pobres, justamente no momento em que diminuem as oportunidades de emprego e de 

geração de renda, provocando um quadro repleto de contradições: de um lado, a 

conquista de direitos sociais com a promulgação da Constituição Federal de 1988; de 

outro, reorientações políticas que levaram à restrição dos espaços e bandeiras públicos 

e democráticos, a redução de questões políticas a problemas técnicos, sob o argumento 

de má gestão, desperdício, falta de formação e inadequação de currículos (2004, p. 

83).  

  

Ainda segundo Vianna e Unbehaum (2004), essa mudança na reorientação política do 

país é refletida na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), nº 9.394/1996. O projeto que 
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estava em discussão no Congresso, desde 1988, foi substituído pelo texto do senador Darcy 

Ribeiro, em função dos interesses do Governo Federal. Esta é a terceira LDB do nosso país, 

tivemos outras em 1961 (Lei nº 4.024/61) e em 1971 (Lei nº 5.972/71). A “Lei da Educação” 

como ficou conhecida a proposta de Darcy Ribeiro revoga todos os outros textos legais 

anteriores e institui os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e o Plano Nacional de 

Educação.   

Os PCN’s (art. 9º, inc. IV da LDB) foram elaborados pelo Ministério da Educação 

(MEC) como proposta para construir referências curriculares comuns no ensino fundamental. 

Antes da aprovação da LDB, o Ministério apresentou-os, em 1995, às professoras, especialistas 

em educação, instituições governamentais e não-governamentais para consultá-las sobre as 

propostas apresentadas. Após receber os pareceres e passar por reformulações, os Parâmetros 

tornam-se referência nacional em 1997.  É importante frisar que a construção dos parâmetros 

está de acordo com as propostas das instituições internacionais, como o Banco Mundial por 

exemplo, que só destinam verbas para a educação brasileira mediante o comprimento de uma 

serie de metas, entre elas está o combate às desigualdades mínimas, função essa que os 

parâmetros pretendem alcançar.  

Como frisamos no parágrafo anterior, o objetivo dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

é se tornar uma referência para “subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e 

municípios” (VIANNA, UNBEHAUM, 2004, p. 89) conferindo-lhes autonomia para que 

possam ser contextualizados e complementados a partir das suas realidades locais, tanto na 

formação docente, como na prática de ensino. Além disso, os PCN’s instituem seis temas 

transversais, que não se configuram como novas disciplinas, mas devem ser transversalizados 

em todas.   

Todos os temas possuem enorme relevância social e estão interligados pelas 

problemáticas por eles suscitadas. Alguns se intercruzam de forma mais evidente, a exemplo 

da Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, assim como a Ética e o Trabalho e Consumo. 

Todos têm como premissa comum a construção do exercício da cidadania, da promoção da 

igualdade entre os povos e entre os gêneros, e da responsabilidade mútua pelos nossos bens 

naturais.    

Queremos aqui destacar o tema referente à Orientação Sexual, este é dividido em três 

blocos: Corpo Matriz da Sexualidade; Relações de Gênero; e Prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/Aids. No que concerne às relações de gênero o tema se propõe a 

“combater as relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos 

para homens e mulheres e apontar para sua transformação” (BRASIL, 1998, p. 322). E engloba 
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“o respeito a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões culturais 

existentes numa sociedade democrática e plural” (BRASIL, 1998, p. 287). Trata também sobre 

a homossexualidade e as conotações a ela atribuídas, a exemplo da inferiorização, e de como 

os comportamentos tidos como dominantes não devem servir sempre como referência, pois: 

“há tantas maneiras de ser homem ou mulher quantas são as pessoas” (BRASIL, 1998, p. 325).  

Para Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2006), apesar do positivo avanço pela 

presença das questões de gênero no tema Orientação Sexual, o documento é passível de algumas 

críticas. Há a predominância dos termos no masculino (aluno, professor) em todo o PCN, não 

adotando uma perspectiva de gênero ao priorizar o sujeito universal masculino, reforçando-se, 

assim, a “discriminação sexista” (p. 419). Esta perspectiva também se encontra presente na 

Constituição e na LDB.  

 

Não se trata da defesa de um texto que mantenha necessariamente o uso ‘o/a’ (o que 

dificulta a leitura), mas da menção indispensável aos direitos entre ambos os sexos, 

pois, se queremos construir novos significados para a prática social, precisamos 

reconstruir nossa linguagem, despojá-la da ideologia androcêntrica (VIANNA; 

UNBEHAUM, 2004, p. 90).  

  

Outra crítica apontada por essas autoras, refere-se à exclusividade do tratamento das 

questões de gênero apenas nesse tema transversal. Acreditamos que a perspectiva de gênero 

esteja presente em todos os outros temas, pois, há de se considerar, por exemplo, que as questões 

sobre Trabalho e Consumo estão diretamente ligadas às relações de gênero. Problematizar a 

divisão sexual do trabalho em nossa sociedade, a desigualdade salarial entre homens e mulheres 

e as profissões tidas como femininas e masculinas é tratar diretamente sobre aspectos históricos. 

Estes, ao longo do fortalecimento do capitalismo, instituíram relações desiguais e exploratórias 

entre ambos os sexos, com agravante da jornada dupla de trabalho encarada pelas mulheres. 

Sendo, inclusive, uma das grandes lutas feministas, desenvolvida na década de 60 e 70.   

Outra problemática levantada é o fato das abordagens sobre sexualidade estarem 

diretamente relacionadas à saúde. É comum a presença de uma profissional da saúde, 

geralmente enfermeiras, comparecerem às escolas para ofertarem palestras às jovens sobre 

prevenção as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e a gravidez.  Essas abordagens 

além de manter uma visão biologizante sobre a sexualidade são calcadas por uma matriz 

heterossexual.   

 

Se tais preocupações com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

(especialmente a AIDS), com o abuso sexual e com a gravidez na adolescência são 

absolutamente legítimas, elas não podem (nem devem) estar desvinculadas das 
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questões de gênero que, necessariamente, as perpassam. Ao associar a sexualidade 

fundamentalmente com a saúde, isso favorece, mesmo não desejando, uma abordagem 

restrita à prevenção e à doença. Ou seja, a sexualidade acaba adquirindo o traço de 

um problema circunscrito ao corpo, à saúde pública e separado das relações de gênero 

(VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 420, grifo das autoras).   

  

A utilização do termo gênero como sinônimo de sexo é também um dos problemas 

encontrados no PCN Orientação Sexual. A presença do termo gênero ao invés de sexo, em uma 

das tabelas referentes ao número médio de anos de estudo, apontada por Cláudia Vianna e 

Sandra Unbehaum, é questionada, pois, “é na análise dos dados que carece ser adotada a 

perspectiva de gênero, de modo que ilumine as diferenças e semelhanças percebidas entre os 

sexos” (2004, p. 97). Talvez a maior crítica referente aos PCN’s e aos Temas Transversais seja 

a dificuldade de incorporá-lo na prática nos conteúdos ministrados em sala de aula, inclusive 

levando o MEC a criar o projeto “PCN em Ação7”.  

Ainda na década de 1990 é aprovado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), e serve como um guia “para a reflexão educacional sobre os objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas para profissionais que atuam diretamente com crianças de 

zero a seis anos” (VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 413). Muitas foram as críticas feitas pelas 

estudiosas ao RCNEI por antecipar a escolarização na infância e por tomar a estrutura do ensino 

fundamental como referência. Ignorando, assim, as especificidades desta faixa etária e 

priorizando a mente, o conhecimento e o produto, em detrimento das experiências e do lúdico. 

Contudo, o presente documento avança na indicação sobre o trato das relações de gênero e na 

construção das identidades nesse momento da vida das crianças:  

 

[...] a construção da identidade de gênero e da própria sexualidade extrapola a mera 

configuração biológica dos seres humanos e defende que meninas e meninos 

brinquem com as possibilidades relacionadas tanto aos papéis masculinos, quanto aos 

femininos, para além da reprodução de padrões estereotipados de gênero (VIANNA; 

UNBEHAUM, 2006, p. 414).  

  

Foi sem dúvida nos anos 2000, mais intensamente a partir do governo Lula, que houve 

uma reorientação política favorável à luta das mulheres, das questões de gênero e sexualidade 

e de raça nas políticas públicas de educação. Antes de avançar na análise das questões políticas 

do período, gostaríamos de pontuar o Plano Nacional de Educação (PNE) - lei nº 10.172, 

aprovado em 2001. Embora a noção presente na Constituição que todos são iguais, 

independentemente da cor, raça, sexo, religião estivesse presente no PNE, segundo Cláudia 

                                                 
7 Programa de formação continuada de professoras estabelecido pela Secretaria de Educação Fundamental do 

MEC, no ano de 1998, para colaborar com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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Viana e Sandra Unbehaum, houve um ocultamento do termo gênero em importantes partes do 

texto. Apesar disso, e mesmo que timidamente, gênero aparece em destaque nos critérios 

estabelecidos para a avaliação do livro didático, onde se busca a não-adoção de livros que 

tenham conteúdos discriminatórios ou reproduzam estereótipos acerca dos papéis de gênero. 

Embora seja uma única menção em meio aos 30 itens presentes nos objetivos e metas para o 

ensino fundamental, é de significativa importância na adoção e escolha do livro didático, pois 

esse configura-se como um dos principais instrumentos pedagógicos utilizados na educação. 

Além disso, foi estipulada a inclusão nas diretrizes curriculares do ensino superior dos Temas 

Transversais, buscando contribuir para a efetivação no tratamento das questões no currículo e 

nas práticas de ensino, instrumentalizando docentes desde a formação inicial.   

A partir dos anos 2000 a inserção e o financiamento das políticas públicas em educação 

e gênero recebem destaque. Em 2003, ano do primeiro mandato do governo Lula, foi criada a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), ligada ao gabinete da presidência e com status 

de ministério. Esta foi o primeiro órgão em nível federal voltado às políticas públicas para as 

mulheres. A criação dessa secretaria tinha como finalidade subsidiar diretamente a presidência 

da república, promover e articular programas e ações e estimular a transversalidade de gênero 

em todas as políticas públicas do país.   

Uma das primeiras ações da SPM foi a convocação e realização da I Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) em 2004, que resultou na aprovação do I Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM).    

 

A I CNPM, convocada pelo Presidente da República e coordenada pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, reuniu 1787 delegadas, e mais de 700 observadoras e convidadas. O processo 

de preparação envolveu diretamente mais de 120 mil mulheres que discutiram, em 

plenárias municipais e regionais e em conferências estaduais, a situação das mulheres 

brasileiras, com o objetivo de propor as diretrizes para fundamentação do PNPM 

(BRASIL, 2004, p. 13).  

 

Foi através desse amplo processo participativo e democrático que foram definidas 

quatro áreas estratégicas de atuação para serem executadas transversalmente em 19 órgãos do 

governo federal, são essas: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação 

inclusiva e não-sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e, 

enfrentamento à violência contra as mulheres (BRASIL, 2004).   

Dois anos após a aprovação do I PNPM, em 2006, foi criado o Programa Gênero e 

Diversidade na Escola, que através do projeto piloto atendeu inicialmente a seis municípios do 

país: Porto Velho, Salvador, Maringá, Dourados, Niterói e Nova Iguaçu. Esse programa foi 
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responsável pela construção do curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE). Outras ações 

também foram realizadas buscando promover a equidade de gênero na educação e estimular a 

produção científica na área, a exemplo do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, 

compondo parte do Programa Mulher e Ciência, lançado em 2005.   

Este ano o prêmio chega a sua 11º edição e tem como objetivo “estimular e fortalecer a 

reflexão acerca das desigualdades existentes entre homens e mulheres em nosso país e 

sensibilizar a sociedade para tais questões” (BRASIL, 2016a). A realização do mesmo é feita 

através de uma parceria entre a SPM, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ). O prêmio subdividido em seis categorias conta com uma gratificação em 

dinheiro e/ou equipamentos eletrônicos, envolvendo estudantes do ensino médio, graduação e 

pós-graduação e com a categoria mais recente para secretarias estaduais e municipais de 

educação, estas recebem o selo de “Secretaria Promotora da Igualdade de Gênero”.  

 

A partir da 5ª edição (2009), com a inclusão da Categoria Escola Promotora da 

Igualdade de Gênero, passou a atribuir premiação a projetos pedagógicos e ações 

inovadoras nesta temática, propostas por escolas de nível médio públicas ou privadas, 

por unidade da federação. Para esta edição, foi incluída a Categoria Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, que atribuirá premiação aos projetos e ações 

voltados à promoção (BRASIL, 2016a).  

 

Em 2007, temos a II CNPM, na qual ocorreu a elaboração do II Plano Nacional. Nessa 

ocasião, foram avaliadas e reorientadas as políticas implementadas através do I Plano. Além 

disso, foram definidas 388 ações a serem realizadas pelo governo federal durante quatro anos e 

previsto R$ 17, 2 bilhões no orçamento da União para a execução do plano. Ampliou-se também 

a participação democrática na elaboração do mesmo, totalizando 320 mil pessoas.   

Em maio de 2016, foi realizada a IV CNPM, embora fosse um momento de instabilidade 

política no governo federal e na própria SPM. No ano de 2015, enquanto ocorriam as 

conferências regionais, a medida provisória do Governo Federal nº 696, extingue a SPM e a 

Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR) para criar o Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A medida foi posteriormente 

convertida na Lei nº 13.266 de 2016, que inclui Juventude no novo Ministério.   

A junção dessas pastas em apenas um Ministério representa os primeiros recuos do 

governo diante da crise política instaurada pela direita e pela mídia. Além disso, o pedido de 

abertura de processo de impeachment da Presidenta Dilma Roussef, no final de 2015, feito pelo 

ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, alegando crime de responsabilidade com 
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respeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa – as conhecidas ‘pedaladas 

fiscais’, já havia sido votado e aprovado na Câmara, dando continuidade ao processo no Senado 

Federal.  

Em 12 de maio de 2016, penúltimo dia da IV CNPM, foi aceito pelo Senado Federal a 

instauração do processo que afastou a Presidenta do cargo, ficando o Brasil sob o governo 

interino de Michel Temer. A primeira medida provisória nº 726 publicada pelo governo, neste 

mesmo dia, determinou a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos, transformando a SPM em uma Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres, fazendo parte do então e também novo Ministério da Justiça e 

Cidadania (BRASIL, 2016e).    

Diante dessa conjuntura política, a conferência foi marcada pela tensão das visíveis 

perdas de direitos conquistados na última década e pelo apoio massivo das mulheres presentes 

à ex-presidenta Dilma Roussef. O apoio culminou em um grande ato público na Esplanada dos 

Ministérios, no dia da votação no Senado, que infelizmente foi encerrado pela truculência da 

Polícia Militar do Distrito Federal, com o uso de bombas de gás e spray de pimenta (UOL, 

2016).   

  A SECADI8 e a SEPPIR criadas no mesmo ano que a SPM e que também tinham status 

de ministério, foram importantes parceiras na transversalização das políticas públicas em 

gênero, raça e diversidade sexual.   

A publicação do caderno em 2007, “Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer 

diferenças e superar preconceitos” é um dos importantes documentos produzidos pela SECADI. 

O caderno contém o histórico das políticas públicas de gênero e diversidade na educação 

brasileira, define os conceitos a partir de referências acadêmicas na área, aborda as legislações 

e as convenções internacionais das quais o Brasil é também signatário, apresenta um 

diagnóstico sobre a realidade da educação no país e pontua os programas e ações que foram 

desenvolvidos para a garantia das abordagens na educação.  

  A SEPPIR também esteve ao lado de importantes ações, como os já citados GDE e o 

Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. A Secretaria 

também promoveu o prêmio Lélia Gonzalez com o objetivo de prestigiar os projetos de 

organizações representativas das mulheres negras, buscando valorizar ações que estimulam o 

protagonismo das mesmas. Também foram publicados o Dossiê Mulheres Negras (2013) e o 

                                                 
8 Em 2011 inclui-se o I no final da sigla, referente a Inclusão.  
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Retrato das Desigualdades em Gênero e Raça, este último disponibilizado em forma de site, a 

partir de informações do período entre 1995 a 2014, com o objetivo de:  

  

[...]disponibilizar informações sobre a situação de mulheres, homens, negros e 

brancos em nosso país. Para tanto, apresenta indicadores oriundos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, sobre diferentes campos da 

vida social, de forma a disponibilizar para pesquisadores/as, estudantes, ativistas dos 

movimentos sociais e gestores/as públicos um panorama atual das desigualdades de 

gênero e de raça no Brasil, bem como de suas interseccionalidades. (BRASIL, 2016b)  

   

A SEPPIR também foi responsável pela convocação das três conferências de Promoção 

da Igualdade Racial em 2005, 2009 e 2013 e pela elaboração dos Planos de Políticas Públicas 

para a Igualdade Racial. Atualmente a Secretaria encontra-se junto com as outras secretarias 

sob o Ministério da Justiça e Cidadania.   

Podemos afirmar que a consolidação das Secretarias (SPM/SEPPIR/SECADI), da 

realização dos processos democráticos na elaboração das políticas públicas nos anos 2000, das 

ações desenvolvidas aqui já citadas, todo esse conjunto, apontava para um maior avanço na 

educação do Brasil no que concerne ao gênero, raça e diversidade sexual. Inclusive, as 

pesquisadoras Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum haviam dito em 2006, que “o caminho já 

percorrido pelas políticas públicas indica que está em curso um processo de desenvolvimento 

de políticas de igualdade, do qual não se prevê retrocesso, ainda que obstáculos possam ser 

identificados” (p. 424). E foram justamente os obstáculos (historicamente já bem conhecidos), 

criados pelas instituições religiosas, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e pela Bancada Fundamentalista, que promoveram um intenso “caça às bruxas” na 

aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Além do crescimento de proposições de 

lei ligadas ao Movimento Escola Sem Partido, no qual iremos apresentar no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 2 - ESCOLA SEM PARTIDO: A DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO 

CONSERVADORA 

 

O Movimento Escola Sem Partido (MESP) sustenta o argumento que há na educação 

brasileira uma doutrinação ideológica presente no ensino. Para os fundadores do Movimento, a 

ocorrência em sala de aula de posicionamentos políticos por parte do corpo docente é um tipo 

de “assédio ideológico9”.  Não são apenas as posturas pedagógicas que são criticadas, mas 

também os livros didáticos e as próprias leis educacionais presentes no país. O MESP, fundado 

em 2004 pelo advogado paulista Miguel Nagib, começou a obter notoriedade a partir de 2014 

com o apoio de setores conservadores no Congresso Nacional, após ser formatado como projeto 

de lei e replicado em diversas esferas legislativas do país, desde o Senado Federal até Câmaras 

Municipais. 

Em nosso entendimento, a sustentação desses projetos é feita através de uma ideia geral 

- um núcleo -, que se fortalece através de outros dois (des) entendimentos. No centro do projeto 

temos o abuso do termo ideologia, apropriado de forma equivocada e pejorativa. E através desta 

apropriação do termo, se supõe a ingerência político-partidária de esquerda e a imposição da 

“ideologia de gênero”, vista como transgressora das leis divinas e naturais da humanidade e 

ferindo a educação moral e religiosa dada pela família. Segundo o site do movimento, o Escola 

Sem Partido é “uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 

contaminação política-ideológica das escolas brasileiras” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017, 

grifo nosso), e dessa forma, incita alunos e alunas a denunciarem seus “doutrinadores”. 

Gostaríamos de dividir esse texto em três partes, a primeira para abordar o que é o 

Movimento Escola Sem Partido, a partir da sua maior base de dados públicos, o seu website: 

escolasempartido.org, através de entrevistas do fundador, e por último, as publicações do 

movimento através da rede social facebook; no segundo momento, iremos abordar a 

apropriação do conceito de Ideologia feita pelos defensores do movimento, trazendo aspectos 

históricos sobre seus usos e seus significados ao longo do tempo; e por último, vamos apresentar 

como a ação coordenada de grupos religiosos fundamentalistas cristãos, aliados à bancada 

fundamentalista do Congresso Nacional, veem apresentando projetos de leis que visam alterar 

a legislação educacional do país, a partir da perseguição e do combate à abordagem das relações 

de gênero e suas diversas aplicabilidades na educação básica e superior do país.  

                                                 
9 Afirmação presente na audiência pública promovida pela comissão de Educação para debater sobre os projetos 

de lei 867/2015 e 1411/2015 que versam sobre a inclusão do Programa Escola Sem Partido na legislação 

educacional brasileira. Disponível em: < https://goo.gl/PuZWgk>. Acesso em: 10 de maio de 2017.  

https://goo.gl/PuZWgk
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Se faz urgente uma profunda abordagem sobre os projetos de leis que alteram princípios 

da educação garantidos pela Constituição Brasileira de 1988, tendo em vista que o avanço do 

conservadorismo em nosso país pode causar danos irreparáveis ao nosso sistema educacional e 

aos docentes, profissionais vistos com enorme desconfiança diante do seu ofício e da sua função 

enquanto educadoras e educadores.  

 

2.1 Surgimento e fundamentos do Movimento Escola Sem Partido 

 

Como já falamos na introdução deste capítulo, o Escola Sem Partido surge em 2004 

formulado pelo procurador do estado de São Paulo, o advogado Miguel Nagib. Segundo ele, 

um dos motivos que o impulsionou a criação desse movimento foi um depoimento da sua filha, 

ao socializar com o mesmo a comparação que a sua professora de história fez entre Che 

Guevara, um dos maiores líderes da revolução socialista em Cuba, e o santo católico São 

Francisco de Assis, jovem que abandonou toda a sua riqueza para servir a Deus. Segundo 

entrevista concedida ao site jornalístico El País, Nagib afirma que: “as pessoas que querem 

fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e acabam dizendo que Che Guevara é um 

santo” (EL PAÍS, 2016), pois ambos dedicaram a sua vida em função de uma ideologia. 

Gostaríamos de apresentar a estruturação do site do movimento e de destacar 

inicialmente algumas palavras utilizadas em seus subtópicos, fazendo uma análise preliminar 

dos termos encontrados. Posteriormente, iremos analisar alguns desses conteúdos, para 

explicitar os argumentos e teses difundidas através desse canal de comunicação. Nessa nossa 

análise, optamos em utilizar apenas algumas imagens, por reconhecer a importância da fonte 

imagética para as pesquisas e por acreditar no poder dos símbolos aqui apresentados, além de 

ser fonte histórica que precisa ser preservada diante da possibilidade do apagamento destes 

arquivos na internet, seja pelos responsáveis, seja através de terceiros. Outra opção que 

utilizamos são trechos dos textos publicados no site.  

Partindo do endereço eletrônico do movimento – escolasempartido.org -  já temos 

incialmente uma indicação que se trata de uma organização, pelo seu final “.org”, sigla usada 

geralmente para organizações sem fins lucrativos ou para uso individual, se diferenciando do 

“.com” que tem como finalidade indicar que aquele site é comercial, assim como outros, por 

exemplo,  “.edu”, “.gov”, e etc.  

O site do Escola Sem Partido, segue um modelo comum a outros sites e blogs, com a 

divisão de subtópicos e de conteúdos relacionados com a problemática levantada por parte dos 

autores, a “educação sem doutrinação”, sendo esse o slogan do movimento. Dividido em duas 
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colunas laterais, encontramos abas que tratam, do lado esquerdo de temas, como: “corpo de 

delito”, “defenda seu filho”, “doutrinação”. E na lateral direita, conteúdos, como: “por uma lei 

contra o abuso da liberdade de ensinar”, “modelo de notificação extrajudicial”, “flagrando o 

doutrinador” e “planeje sua denúncia”, para citar apenas algumas. A utilização do vocabulário 

jurídico para intitular e classificar algumas práticas são recorrentes, um exemplo, é a aba “corpo 

de delito” que concentra as “denúncias” feitas pelas “vítimas”, nas quais são compartilhados 

vídeos feitos em sala de aula sem a prévia autorização, com o objetivo de denunciar práticas 

docentes apresentadas como doutrinadoras.  Na imagem abaixo, reproduzimos a aba 

“apresentação” com o fim de mostrar à leitora e ao leitor uma visão geral do site.  

Figura 1- Apresentação do Escola Sem Partido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Escola Sem Partido (2017). 
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A utilização de termos do vocabulário jurídico presentes no código penal brasileiro não 

nos surpreende, haja vista a origem do seu principal fundador, um advogado. O que nos 

preocupa é a intenção na qual se utiliza desses termos para construir uma imediata associação 

entre as práticas em sala de aula com atos “subversivos e ilegais”.  

O site também abriga uma biblioteca que nos surpreende, pois é classificada como 

“politicamente incorreta” e contêm apenas quatro livros, são eles: “Professor não é educador – 

Armindo Moreira”, “Por uma crítica da geografia crítica – Luis Lopes Diniz Filho”, o “Guia 

politicamente incorreto da história do Brasil” e o outro volume deste mesmo guia falando sobre 

a história da América Latina, de autoria de Leandro Narloch. Não iremos trabalhar com tais 

obras, porém gostaríamos de ressaltar o sentido pejorativo do “politicamente incorreto” e da 

ínfima referência acadêmica – teórica sobre educação que o movimento possui. 

Em “apresentação”, temos nos primeiros parágrafos o questionamento à liberdade de 

ensino no Brasil, ao afirmar que docentes tornam seus estudantes “vítimas do assédio de grupos 

e correntes políticas e ideológicas com pretensões claramente hegemônicas”, pois segundo o 

movimento “a imensa maioria dos educadores e das autoridades, quando não promovem ou 

apoiam a doutrinação, ignoram culposamente o problema ou se recusam a admiti-lo, por 

cumplicidade, conveniência ou covardia” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017, grifo nosso). 

Destacamos algumas palavras nas citações acima, para demonstrar a utilização de termos e de 

afirmações sem nenhuma fundamentação teórica.  

Ao tratar os estudantes como “vítimas”, indica que professoras e professores são 

“criminosas e criminosos”, estando nas salas de aula cometendo delitos contra o corpo discente. 

O uso da palavra covardia, indica também que existe uma relação de forças, na qual, um lado 

mais forte está intimidando o outro, geralmente o mais fraco, colocando-o numa situação de 

risco, coagindo-o, com um fim deliberado: a instituição de uma hegemonia de pensamento.  

Para compreender o que os entusiastas do movimento entendem como doutrinação 

ideológica por parte dos professores e das professoras, sendo esse o mote da organização, 

encontramos na aba “flagrando o doutrinador”, uma lista de tópicos, que segundo o site: “são 

procedimentos utilizados por esses mestres da militância” (ESCOLA SEM PARTIDO, grifo 

nosso, 2017), sendo listados no total 17 procedimentos, nos quais “você pode estar sendo vítima 

de doutrinação ideológica”, novamente a utilização do termo vítima para enfatizar a “ação 

criminosa” dos docentes. 

O primeiro seria o desvio frequente “da matéria objeto da disciplina para assuntos 

relacionados ao noticiário político ou internacional” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). 

Gostaríamos de fazer alguns questionamentos sobre esse primeiro tópico: não caberia ao 



43 

 

educador ou a educadora o papel de contextualizar e abordar assuntos que estão em voga? Fatos 

relevantes que acontecem mundialmente, a exemplo da Guerra Civil na Síria? Ou debater sobre 

a instabilidade política no país e o momento de crise econômica que estamos vivenciando? Ou 

sobre um projeto de lei do seu município que esteja em pleno debate em sua comunidade? 

Em busca de respostas para tais perguntas, apresentamos um dos objetivos gerais do 

Ensino Fundamental, que é: “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (CARNEIRO, 2015, p. 253), sendo 

atualmente um desafio para a escola saber aproveitar e utilizar a diversidade de recursos 

provenientes da tecnologia digital, a exemplo dos aplicativos para celulares. Além disso, as 

informações geradas a cada segundo através das redes sociais, sites, blogs, e etc., competem 

diretamente com os conteúdos em sala de aula e possuem um alcance inestimável entre as 

educandas e os educandos. Isto posto, temos novamente outro desafio, o de educar para o 

discernimento de informações verídicas e falsas, saber selecionar conteúdos a partir das suas 

referências, identificar opiniões emitidas sob o julgo de alguém, e buscar estabelecer critérios 

de verificação das informações lidas, produzidas, compartilhadas, e etc. Atualmente precisamos 

aproveitar destes recursos para criar um ambiente de aprendizagem que interaja com o mundo 

a sua volta e com as complexas redes de comunicação presentes na vida de todas as pessoas. 

Para Moaci Alves Carneiro: 

 

Todo cidadão vive em um ambiente comum de trocas. A escola reproduz, de alguma 

forma, este ambiente. No entanto, sua missão vai além. Deve oferecer uma formação 

intelectual de conteúdo crítico, de base humanista e, portanto, instrumentalizadora de 

competências pessoais e sociais que propicia o desenvolvimento de uma cidadania 

ativa, participativa e reivindicadora. Por esta razão, é essencial compreender o 

ambiente vivencial em diversas escalas (local, regional, estadual, nacional e 

internacional) e, ainda, penetrar nos valores deste universo. Foi nesta direção, a 

propósito, que o legislador definiu os objetivos do Ensino Fundamental no corpo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2015, p. 252).  

 

 

Muitas foram as críticas às concepções modernas de educação, compreendida como um 

processo de acumulação de conhecimento, que ignorou a formação do ser humano crítico, com 

sensibilidade e empatia. O cidadão que se quer educar no século XIX é justamente aquele capaz 

de se preocupar e relacionar com o outro. Segundo Gert Biesta entre as questões centrais da 

educação está a preocupação com a autonomia e de como reagir responsavelmente a quem é o 

outro. Pensando a educação para além de uma racionalidade técnica. (BIESTA, 2012) Edgar 

Morin, ao falar sobre o conhecimento pertinente, enfatiza a necessidade do conhecimento do 

mundo, de ser: 
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[...] um problema universal de todo cidadão do novo milênio, pois ‘Como perceber e 

conceber o Contexto, o Global (a relação todo/partes), o Multidimensional, o 

Complexo? Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer os 

problemas do mundo [...] (MORIN, 2002, p. 35, grifo do autor).  

 

Para o Movimento, o doutrinador ou a doutrinadora é aquele docente que utiliza de 

argumentos que apenas favorecem o seu ponto de vista, que indicam livros relativos à sua 

ideologia, que desqualificam figuras históricas, que ridicularizam crenças religiosas, entre 

outras posturas. Devemos enfatizar que tal favorecimento ideológico é sempre precedido por 

um pensamento dito de esquerda. 

Outro tópico que queremos dar destaque, é o que corresponde ao “aliciamento” (termo 

utilizado pelo movimento) de “alunos para participar de manifestações, atos públicos, 

passeatas, etc.” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Historicamente, o Movimento Estudantil 

do nosso país teve papel decisivo em diversos momentos de crise política. Estudantes 

secundaristas e universitários estiveram se organizando em grêmios, centros acadêmicos, 

diretórios acadêmicos ou em movimentos de juventude organizados, protagonizando as lutas 

por democracia e pelo direito de manifestação.  

Recentemente em São Paulo, no ano de 2015, ocorreu o levante secundarista contra a 

reorganização da rede estadual e do fechamento de 94 unidades. A imensa mobilização 

estudantil surpreendeu pela formulação de um novo projeto de gestão escolar e pelo intenso 

debate em torno de temas não abordados em sala de aula, sendo inviabilizados muitas vezes 

pelas posturas conservadoras presentes na administração escolar e na fixidez do currículo. 

Segundo CORTI et al (2016):  

 

Revelava-se o desejo por uma escola e por uma aula que tivessem sentido 

e fossem significativas, que abordassem as dimensões fundamentais da existência, da 

experimentação, da descoberta de si e do outro, tão próprias da adolescência. As ações 

desencadeadas por esses jovens no espaço da escola podem ser concebidas como atos 

políticos no sentido mais amplo do termo, pois recolocam a dimensão da cidadania no 

espaço escolar (p. 1170).  

 

Seguindo o mesmo exemplo da organização dos estudantes paulistas, no ano de 2016, 

centenas de universidades, institutos federais e escolas secundaristas foram ocupadas contra a 

Proposta de Emenda Constitucional – PEC 55/2016, que limita os gastos públicos na área de 

educação, saúde e assistência social por vinte anos. A proposta foi aprovada em dezembro de 

2016, mesmo após o resultado da consulta pública proposta pelo site do Senado10, que resultou 

                                                 
10 Resultado da enquete disponível no site do Senado Federal. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337>. Acesso em 10 jun. de 2017.  
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na imensa rejeição, com 345.718 votos contra a PEC versus 23.770 a favor.  Além de várias 

mobilizações e atos por todo o país, a exemplo do ato em Brasília onde ocorreu intensa 

repressão policial11.  Outras pautas também estiveram no centro das ocupações, como a Medida 

Provisória da Reforma do Ensino Médio e a não aceitação do Escola Sem Partido, sendo esse 

inclusive um dos pontos destacados sobre a já atuação de uma escola que não se preocupava 

com assuntos políticos e que deixava à margem esse debate para apenas disciplinas 

especializadas e limitada aos conteúdos programáticos em sala de aula.  

Na Universidade de Pernambuco (UPE) - campus Petrolina, foram 70 dias de ocupação, 

que revelou a intensa necessidade de formular uma gestão horizontal dessa instituição e 

extrapolou os limites da educação apenas em sala de aula, utilizando-se dos espaços da 

universidade para promover aulas públicas, debates, oficinas, mesas, atividades políticas e 

culturais.  

A partir dos exemplos citados acima sobre o protagonismo estudantil, gostaríamos de 

destacar a compreensão que o Escola Sem Partido tem sobre o Movimento Estudantil. No site, 

encontramos a seguinte imagem:  

Figura 02: Aba movimento estudantil  

Fonte: Site Escola Sem Partido (2017) 

 

A imagem utilizada no texto acima, representa a ofensiva antidemocrática diante dos 

importantes momentos históricos da política do nosso país e da participação direta das 

juventudes na luta por democracia. A explícita afirmação de que estudantes são controlados 

                                                 
11 PM reprime manifestação contra a PEC 55 e reforma do ensino médio. Disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/11/manifestantes-ocupam-ruas-de-brasilia-contra-pec-55-e-

reforma-do-ensino-medio-9588.html>. Acesso em 20 jun. de 2017.  
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pelos partidos de esquerda e a classificação como “impostores”, não deixam dúvidas sobre o 

teor antidemocrático presente no Escola Sem Partido. Tanto a liberdade de reunião, quanto a 

liberdade de associação, estão presentes na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 

XVI e XVII, direitos esses conquistados a duras penas, com a morte, tortura, exílio e o 

desaparecimento de diversos estudantes durante a Ditadura Militar. A intenção de desmobilizar 

a participação da juventude sobre os rumos políticos do país, representa essa faceta autoritária 

herdada do regime antidemocrático de 1964-1985.  

Para fundamentar os argumentos sobre a possível doutrinação ideológica presente no 

ensino, o MESP utiliza-se de uma pesquisa divulgada na revista Veja (antiga conhecida pelo 

seu alinhamento ideológico com a direita no Brasil), no ano de 2008. O instituto que promove 

a pesquisa é também aliado entre os partidos reconhecidos como de direita do Brasil, sendo 

inclusive denunciado nas eleições de 2014 pelo favorecimento de pesquisas eleitorais que 

colocavam o então candidato Aécio Neves do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

com uma grande margem de votos à frente da candidata Dilma Roussef - PT, que venceu a 

respectiva eleição. O instituto teve que prestar esclarecimentos inclusive ao Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE)12. 

A revista Veja publicou a imagem abaixo, replicada no site do MESP.  

 

Figura 03: Educação ou Doutrinação? 

Fonte: Site Escola Sem Partido (2017).  

 

                                                 
12 Pesquisa do Instituto Sensus coloca Aécio na liderança do segundo turno. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/eleicoes-2014/pesquisa-do-instituto-sensus-coloca-aecio-na-lideranca-do-segundo-turno-

17102014>. Acesso em 20 maio 2017.  

http://noticias.r7.com/eleicoes-2014/pesquisa-do-instituto-sensus-coloca-aecio-na-lideranca-do-segundo-turno-17102014
http://noticias.r7.com/eleicoes-2014/pesquisa-do-instituto-sensus-coloca-aecio-na-lideranca-do-segundo-turno-17102014
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Segundo a revista, foram ouvidas 3.000 pessoas de 24 estados brasileiros, entre 

estudantes, familiares e professoras e professores. O MESP se apropria dessa intencional 

pesquisa para criticar o resultado sobre o papel da escola, que segundo o quadro, 78% dos 

professores acreditam que a missão da escola é formar cidadãos. Para o movimento, despertar 

a criticidade consiste “apenas e tão somente em martelar ideias de esquerda na cabeça dos 

estudantes” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Não encontramos os métodos utilizados para 

saber se pela compreensão dos pesquisados, formar cidadãos significa martelar ideias de 

esquerda, essa é uma afirmação pretensiosamente desqualificadora que visa contribuir apenas 

para a tese defendida pelo Movimento Escola Sem Partido. 

Segundo Rodrigo Ratier:  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por exemplo, dizem que cidadania deve 

ser compreendida como ‘participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais’. Sua adoção no dia a dia se exprime em 

‘atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito’. Isso se aplica tanto a um militante quanto a um 

diretor de uma grande empresa (2016, p. 33). 

 

Entre os espantos que nos ocorre, é justamente o de condenar essa formação cidadã, 

quando a própria constituição já defini no seu artigo 205 que a educação deve promover e 

incentivar o “pleno desenvolvimento da pessoa” e o “preparo para o exercício da cidadania” 

(BRASIL, 1988, p. 121), além de qualificar os/as estudantes para o trabalho. De certa forma, 

essa pesquisa revela que professores e professoras estão seguindo a ordenação jurídica do país 

e demonstra que não há dissociação entre educação e cidadania, fato que deveria ser 

interpretado como justo, ao invés de ser desqualificado.  

Ainda sobre a Constituição Federal e o que ela determina para educação, temos os 

seguintes princípios: a “liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber”, além do, “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” (CONSTITUIÇÃO, 1988, 

p.121). Porém, o Escola Sem Partido contesta essa liberdade de ensinar e incentiva a denúncia 

de posturas que podem ser julgadas como subversivas ou impróprias.  

Daniel Cara, ao apontar os objetivos do MESP declarados no site do movimento, destaca 

o perigo que representa para a educação. Segundo ele:  

 

O Escola Sem Partido é inspirado em iniciativas internacionais e declara ter três 

objetivos: a ‘descontaminação e ‘desmonopolização’ política e ideológica das 

escolas’; o ‘respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes’; e o ‘respeito ao 

direito dos pais de dar aos seus filhos uma educação moral que esteja de acordo com 

suas próprias convicções’. Qualquer exercício de julgamento sobre a observância 

desses três objetivos criará verdadeiros tribunais ideológicos e morais nas escolas, 
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transformando o espaço escolar em um ambiente arbitrário, acusatório, 

completamente contraproducente ao aprendizado (CARA, 2016, p. 45). 

 

Em todos os documentos emitidos pelo MESP e em entrevistas concedidas por Miguel 

Nagib, é recorrente o uso da Convenção Americana dos Direitos Humanos para legitimar o 

argumento que “professor não tem liberdade de fazer a cabeça dos alunos” e que “os pais têm 

direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas 

próprias convicções” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Salomão Ximenes, no seu artigo: “o 

que o direito à educação tem a dizer sobre ‘escola sem partido’?”, aponta a 

inconstitucionalidade dos argumentos jurídicos utilizados pelo movimento. Segundo ele, existe 

uma diferença entre educação formal, não-formal e informal, e que o Escola Sem Partido 

desrespeita essa diferenciação ao entender que a educação formal, que é fortemente regulada 

pelo Estado, pode ser interpelada pelos interesses de cada família. Portanto:  

 

O direito de escolha dos pais, não pode ser interpretado como um direito absoluto que 

se sobreponha aos objetivos educacionais públicos definidos nas normas 

educacionais, nos projetos pedagógicos e na abordagem didática dos docentes. Dizer 

isso, por outro lado, não esvazia o direito dos pais, já que esses continuarão atuando 

nas demais dimensões da educação sobre as quais é praticamente nula a intervenção 

direta dos agentes estatais. (2016, p.56) 

 

 

Porém, o MESP sugere três proposições para a resolução dessa pretensa “doutrinação”. 

A primeira seria a denúncia e a divulgação de atos vistos como doutrinadores, e para isso, o site 

do movimento destina a aba “corpo de delito”. Outra ação é o envio de notificações 

extrajudiciais com o intuito de ameaçar determinadas condutas vistas como transgressoras, 

possuindo um modelo específico para ser utilizado pelas famílias e/ou responsáveis pelas 

estudantes. E por último, o estímulo de leis que visam alterar a Constituição e outros 

dispositivos legais que versam sobre a educação, a fim de instituir legalmente o Programa 

Escola Sem Partido. Todas essas duas últimas proposições se encontram também no site, como 

já apontamos anteriormente.   

O modelo de notificação extrajudicial, segundo eles, é uma “arma das famílias contra 

a doutrinação nas escolas”. Destacamos a palavra arma para enfatizar o sentido fascista13 do 

termo, ao ser utilizada para fins de combate e extermínio. Organizado em 22 itens, o documento 

é totalmente antidemocrático, chega a se referir aos professores e professoras como “abusadores 

                                                 
13 Para Márcia Tiburi (2016), o fascista “é aquela pessoa que luta contra laços sociais reais enquanto sustenta 

relações autoritárias, relações de dominação. Às vezes por trás de uma aparência esteticamente correta de justiça 

e bondade” (p. 24).  
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de crianças e adolescentes”, menciona inclusive uma possível detenção caso haja um “atentado 

à liberdade de consciência e de crença”. Incita também, “pais” a processar tais sujeitos, pois 

“junto com a liberdade e o cargo ou emprego, esses abusadores de crianças e adolescentes 

podem perder ainda o seu patrimônio, caso os pais dos seus alunos – que são muitos – decidam 

processar por danos morais” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Ou seja, teremos um tribunal 

e uma enorme vigilância nas escolas. Professoras e professores serão vistos com desconfianças 

em suas aulas, tanto por parte das alunas e dos alunos, como pela comunidade escolar, além de 

sofrer ameaças de punição por conta de suas possíveis “práticas doutrinadoras”.   

Concordamos com Ximenes (2016) quando o mesmo fala sobre o que representa o 

MESP para a educação do nosso país, pois:  

 

Além de representar um estágio avançado de desenvolvimento do conservadorismo 

sobre as políticas educacionais, conforme destacamos, o controle ideológico sobre 

professores e estudantes articula-se às demais agendas de reformas educacionais de 

caráter gerencial, como a privatização e o corte de recursos públicos para a educação 

pública. Essas frentes de ataques à escola pública, às quais se devem somar ainda a 

militarização das escolas – o ápice do controle totalitário na educação, estão se 

fortalecendo mutuamente em torno de um renovado projeto liberal-conservador (p. 

57) 

 

 

Queremos enfatizar também a forte presença da herança autoritária no argumento de 

legalidade deste movimento. A intencionalidade do Escola Sem Partido é basicamente a 

manutenção dos privilégios sociais de alguns grupos contrários às agendas de direitos humanos, 

que utilizam da repressão para manter a “ordem” (deles). Vale também mencionar o que 

Marcelo Torelly diz sobre a formação do jurista brasileiro, na qual “privilegiou o formalismo”, 

dedicando “pouco tempo para a reflexão crítica” e formando “profissionais ‘técnicos’, que leem 

a lei ignorando seu contexto social e aplicam a legalidade autoritária afirmando ser ela ‘neutra’” 

(2014, p. 28). É praticamente impossível haver posicionamentos tão personalizados em uma 

sala de aula como a que temos atualmente, repleta de pessoas, com diferentes organizações 

familiares, de diferentes raças, sexualidades, crenças, religiões, etc.  Mas o problema não se 

encontra somente nessa impossibilidade, o fato central nesse debate é o que não deve ser dito 

pelos docentes, estabelecendo uma intensa censura.  

E para finalizarmos essa apresentação do Movimento, a fim de prosseguir as nossas 

análises, existe um modelo de lei formulada pelo Escola Sem Partido que está tramitando em 

diversas esferas legislativas país adentro. Esse anteprojeto foi formatado para a proposição nos 

três níveis legislativos do país, tramitando em mais de onze estados e em diversas câmaras 

municipais, além do Congresso Nacional. Como o Projeto de Lei (PL) é replicado com 
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pequenas alterações em diversas instâncias, iremos nos deter aqui no PL 193/2016 que tramita 

no Senado Federal proposto pelo líder evangélico Magno Malta.  

A proposta apresentada por esse senador visa incluir entre as diretrizes e bases da 

educação – lei 9.394/1996 – o Programa Escola Sem Partido, sendo consubstanciada a partir 

das ideias defendidas pelo movimento e, já apresentadas no corpo desse trabalho. Entre os 

principais elementos, está a fixação de um cartaz com os deveres do professor que determina o 

que ele não deve fazer em sala, além da proibição de qualquer discussão ou trato sobre as 

questões de gênero, possuindo inclusive um parágrafo único com tal interdição, conforme o 

texto abaixo:  

 
O Poder Público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá qualquer 

prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e 

desenvolvimento da sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade 

biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da teoria 

ou ideologia de gênero (BRASIL, 2016f, p. 2). 

  

 

Atualmente, o projeto encontra-se na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 

aguardando parecer do relator da comissão, o senador Cristovam Buarque. A aderência ao 

programa vem sendo conquistada através dessa ação orquestrada pelos setores conservadores 

para banir qualquer tema que envolva as relações de gênero, inclusive condenando campanhas 

tão importantes, como a “Escola Sem Machismo” proposta elaborada pela ONU em parceria 

com outros organismos internacionais e apoiada por instituições que discutem a educação do 

nosso país. A seguinte publicação foi postada na página do movimento no facebook: 

Figura 04: Post na página pública do Escola Sem Partido no facebook 

Fonte: Facebook (2016). 
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  Como conceber que uma proposta como essa, em um país com enormes índices de 

violência contra a mulher e contra a população LGBT, é “comprar uma briga” com os “pais”? 

Representando uma possível “LAVAGEM CEREBRAL”, fazendo dos/as estudantes 

“COBAIAS”.  Para compreender a sustentação dessas ideias, e do crescimento desse 

movimento nos últimos anos, Luis Felipe Miguel, nos indica que isso ocorre justamente após a 

apropriação dessa “caça às bruxas” através do que chamam de “Ideologia de Gênero”. Para esse 

autor:  

 

O crescimento do MESP no debate público ocorre quando seu projeto conflui para o 

de outra vertente da agenda conservadora: o combate à chamada ‘ideologia de 

gênero’. Antes, a ideia de uma ‘Escola Sem Partido’ focava sobretudo no temor da 

‘doutrinação marxista’, algo que estava presente desde o período da ditadura militar. 

O receio da discussão sobre os papéis de gênero cresceu com iniciativas para o 

combate à homofobia e ao sexismo nas escolas e foi encampado como bandeira 

prioritária pelos grupos religiosos conservadores. Ao fundi-lo à sua pauta original, o 

MESP transferiu a discussão para um terreno aparentemente ‘moral’ (em 

contraposição a ‘político’) e passou a enquadrá-la nos termos de uma disputa entre 

escolarização e autoridade da família sobre as crianças. (MIGUEL, 2016, p. 596)  

 

 

2.2 A apropriação das “ideologias”  

 

Segundo Marilena Chauí, o termo “ideologia aparece pela primeira vez em 1801 no 

livro de Destutt de Tracy, Eléments d'ldéologie (Elementos de Ideologia)”, obra de origem 

francesa. Conforme a autora, os ideólogos eram antiteológicos, antimetafísicos e 

antimonarquistas, além de fazerem parte do partido liberal.   

 

[...] esperavam que o progresso das ciências experimentais, baseadas exclusivamente 

na observação, na análise e síntese dos dados observados, pudesse levar a uma nova 

pedagogia e a uma nova moral. Contra a educação religiosa e metafísica, que permite 

assegurar o poder político de um monarca, De Tracy propõe o ensino das ciências 

físicas e químicas para ‘formar um bom espírito’, isto é, um espírito capaz de observar, 

decompor e recompor os fatos, sem se perder em vazias especulações (CHAUÍ, 2004, 

p. 10). 

 

Um dos colaboradores, o médico Cabanis, pretendia criar ciências morais tão exatas 

quanto as naturais, “capazes de trazer a felicidade coletiva e de acabar com os dogmas” 

(CHAUÍ, 2004, p. 10), sendo as ideias liberais vistas como inimigas pelos conservadores. Anos 

após, em 1812, Bonaparte tratou os “ideólogos” como perigosos, subversivos, atribuindo que 

todas as desgraças que afligiram a França eram devido à ideologia “essa tenebrosa metafísica” 

(CHAUÍ, 2004, p. 11), pois os mesmos que apoiaram inicialmente o seu governo, levantaram 

uma série de críticas ao seu regime imperialista ao apontarem suas semelhanças com o antigo 
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regime monárquico. Bonaparte invertia nesse momento a imagem dos ideólogos, pois logo eles 

que se consideravam materialistas, estavam sendo referenciados como aqueles que invertem as 

relações entre o ideal e o real.  

A conceituação mais comum em dicionários e manuais didáticos é a que afirma que 

ideologia é um conjunto de ideias políticas sobre como o mundo deveria ser organizado, ou, a 

produção arbitrária de ideias por uma “classe dominante”, visando perpetuar a sua dominação 

(SOUSA, 2011).  

Dessa maneira, a compreensão sobre o seu significado e seu poder de atuação se 

restringe a um senso comum, no qual os indivíduos são fantoches ou alienados sem se dar conta 

de tal feito, ou como, se ocorresse uma organização proposital para essa sujeição, algo que não 

descartamos. Porém, a sua ação não é tão limitada e passiva quanto muitas vezes parece, pois 

há resistências, transgressões, novas maneiras de pensar que ultrapassam os moldes de um 

sistema de ideias que nos parece imposto, alienante, universal, natural e imutável.  

Ao longo dos dois últimos séculos, ideologia foi utilizada de diversas formas, através 

da política, da ciência, da moral, etc. No positivismo, foi objeto de formulação teórica de 

Augusto Comte, estabelecendo que a organização hierárquica das ideias e a sua imposição 

autoritária geraria uma ordem harmoniosa, evitando o caos, a desordem e colaborando para o 

tão desejado progresso. Para Émille Durkheim, a ideologia é todo conhecimento desprovido de 

objetividade científica (CHAUÍ, 2004). E Karl Marx, mais especificamente em Ideologia 

Alemã, tratou a ideologia como a representação da realidade que a classe dominante econômica 

e politicamente produz e procura impor a todas as demais classes, com o objetivo de garantir a 

sua hegemonia.  

Entre essas utilizações e conceituações, gostaríamos de enfatizar o entendimento 

proposto por Sousa Filho, ao dizer que: 

 

A ideologia é uma construção (representacional) da realidade, compartilhada 

coletivamente (processo no qual ninguém é menos responsável), que tem o poder de 

constituir o dado pela enunciação da representação (poder de fazer ver e crer), que, 

apoderando-se dos indivíduos, torna-se a própria consciência social, o senso comum, 

de uma dada sociedade, de uma dada época, tornando-se igualmente práticas sociais, 

práticas de poder, práticas de sujeição, dominação (2011, p.214). 

 

Ao falar em doutrinação ideológica nas escolas, deputados, senadores, grupos religiosos 

fundamentalistas cristãos, além de outros representantes de setores conservadores, a tratam 

como transgressora, por violar realidades que são vistas como naturais e não como fruto de 

processos históricos. E para isso, se baseiam em duas linhas que são desencadeadas pelo núcleo 
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central dessa apropriação negativa da ideologia. A primeira, parte de uma antiga polarização 

política, surgida na Guerra Fria, e a segunda, é calcada em argumentos contra os movimentos 

feministas e LGBT’S, por acreditarem que estes estejam buscando impor suas ideias que, na 

opinião dos religiosos, são contra as leis naturais e divinas.  

Vejamos a fala do fundador do MESP em entrevista a um site14: 

  

[...] existem muitos professores que usam a sala de aula para “fazer a cabeça” dos 

alunos, para poder usá-los como massa de manobra a serviço dos seus próprios 

interesses políticos e partidários[...]Os sindicatos, por sua vez, além de representarem 

os interesses desses militantes disfarçados de professores, são controlados pelos 

partidos de esquerda, que lucram com a prática da doutrinação e da propaganda 

partidária nas escolas. (NAGGIB, 2017, grifo nosso) 

 

Nessa mesma linha, o Senador Magna Malta, afirma em vídeo produzido e 

disponibilizado pelo seu site15, que:  

 

[...] o que temos hoje no Brasil, a partir desses 13 anos desse governo que está sendo 

afastado é uma pregação ideológica, partidária, ideologias, política e religião. Nós não 

temos que pregar religião, ensinar religião na escola, nós não temos que pregar 

ideologias na escola e nem posições partidárias e nem um aluno tem que estar à 

mercê da posição partidária ideológica do seu professor ou de uma posição 

ideológica, por exemplo[...] (MALTA, 2016, grifo nosso). 

 

O primeiro viés abordado é o político, a referência para essa doutrinação é a política 

partidária de esquerda, encarnada atualmente no Brasil na sigla partidária do Partido dos 

Trabalhadores – PT. Não encontramos nenhuma referência à doutrinação de direita ou à 

imposição de ideias ultraliberais, neoliberais, conservadoras, etc. o sentido que se dá a essa 

doutrinação partidária está sempre calcado no fantasma comunista ainda não superado da 

Guerra Fria. Como sabemos, após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos 

e da União Soviética sobre o nazismo alemão, e com a divisão da cidade de Berlim – a parte 

ocidental capitalista e a oriental socialista - se intensificou uma disputa ideológica sobre qual 

sistema político e econômico deveria ser seguido pelas nações. Essa bipolarização contribuiu 

para a eclosão das ditaduras militares na América Latina, sendo apoiadas pelo poderio militar 

e econômico dos Estados Unidos, visando conter o possível avanço comunista nestes países.  

 

                                                 
14 Entrevista com Miguel Nagib, fundador e coordenador do Escola Sem Partido. Disponível em: 

<http://olharatual.com.br/entrevista-com-miguel-nagib-fundador-e-coordenador-escola-sem-partido/>. Acesso 

em 20 jun. de 2017.  
15 Senador Magno Malta explica o Projeto Escola Sem Partido. Disponível em: 

<http://magnomalta.com/index.php/multimidia/galeria-de-vos-mainmenu-42/3409-senador-magno-malta-

explica-o-projeto-escola-sem-partido>. Acesso em 10 maio de 2017.  
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No imaginário das democracias liberais do ocidente, o inimigo encontrava-se dentro 

dos seus territórios, alimentando pela denominada subversão comunista. A repressão 

aos movimentos revolucionários tornou-se prática constante nos países ocidentais, 

enquanto nos socialistas impunha-se o apoio ideológico e logístico às ações que 

visavam derrubar o regime capitalista (TELES, 2014, p. 19) 

 

A outra linha é a confusão conceitual que Miguel Nagib e seus seguidores fazem dos 

estudos de gênero. A educação moral e religiosa é confundida com a educação pública e laica, 

direito de todos e todas e que prevê o exercício da cidadania e a pluralidade de ideias. Para eles, 

o docente ao trabalhar a “teoria de gênero”, está utilizando “os seus alunos como cobaias” e 

pressupondo que “essa prática pedagógica pode implicar algum tipo de dano aos seus filhos ou 

ao seu direito de dar a eles a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções” 

(NAGIB, 2015). A ideologia vista como inimiga para os defensores do MESP é a mesma que 

sustenta os seus ideais conservadores, pois a pretensão de neutralidade é nada mais que a 

empreitada em busca da manutenção de privilégios sociais, econômicos, políticos e culturais.  

 

[...] a ideologia constitui o modo de operar de toda cultura (enquanto sistema de 

sociedade), ao procurar naturalizar-se, universalizar-se e eternizar-se, e atua por meio 

dos discursos sociais (variando do mito ao discurso que se pretende científico) que 

oferecem os sentidos e significações legitimadoras do que em cada cultura está 

instituído e aceito (SOUSA, 2011, p. 210).  

 

O crescimento de políticas públicas educacionais em gênero no Brasil contribui para 

combater os números absurdos da violência contra mulheres e da população LGBT’s. Urge a 

necessidade de discutirmos a ingerência das questões religiosas nas políticas educacionais de 

nosso país. Pois em desrespeito aos preceitos constitucionais, tais ingerências vêm sendo motor 

para a violação dos direitos humanos fundamentais desses grupos. 

 

2.3 O avanço do conservadorismo cristão no cenário político educacional 

 

A união entre duas ideologias: a de esquerda – associada ao comunismo, e a “ideologia 

de gênero”, vista como impostora e perigosa16, é para o Escola Sem Partido um dos seus maiores 

alicerces. E por contar também com o auxílio dos grupos fundamentalistas cristãos, o 

movimento tem alcançado visibilidade expressiva nos últimos anos. Tanto a Igreja Católica, 

quanto as inúmeras igrejas evangélicas em nosso país, tem conseguido mobilizar esforços no 

                                                 
16 Jorge Scala (2011) defende que a ideologia é um pressuposto falso e a teoria de gênero uma lavagem cerebral.  
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cenário político educacional brasileiro em torno de temas aparentemente morais. Vale ressaltar, 

que isso não se restringe somente a educação.  

O PNE 2014/202417, foi um importante palco para as manifestações conservadoras 

presentes no Congresso Nacional, sendo a bancada fundamentalista cristã, a protagonista. Esta 

atuação não se restringiu apenas a Brasília, veio sendo observada e vista em todos os estados e 

municípios brasileiros como uma ação sistematizada, perseguindo os mesmos rumos: a 

exclusão total de qualquer estratégia ou proposição que envolvesse temas relacionados a gênero 

e sexualidade.  

O caminho para a formulação do PNE é dividido em etapas, com conferências 

municipais, estaduais e nacionais, com a ampla participação de diversos segmentos da 

comunidade educacional e dos movimentos sociais. É uma trajetória que perpassa a construção 

democrática da educação brasileira e que resulta em relatórios finais, com eixos, estratégias, 

metas, etc. Esse processo é importante para a aglutinação de ideias emergentes e para a 

formulação das diretrizes educacionais. Porém, entre 2009 e 2014, o obscurantismo religioso 

tão presente em nosso cenário político, buscou a aniquilação de temas pertinentes, em nome 

dos dogmas cristãos.  

Nos documentos finais de ambas as conferências (apesar da aprovação do PNE 

2014/2024 ter sido, praticamente, seis meses antes da última conferência nacional ser 

realizada), há a existência de termos como: “homofobia, identidade de gênero, lesbofobia, 

machismo, movimento feminista, orientação sexual, segregação, sexismo, transfobia, entre 

outros” (p. 149), porém, estes foram suprimidos do texto final da lei que institui o PNE. 

Segundo a série “Legislação”, publicação produzida pela Câmara dos Deputados: 

 

A mais ruidosa polêmica diz respeito à alteração da diretriz que previa a superação 

das desigualdades educacionais (inciso III do art. 2º do substitutivo da Câmara). O 

Senado alterou esse dispositivo, retirando a ênfase na promoção da ‘igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual’, expressão substituída por ‘cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação’ (BRASIL, 2015b, p. 21).  

 

A ajuda da maior igreja do nosso país, a católica, foi de extrema importância para a 

mobilização de padres, bispos e adeptos presentes nas votações também nos estados e 

municípios. A CNBB, afirmou em nota destinada a votação dos Planos Municipais de 

Educação, o seguinte:  

 

[...] a ideologia de gênero vai no caminho oposto e desconstrói o conceito de família, 

que tem seu fundamento na união estável entre homem e mulher. A introdução dessa 

                                                 
17 Lei nº 13.005, aprovada no Congresso Nacional em 25 junho de 2014.  
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ideologia na prática pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a 

vida das crianças e das famílias (CONFERÊNCIA, 2015).  

 

Dessa forma, assim como em milhares de municípios pelo Brasil, a aprovação do Plano 

Municipal de Educação de Petrolina também ocorreu sob tensão contando com a presença de 

representantes religiosos. O bispo de Petrolina, Dom Manoel dos Reis de Farias, esteve presente 

durante a votação do plano municipal e disse em entrevista a um blog de notícias da região, 

que: 

 

Deus criou homem e mulher, então não se pode projeto nenhum ferir aquilo que é 

direito natural. A educação geral é uma coisa libertadora, mas como eu nunca assisti 

a uma aula de educação sexual não tenho como saber, mas dizem que é um 

‘treinamento sexual’ (BRITTO, 2015). 

 

 O discurso de Dom Manoel simplesmente ratifica as diretrizes enviadas pela CNBB, e 

apresenta a completa falta de conhecimento na abordagem dessas discussões em sala de aula, 

com especulações infundadas, porém defendidas através de argumentos morais e religiosos. O 

termo “ideologia de gênero” também é utilizado pela imprensa local, sem nenhuma forma de 

contestação, reafirmando a ideia que os fundamentalistas construíram em torno dessa temática.  

 

No contexto geral de fortalecimento do conservadorismo no país, a entrada da cúpula 

da Igreja Católica com maior protagonismo no processo dos planos municipais e 

estaduais de educação pode ser lida como mais um capítulo da disputa por hegemonia 

religiosa no país com o campo evangélico, visando a um eleitorado mais conservador 

em plena ascensão. Essa disputa por protagonismo diante de uma atuação evangélica 

de destaque em várias frentes conservadoras no Congresso Nacional, na qual se inclui 

o veto presidencial ao kit Escola sem Homofobia em 2011, representa um grande 

marco. Esse fato contribuiu para o fortalecimento de vários parlamentares evangélicos 

no Congresso Nacional [...] (CARREIRA, 2015, p. 375). 

 

A Igreja Católica é a maior instituição religiosa em nosso país desde os tempos da 

colonização portuguesa, estando presente em importantes momentos políticos da nossa história, 

exercendo em muito deles, o papel de reguladora e mantenedora da ordem, ou, em alguns casos, 

transgredindo-a. O crucial apoio aos militares no início do Golpe de 1964, motivado pela 

possível ameaça comunista e, consequentemente ateísta, mobilizou a instituição e as elites. Uma 

dessas articulações, resultou na construção da “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, 

ocorrida semanas antes da deflagração do golpe. Durante a década de 70, a Teologia da 

Libertação, inspirada por Gustavo Gutierrez, passou a ser um dos segmentos católicos 

contrários ao processo ditatorial na América Latina, exercendo importante resistência a esses 

regimes.  
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No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no ano de 2010, 

64% das pessoas pesquisadas se declararam católicas, sendo a Igreja Católica Apostólica 

Romana a maior do país em número de adeptos do catolicismo, seguida da Igreja Católica 

Apostólica Brasileira e da Católica Ortodoxa (CENSO, 2010). Este resultado demonstra que o 

número de católicos no Brasil caiu 11% em uma década, segundo a pesquisa realizada pelo 

mesmo instituto no ano 2000. As Igrejas Evangélicas, pelo contrário, só cresceram neste mesmo 

período, passando de 15% de adeptos em 2000, para 22% em 2010, um aumento de 7%. As 

maiores igrejas evangélicas são: a Assembleia de Deus, aparecendo em ambas as pesquisas em 

primeiro lugar; seguido da Igreja Batista, Congregação Cristã, Universal e Adventista que 

também permaneceram na mesma ordem em ambos resultados (CENSO, 2000; CENSO, 2010).  

Esse aumento pode ser percebido não apenas em relação aos adeptos, mas na 

representatividade política no cenário federal nos últimos 13 anos. A assembleia de Deus é a 

que possui um maior número de representantes, chegando a 22 deputados na legislatura 2011-

2015, representando dessa forma 30% da Frente Parlamentar Evangélica, logo após a Igreja 

Batista, com representantes como Magno Malta, um dos propositores do Escola Sem Partido, 

além de líderes importantes, como, Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, 

ex-senador e atualmente prefeito do Rio de Janeiro.  

A Frente parlamentar evangélica se constituiu como uma das bancadas do nosso 

Congresso Nacional, segundo a Radiografia do Congresso, essas bancadas se configuram como:  

 

[...]grupos de pressão, de formação suprapartidária, que se constituem no Congresso, 

com a participação de deputados e senadores, para a defesa de interesses específicos 

de grupos ou setores. Em geral, seus integrantes atuam junto ao Poder Executivo na 

defesa de seus pleitos e, quando estes dependem do Congresso, a missão primeira de 

cada parlamentar é convencer seu partido da importância, necessidade e conveniência 

da adoção da medida patrocinada pela frente ou bancada informal. Se a persuasão 

junto ao Executivo e aos partidos não surtir efeitos, entra em ação uma estratégia de 

pressão que consiste em condicionar o voto da bancada em qualquer matéria de 

interesse do governo ao atendimento de seus pleitos. (RADIOGRAFIA, 2002, p. 21) 

 

Uma dessas atuações foi vista em 2011 quando houve o impedimento da distribuição de 

6 mil exemplares do kit educativo anti-homofobia, que seria utilizado nas escolas do ensino 

médio. O material, apelidado pejorativamente pelos parlamentares como “kit-gay”, foi 

produzido por uma organização não-governamental e fazia parte do Projeto Escola Sem 

Homofobia. Composto por um caderno, boletins, três curtas-metragens e seus guias, além de 

um cartaz e uma carta de apresentação para gestoras e educadoras, o projeto objetivava debater 

sobre preconceito, discriminação, intolerância e homoafetividade. Os fundamentalistas 
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acusavam o kit de “incentivar o homossexualismo e a promiscuidade18”, e apesar do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento na Educação (FNDE) ter investido 1,9 milhão de reais (BRASIL, 

2016c), a presidência da república barrou a sua distribuição. Esse retrocesso deveu-se à intensa 

pressão da bancada conservadora legislativa na obstrução de pautas que interessavam o governo 

e na barganha pela preservação de nomes políticos, envolvidos em esquemas de corrupção.  

Em busca simples no site da Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Evangélica 

consta com o nome de 198 deputados e deputadas, sendo 19 signatários, ou seja, que estão fora 

do exercício, a exemplo do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, 

representante da Assembleia de Deus e preso por atos de corrupção. Através das publicações 

produzidas pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), sobre as 

legislaturas eleitas em cada mandato, temos a tabela abaixo. Os seus números divergem dos 

dados apresentados anteriormente, mas isso é devido o fluxo na composição das bancadas 

informais, havendo oscilações em torno de algumas pautas.  

 

Figura 5 – Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Federal desde as eleições de 2003 

 

Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

 

O que podemos observar é um crescimento de representantes nos últimos dois mandatos, 

chegando a dobrar o número na eleição de 2010, havendo apenas em 2006 um decréscimo 

devido aos escândalos de corrupção envolvendo os principais líderes religiosos, a exemplo do 

Bispo Rodrigues, da Igreja Universal do Reino de Deus, que após liderar a bancada por dois 

mandatos seguidos, renunciou no ano de 2005 devido aos resultados da  Comissão Parlamentar 

                                                 
18 Fala do deputado federal Jair Bolsonaro em discurso defendendo a sua candidatura à presidência da Câmara dos 

Deputados em 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/02/bolsonaro-critica-kit-gay-e-

diz-querer-mudar-alguma-coisa-na-camara.html>. Acesso em 03 maio 2017.   
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de Inquérito (CPI) das Sanguessugas que investigava o superfaturamento na compra de 

ambulâncias.  

A frente parlamentar evangélica também reuni forças compondo o poder dos “3B”, 

também conhecida como “bancada BBB”, ou seja, “boi, bala e bíblia”, sendo identificada pela 

ação “reacionária, extrema direita e protofascista que está tomando conta da pauta política” 

(CHAUÍ, 2016, p.10). Esse aumento do conservadorismo no Brasil é também percebido em 

outros países, como na França19 e nos Estados Unidos, com a recente eleição para presidente 

de Donald Trump, considerado um conservador pela defesa radical de ideias nacionalistas, 

cristãs, racistas, misóginas e xenofóbicas.  

Tendo em vista a ação dos católicos e dos evangélicos nas esferas legislativas, 

gostaríamos de apontar algumas articulações produzidas por esses grupos em outros espaços de 

poder. Para isso, precisamos compreender como o aparecimento coordenado da Igreja Católica, 

faz parte de uma ação sistematizada de um organismo interno da instituição, a Congregação 

para a Doutrina da Fé.  

Durante o mesmo período que o Escola Sem Partido ficou na sombra do seu fundador, 

entre 2004 a 2010, a Igreja Católica reuniu esforços para difamar e perseguir qualquer assunto 

que fosse referente a gênero, emancipação feminina, direitos reprodutivos e união homoafetiva. 

Um dos principais documentos elaborados para orientar os bispos da Igreja Católica 

sobre “os perigos” da teoria de gênero, foi a “Carta aos bispos da Igreja Católica sobre a 

colaboração do homem e da mulher na Igreja e no Mundo”, escrito pelo até então cardeal Joseph 

Ratzinger, que um ano depois se tornou o papa Bento XVI. O documento foi publicado em 

julho de 2004, produzido pela Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, 

conhecido pelos processos inquisitoriais na Idade Média e Moderna.  

A Inquisição enquanto instituição da Igreja Apostólica Romana nasce no século XII, da 

tentativa de combater os Cátaros e Valdenses na França, e sobrevive até o século XIX. Em 1904 

passa a chamar-se Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício e em 1965, tornou-se a 

Congregação para a Doutrina da Fé, tal qual a conhecemos até os dias de hoje. A ação 

Inquisitorial para a defesa da família e dos preceitos da Igreja Católica se fez presente ao longo 

dos séculos, utilizando-se de diversos meios de doutrinação e coerção para a obtenção de seus 

objetivos. 

Ronaldo Vainfas (1989), em seu clássico Trópico dos Pecados, aponta como após o 

Concílio de Trento (1545-1563) a família emerge como célula fundamental para manutenção 

                                                 
19 Joan Scott (2012) em seu artigo “usos e abusos do gênero” retrata semelhante discussão no sistema educacional 

francês. 
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dos preceitos católicos, ela deveria ser instituída por meio do casamento, que agora se tornava 

um dos sacramentos, e preservada a todo custo. A Inquisição Ibérica, que agiu na América 

Portuguesa por meio de visitações e da ação dos bispos e familiares do Santo Ofício, estava 

submetida diretamente aos reis e não ao Papa, como a Inquisição Romana, mas seguia seus 

mesmos preceitos, a partir da união da Igreja com o Estado. 

Essa instituição dispunha de duas grandes armas para conquistar a população e atrair as 

delações. A primeira, eram os sermões, nos quais se propagavam as práticas a serem combatidas 

e se incutia na população o terror através de mensagens sobre o pecado e o inferno no qual 

queimariam os infiéis. Se estimulavam as delações e confissões, para a expiação individual e 

coletiva dos pecados. A segunda arma eram os Autos-de-Fé e suas imagens teatrais de 

sacrifício, expiação e reconciliação, sendo grandes espetáculos de humilhação que atraiam 

multidões e promoviam uma sensação de purificação nos presentes. 

Era comum na época, que denúncias de faltas ou crimes, ocorressem entre familiares e 

vizinhos, e eram extremamente estimuladas pelos religiosos. Cabe ressaltar que não só os que 

temiam a Inquisição faziam tais denúncias para encobrir ou amenizar suas próprias faltas, pois 

sendo esta tão poderosa, a população via que colaborar era uma forma de adquirir prestígio. As 

táticas de denúncia podem ser vistas ainda hoje, agora sob o argumento jurídico, dentro do 

projeto do Escola Sem Partido. Defendendo, ainda, o direito das famílias, decidirem sobre a 

educação dos filhos, usurpando ao estado, as prerrogativas da educação laica defendida em 

nossa constituição.  

Luiz Mott (2006), historiador e ativista do movimento gay baiano, argumenta em um de 

seus artigos sobre a repressão à sodomia na Inquisição, que esta era perseguida não apenas por 

ser uma heresia, questão que foi alvo de polêmica entre os teóricos da Inquisição, mas por 

representar uma ameaça aos valores da família e do patriarcado, que a instituição, tinha como 

um dos principais objetivos proteger. 

Segundo Foucault:  

Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta. Sem dúvida porque é 

fácil de ser dominado. Uma grave caução histórica e política o protege; pondo a 

origem da Idade da Repressão no século XVII, após centenas de anos de arejamento 

e de expressão livre, faz-se com que coincida com o desenvolvimento do capitalismo: 

ela faria parte da ordem burguesa (1988, p.11)  

 

A Congregação para a Doutrina da Fé é responsável por difundir a doutrina e defender 

a tradição católica, perpetuando a manutenção dos seus valores.  Segundo o artigo de Juan 

Arias, no site jornalístico EL PAÍS, a Congregação é o “bastião do conservadorismo católico”, 

sendo considerada, “teologicamente acima do próprio papa” (ARIAS, 2013).  
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Assim, a construção da doutrina católica contrária ao gênero começou no pontificado 

do papa Wojtyla (João Paulo II), sob o comando do prefeito da Congregação para a 

Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, que em 2005 sucederia a Wojtyla no papado, 

adotando o nome de Bento XVI. A partir dos anos 2000, delineia-se com clareza o 

adversário a ser combatido: aquilo que no Brasil recebeu o nome de ‘ideologia de 

gênero’, mas que na França e na Itália costuma ser chamada de ‘teoria do gender’ 

(‘théorie du gender’, ‘teoria del gender’), com o uso do inglês como forma de marcar 

sua origem alienígena. Embora se apoiando superficialmente na literatura feminista e 

queer, ‘trata-se de uma invenção polêmica dos meios conservadores católicos que visa 

caricaturizar e, assim, deslegitimar um campo de estudos’ (GARBAGNOLI, 2014, 

apud, MIGUEL, 2016, p.598). 
 

Uma das publicações utilizadas como referência no Brasil sobre a “ideologia de gênero” 

é o livro do ativista do movimento pró-vida e, assim como Nagib, também advogado, o 

argentino Jorge Scala. O livro “Ideologia de Gênero – o neototalitarismo e a morte da família”, 

foi publicado em 2011 e traduzido e distribuído no Brasil através da editora católica, Katechesis. 

Em entrevista ao portal católico Zenit (2012), Jorge Scala explica os seus fundamentos 

presentes no livro, ao explicar o que é Ideologia, o autor diz: 

 

Uma ideologia é um corpo fechado de idéias, que parte de um pressuposto básico falso 

– que por isto deve impor-se evitando toda análise racional -, e então vão surgindo as 

conseqüências lógicas desse princípio falso. As ideologias se impõem utilizando o 

sistema educacional formal (escola e universidade) e não formal (meios de 

propaganda), como fizeram os nazistas e os marxistas (ZENIT, 2012). 

 

A ideologia neste caso é tratada como uma forma de alienação, vista como antinatural e 

parte da presunção que ela age de forma controlada através da educação. A comparação em 

relação ao nazismo e ao marxismo, aponta também o seu viés político.  Para ele, a Ideologia de 

Gênero se baseia nesse “fundamento principal falso”, pois:  

 

[...]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. Agora, 

se isso fosse verdade, 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 (ZENIT, 2012, grifo nosso). 

 

Ele já salienta inicialmente que o fundamento é falso, reafirma adiante que “se isso fosse 

verdade” e classifica como “uma espécie de lavagem cerebral”, os pontos argumentativos 

centrais que o entrevistado utiliza para desvalorizar gênero, está justamente ancorado nos 
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dogmas católicos, como a única relação matrimonial possível seja a heterossexual, além de 

reafirmar o cerceamento aos direitos reprodutivos. Segundo Michel Foucault:  

 

Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o 

simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de transgressão 

deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance 

do poder; desordena a lei; antecipa, por menos que seja, a liberdade futura 

(FOUCAULT, 1988 p. 12).  

 

 Através desses meios institucionais e dos discursos produzidos e compartilhados por 

lideranças religiosas católicas, a “caça às bruxas” vêm sendo coordenada. Identificamos que 

essas ações têm dois objetivos explícitos, primeiramente combater as mudanças culturais que 

ao longo das últimas décadas vêm sendo percebidas, como a conquista mínima de direitos 

fundamentais de LGBT’s e a crescente formulação de políticas públicas transversais em gênero 

e sexualidade através dos organismos internacionais. O segundo objetivo, é a perda de fiéis para 

igrejas evangélicas, e dessa forma, o discurso da Igreja Católica assemelha-se com o 

conservadorismo expresso pelos evangélicos, a fim de manter os seus adeptos mais 

conservadores. Ao contrário dos católicos, e como já vimos, a Frente Parlamentar Evangélica, 

tem crescido consideravelmente na última década, demarcando bem o seu território e a 

imposição das suas ideias, mesmo diante do contexto de secularização.  

 Segundo Silva (2015), a plataforma política dos evangélicos pentecostais e 

neopentecostais, é composta de três pilares. O primeiro é ação messiânica desse grupo, ancorada 

na ideia que estes representam a moralidade diante de um sistema político antiético e corrupto. 

A moralidade é o novo refúgio. A nova bandeira de salvação da política. O segundo, consiste 

“na defesa da família[...]é justamente se apresentar como reserva moral dos valores tradicionais, 

sobretudo por meio da resistência à reconfiguração das noções de família e casamento” (p. 110). 

E o terceiro pilar, é a possibilidade de elevar a prosperidade e o bem-estar social, sendo 

ancorada na teologia da prosperidade20.   

 Nesta atuação dos evangélicos no Congresso Nacional, um fato que merece atenção, é 

a apropriação de espaços estratégicos nas comissões legislativas. O pastor da Igreja Batista, 

Marco Feliciano, em 2013, presidiu a comissão de Direitos Humanos da Câmara, mesmo após 

                                                 
20 Segundo (SIEPIERSKI, 1997 apud SILVA, 2015) esta doutrina advoga e estimula que os cristãos devem buscar 

alcançar êxito financeiro em suas atividades, baseado na premissa de que a espiritualidade não é somente um bem 

interior, mas ela se reflete nas condições de vida de quem crê em deus (p. 108).   
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a divulgação de um dos seus discursos, no qual ele se referiu que a Síndrome de 

Imunodeficiência Adquiriria (AIDS) é um “câncer gay”21.  

 

O que significa dizer, que por conta deste “lobby moral” a democracia brasileira está 

limitada a se ver diante de sérios obstáculos para se pensar a discussão de agendas no 

campo dos direitos humanos. Este expediente é central para a vitalidade da 

democracia, pois a ampliação de direitos às minorias tornou-se tema de primeira 

importância para a legitimidade dos sistemas democráticos. Não obstante, na 

contramão de boa parte das democracias liberais do ocidente, a atuação de 

pentecostais e neopentecostais na política nacional tornou a discussão destes temas 

quase um tabu (SILVA, 2015, p. 121). 

 

 E dessa forma, o Escola Sem Partido, irá reunir os elementos necessários para o 

fortalecimento desse grupo político no Congresso Nacional. No levantamento feito por Rodrigo 

Ratier (2016), dos 19 projetos de lei - tanto estaduais, quanto federais - baseados no ESP, 11 

deles têm seus proponentes ligados à alguma igreja, sendo o PSC – Partido Social Cristão, o 

que mais possui projetos, em seguida do PMDB e do PSDB, partidos de direita e centro-direita.  

 Segundo Luis Felipe Miguel, além do combate ao comunismo e o alinhamento com o 

fundamentalismo religioso, o MESP é também composto por ideias ultraliberais, advindas da 

“escola econômica austríaca”. Segundo o autor, esta teoria “intelectualmente sofisticada”, é 

“capaz de fazer frente à pretensa hegemonia do pensamento progressista nos ambientes 

universitários” (2016, p. 593). Através de instituições internacionais, à exemplos de think 

tank’s22, grupos nacionais vêm sendo financiados para a difusão de seus ideais. O MBL – 

Movimento Brasil Livre, que representa um desses grupos, elegeu o Escola Sem Partido como 

prioridade entre as suas “bandeiras políticas”.  

 Desse modo, gostaríamos de encerrar este capítulo ratificando a importância de lutarmos 

contra um projeto sem embasamento político e teórico coerentes com as necessidades da 

educação brasileira que visa o extermínio da diferença, que busca padronizar os sujeitos e que 

representa o que tem de mais antidemocrático na história da educação brasileira. Claudia 

Vianna já nos apontava em 2011, que: 

 

Nossa prática social recortada pela homogeneização permite o acesso a direitos 

genéricos. Muitos exemplos desse processo são encontrados na equivalência da lei, 

da moral e da igualdade abstrata. Mas essa prática social remete ao mesmo tempo ao 

conflito diante dessa equivalência que oculta necessidades individuais e coletivas 

diversas, centralizadas pelo alto, e omite distinções e contrastes, diferenças de classe 

                                                 
21 Aids é “câncer gay”, afirma deputado pastor Marco Feliciano. Disponível em: 

<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/09/aids-cancer-gay-deputado-pastor-feliciano.html>. Acesso em 

01 maio 2017.  
22 Fundações privadas que treinam divulgadores e financiam grupos de intervenção, ligadas a ideologia ultraliberal 

libertariana (MIGUEL, 2016).  
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social, gerações, raça/etnia, gênero, até mesmo na própria família, primeira unidade 

comunitária (VIANNA, 2011, p. 124). 

 

Por isso, é importante que tracemos uma discussão sobre igualdade e diferença, tal qual 

é aplicada pela lógica conservadora. A ideia de diferença tem suas origens em fins do século 

XVIII e início do XIX, no que se constituiu como uma direita originária após a Revolução 

Francesa, utilizada para explicar práticas racistas e sexistas. (PIERUCCI, 1990, apud VIANNA, 

2011, p. 124). O conceito foi depois apropriado pela esquerda para pautar suas reivindicações, 

fugindo a uma homogeneização eurocêntrica, branca e misógina. Contudo, há que se ter 

cuidado, com o equilíbrio entre igualdade e diferença, para que a diferença não pareça sempre 

uma exceção à regra. E que a regra heteronormativa, cristã e liberal não seja sempre 

reivindicada, como tem sido feita pelos defensores do Escola Sem Partido.   

 

CAPÍTULO 3 - AS AÇÕES OFENSIVAS DO ESCOLA SEM PARTIDO E AS FORMAS 

DE RESISTÊNCIA EM DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA E 

CRÍTICA  

 

 Os estudos de gênero e das suas relações vieram sendo consolidados na Academia nas 

últimas três décadas em nosso país, como pontuamos em nosso primeiro capítulo. Esse processo 

de consolidação foi realizado através de disputas teóricas, de espaços de poder e de apropriações 

culturais. Os movimentos sociais, principalmente os movimentos feministas, também 

orientaram as suas lutas no combate a todas as desigualdades geradas pela imbricação existente 

entre o patriarcado, o machismo, o racismo, a sexualidade e a classe, temas presentes neste 

campo de estudos e de atuação política. A crescente pesquisa e publicações de trabalhos nos 

meios acadêmicos são uma das amostras que podemos citar como efeito dessa consolidação. 

Segundo Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2016), esse crescimento é observado, sobretudo 

a partir de 2008, como reflexo do aumento das políticas públicas em educação em gênero e 

diversidade sexual.                                                               

 Apesar desse reconhecimento que fazemos, a falta de informação aliada à distorção que 

atualmente alguns grupos conservadores fazem dos estudos de gênero, já tem apresentado 

efeitos nas universidades e nas escolas. Pela atualidade do tema, é muito difícil mensurar 

quantos casos já vieram à tona de professoras que são “denunciadas” como “doutrinadoras”, 

respondendo a processos judiciais e sofrendo linchamento público, principalmente pelas redes 

sociais. A atuação do “Escola Sem Partido” já conta com alguns casos conhecidos 

nacionalmente, como iremos falar nessas próximas páginas.  
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 Diante desses casos específicos, temos também outras preocupações, pois a exclusão 

das questões de gênero nos planos municipais e estaduais, é um dos motivos de ascensão do 

MESP. Ou seja, o Programa Escola Sem Partido, não precisou ser aprovado no âmbito federal 

ou em outros âmbitos, para que as leis educacionais fossem pautadas pelo viés defendido pelo 

movimento. Até mesmo o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 

2015, foi alvo de uma ação na justiça.  

 Dessa forma, queremos neste último capítulo abordar as ações e os efeitos do MESP na 

educação, através de alguns casos públicos, de professoras que foram e estão sendo 

“denunciadas”, perseguidas em seus locais de trabalho e de convívio social, inclusive com 

ameaças contra as suas vidas.  Também queremos mostrar as atitudes contrárias ao movimento 

que estão sendo realizadas por uma série de associações de profissionais da educação, de 

representações sindicais, de movimentos sociais, de órgãos públicos e organismos 

internacionais, pois a resistência vem sendo construída através dessas importantes redes. 

Queremos através dessas ações de resistência, refletir sobre qual modo de educação 

estamos sendo submetidos pelo “Escola Sem Partido” e qual é o modelo que nós defendemos. 

Esse movimento não prevê apenas a hegemonia do seu pensamento, pois os argumentos 

defendidos por estes já são hegemônicos. O que o Movimento Escola Sem Partido tem como 

fim, é a supremacia de um pensamento conservador liberal através da educação pública do 

nosso país.  

Segundo Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, a função da educação é 

desmascarar a ideologia dominante, principalmente por ela nos tornar “míopes” (1996, p. 47). 

Enxergar as diversas e complexas relações de poder, na qual estamos inscritas, é um dos nossos 

desafios, além de construir estratégias que nos permitam educar e aprender para libertarmo-nos 

das correntes que buscam nos aprisionar em uma prática educativa acrítica e bancária, além de 

padronizadora.  

Por fim, consideramos irracional a desonestidade intelectual sobre quem tenta impedir 

que estudantes e educadoras e educadores tratem das questões de gênero na educação. Porém, 

já estamos vivenciando a repressão ao trabalho docente, mesmo que todas as prerrogativas 

constitucionais nos assegurem e garantam o trato desse tema em nossas salas de aula. E por 

meio de nossa pesquisa, onde perspectiva teórica e responsabilidade política estão imbricadas, 

seguiremos na resistência. 

 

3.1 – A manifestação das ações policialescas, difamatórias, violentas e inconstitucionais do 

Movimento Escola Sem Partido 
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Cléo Tibiriçá, Janeth de Souza, Alice Aparecida, Marlene de Fáveri e Janaina 

Guimarães, todas têm uma história em comum, além de serem professoras, elas foram 

apontadas e denunciadas pelos defensores do “Escola Sem Partido”, como “doutrinadoras”. 

Algumas respondem atualmente a processos administrativos internos, entretanto, todas elas 

foram perseguidas e sofreram com ataques pessoais e via redes sociais. Foram chamadas de 

“comunistas”, “idiotas úteis”, “feminazi”, algumas inclusive tiveram que ser transferidas para 

outros locais de trabalho. Nesses cinco casos, os elementos citados têm origem no mesmo 

fenômeno, são defensores dos ideais propugnados pelo “Escola Sem Partido”. Eu, Camila 

Roseno, devo ser a próxima.  

A minha orientadora (e agora peço permissão para falar em primeira pessoa) professora 

doutora em história, Janaina Guimarães, sofreu um ataque organizado por um grupo 

conservador da nossa região. No início do ano passado, 2016, nós construímos um Grupo de 

Estudos Interdisciplinares em Gênero (GEIG), com o objetivo de nos aprofundarmos com 

diversas estudantes, de diferentes cursos e universidades, escolas, e movimentos sociais, sobre 

temas envolvendo as relações de gênero, a construção teórica da categoria, além de atuarmos 

nas esferas públicas, exercendo nosso papel político diante dos desafios implicados em nossos 

estudos.  

O início das nossas atividades no GEIG coincidiu com os primeiros ataques, não por 

mero acaso. Em cima dos cartazes de divulgação do grupo, nos murais da nossa instituição, 

foram colocados adesivos da campanha a favor do “Escola Sem Partido”. E assim, durante todo 

o ano de 2016, foram ocorrendo ofensas principalmente pelas redes sociais23, além de ataques 

pessoais, inclusive em eventos públicos. No “aulão” público organizado pelas ocupações 

estudantis do Vale do São Francisco, em novembro, Janaina falou sobre a importância das 

questões de gênero na educação, após a sua aula, ela foi chamada por um desconhecido de 

“vadia comunista”. Diante de tantas situações como essa, a minha orientadora acabou 

solicitando transferência para outro campus da nossa universidade, e após a formação de 

comitês de ética e de sindicância externa, por parte da universidade, os alunos que a agrediram 

e que fazem parte da instituição, responderam sanções administrativas que nem de perto 

corresponderam à gravidade dos seus atos. Enquanto na justiça comum, o processo segue com 

a lentidão de costume.  

                                                 
23 Matéria relatando as primeiras agressões sofridas pela professora Dra. Janaina Guimarães. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2016/03/no-sertao-de-pe-professora-da-upe-sofre-agressoes-

pela-internet.html>. Acesso em 10 jun 2017.  
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Em matéria publicada na agência de reportagem e de jornalismo investigativo -  Agência 

Pública24, a repórter Adrea Dip aborda os casos e os relatos que ocorreram com Cléo Tibiriçá, 

Janeth de Souza e Alice Aparecida, cada uma em estados distintos, mas que tiveram suas 

práticas julgadas como “esquerdistas”, “ideologizantes” e contrárias à educação moral e 

religiosa das famílias. Cléo, assim como Janaina, teve que ser transferida para outro campus da 

FATEC – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, após ter a indicação da bibliografia utilizada 

em sua disciplina reconhecida como de “esquerda”, mesmo contendo inclusive referências da 

Revista Veja entre elas.  

Janeth de Souza e Silva foi “delatada” através de uma gravação feita em sala de aula, na 

qual ela explica os motivos da greve de professores do estado do Rio de Janeiro. E Alice 

Aparecida e Silva, foi denunciada no Juizado da Infância e Juventude da cidade de Londrina - 

PR, por um advogado responsável pelo blog chamado “endireita londrina”. A ação foi movida 

após a culminância do projeto interdisciplinar sobre diversidade e sustentabilidade, para o 

advogado, os conteúdos trabalhados neste projeto, são “doutrinadores”. Em um dos 

depoimentos apresentados neste artigo da Agência Pública, Cléo conta o que viveu: 

 

Eu recebi mensagens dizendo que não merecia só ser presa por doutrinar jovens contra 

a família e contra Deus, que eu merecia morrer. Outras dizendo que eu merecia 

queimar no inferno, que eu era a pior espécie de professor mas que graças a 

iniciativas como o Escola Sem Partido eu seria exterminada. Cleo abriu um processo 

contra o fundador do ESP e conseguiu na justiça que os artigos fossem tirados do ar 

(o artigo de Rodrigo Constantino inclusive). Pediu transferência da unidade em que 

trabalhava e hoje espera os resultados da sindicância e do processo que move contra 

Nagib (DIP, 2016, grifo nosso). 

 

 

Assim como Cléo Tibiriçá, Alice Aparecida também sofreu ataques diversos. Nesse 

caso, a página do advogado Felipe Barros, responsável por esse processo, foi um dos meios 

para a difusão desses posicionamentos. Vejamos o que a mesma disse:  

 

Nas redes sociais, sofremos muito ataque, assim como na página dele. Alguns dizendo 

que não servimos nem pra dar aula para animais. As defesas que foram feitas nas 

páginas foram excluídas. As manifestações homofóbicas, machistas e racistas na 

escola são recorrentes. Trabalhar esses temas é fundamental. Nós vivemos em uma 

sociedade bastante preconceituosa e excludente, e a escola é o reflexo desse contexto 

(DIP, 2016, grifo nosso).  

  

A iminência de casos como esses nos preocupa pelo ódio expresso entre os defensores 

do Escola Sem Partido. Ameaças de morte, humilhação, desqualificação são apenas alguns 

                                                 
24 Ameaças, ofensas e sindicâncias. Disponível em: <http://apublica.org/2016/08/ameacas-ofensas-e-

sindicancias/>. Acesso em 06 jun 2017.  

http://apublica.org/2016/08/ameacas-ofensas-e-sindicancias/
http://apublica.org/2016/08/ameacas-ofensas-e-sindicancias/
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elementos que compõe o rol de agressões sofridas por essas professoras. A incitação explícita 

de criminalizar as/os docentes, feita como sugestão pelo movimento no modelo de notificação 

extrajudicial, é alarmante. Em uma sociedade extremamente violenta como a nossa, a 

propagação desses discursos pode gerar consequências imensuráveis.  

O último caso que tivemos acesso, é o da professora da UDESC- Universidade do 

Estado de Santa Catarina, Marlene de Fáveri, que se tornou ré de uma ação movida por uma 

ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em História, na qual alega que sofreu discriminação 

por parte da professora por ser antifeminista e cristã, exigindo uma indenização de 17 mil à 

docente25.  

Duas questões se destacam no caso da professora Marlene. Primeiro, sendo a estudante 

auto declaradamente antifeminista, por que foi buscar a professora Marlene para orientação, 

uma pesquisadora com mais de vinte anos nos estudos de gênero? As divergências emergiram 

ao longo da orientação, o projeto chegou à professora Marlene ainda incipiente, como chegam 

todos os projetos de mestrado. Entre ambas havia uma visível incompatibilidade teórica, o que 

tornou a orientação impossível, e mais uma vez as redes sociais foram veículo para essa 

exposição, já que a aluna Ana Caroline Campagnolo postava agressões às feministas e aos 

estudos de gênero constantemente no facebook. A orientadora, antes de qualquer atitude, 

chamou a orientanda para uma conversa, onde a continuidade do trabalho se mostrou inviável. 

O que parece ainda mais controverso é que a aluna, Ana Caroline, se diz vítima de 

perseguição, quando era ela que gravava as aulas da disciplina, sem autorização prévia, 

constrangendo as colegas. Além de ter processado a professora, que longe de expulsar a aluna 

do mestrado, apenas recuou na orientação, por questões óbvias de divergências teóricas.  

Entramos, então, em nossa segunda questão, pois nesse caso podemos visualizar as táticas 

policialescas que remetem a ditadura militar, entre as quais destacamos as gravações, sem 

consentimento de falas ou discussões para usos espúrios futuros. Essas táticas estão se tornando 

recorrentes e são incentivadas pelos membros do Escola Sem Partido, ferindo princípios básicos 

da legalidade.  

Segundo bell hooks, essa “Nova Direita”, busca através de um passado idealizado, tentar 

impor “ordem ao caos”, referindo-se às importantes mudanças culturais que ocorreram nas 

últimas décadas, que desestabilizaram papéis sexistas institucionalizados pela família e pela 

religião cristã. Segundo a autora,  

 

                                                 
25 Docente da Udesc é processada em ação na Justiça de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=874>. Acesso em 10 jun 2017.  
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Não surpreende que essa visão da vida familiar seja associada a uma noção de 

segurança que implica que estamos sempre mais seguros junto a gente do nosso 

próprio grupo, raça, classe, religião e assim por diante. Por mais que as estatísticas de 

violência doméstica, homicídio, estupro e maus-tratos a crianças indiquem que a 

família patriarcal idealizada está longe de ser um espaço ‘seguro’, que as vítimas de 

violência têm maior probabilidade de serem atacadas por pessoas semelhantes a elas 

que por estranhos misteriosos e diferentes, esses mitos conservadores se perpetuam. 

Está claro que umas das principais razões por que não sofremos uma revolução de 

valores é que a cultura de dominação necessariamente promove os vícios de mentira 

e de negação (HOOKS, 2013, p. 44). 

 

Fernando Araújo Penna, um dos coordenadores do Grupo de Trabalho Ensino de 

História e Educação da Associação Nacional de Profissionais em História (ANPUH), escreveu 

no seu artigo “Ódio aos professores”, uma análise sobre os discursos proferidos através das 

redes sociais, da página do movimento e do perfil público de Miguel Nagib no facebook, além 

de analisar também o conteúdo presente no site do movimento. Ele identificou dois 

procedimentos discursivos que se articulam e são utilizados em ataques como esses que nos 

referimos. Segundo o autor:  

 

Um primeiro procedimento é a utilização de termos que não possuem uma definição 

precisa, de maneira que uma ampla gama de casos possa ser enquadrada usando essas 

expressões. Cito, como exemplo, os termos: ‘doutrinação ideológica’, ‘ideologia de 

gênero’ e ‘marxismo cultural’. Em todos os casos, termos cunhados para desqualificar 

uma prática deturpando a sua concepção original. O segundo procedimento, 

diretamente associado ao primeiro, é desqualificar os professores (especialmente 

aqueles que se opõe ao projeto), a escola e algumas das referências teóricas utilizadas 

no campo da educação. Essa desqualificação não se dá por meio de uma argumentação 

racional, mas através ataques pessoais e imagens que representam o professor, a escola 

e seus pensadores como ameaças à crianças inocentes, citando casos particulares 

considerados assustadores e insinuando que uma parcela significativa de professores 

age da mesma maneira, mesmo que não tenham dado estatístico para apoiar essa 

generalização indevida (PENNA, 2016, p. 95). 

 

O ódio é um elemento recorrente nesses discursos, e apesar de ser um fato que nos causa 

indignação, a manifestação se torna mais recorrente, devido também aos representantes 

políticos que defendem o ESP. Os primeiros que propuserem o projeto fazem parte da família 

Bolsonaro, conhecida pelo seu alinhamento ideológico com a extrema direita do nosso país. 

Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, foi o primeiro propositor. Em 

seguida, o seu irmão, vereador municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, através do 

projeto de lei 867/2014. Na audiência pública ocorrida na câmara municipal para discutir esse 

projeto de lei, um fato que tomou notoriedade foi a presença de um senhor vestido igual a Hitler, 

gerando repulsa entre os presentes. O pai de ambos, o deputado federal Jair Bolsonaro, é 

também um dos maiores propagandistas do projeto. O “mito”, como é referenciado por quem 

lhe apoia, disse recentemente em uma palestra, que a existência de uma filha mulher, entre os 
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seus cincos filhos, era resultado de uma “fraquejada”26. Além de ter emitido declarações racistas 

e homofóbicas nesse mesmo evento.  

Apesar desse discurso soar para muitas pessoas como irracional, principalmente pelas 

visíveis relações desiguais de poder que temos historicamente, Michel Foucault, faz 

importantes reflexões de como esse poder se estabelece.  

 

[...] a racionalidade do poder é a das táticas muitas vezes bem explícitas no nível 

limitado em que se inscrevem – cinismo local do poder – que, encadeando-se entre si, 

invocando-se e se propagando, encontrando em outra parte apoio e condição, esboçam 

finalmente dispositivos de conjunto: lá, a lógica ainda é perfeitamente clara, as miras 

decifráveis e, contudo, acontece não haver mais ninguém para tê-las concebido e 

pouco para formulá-las: caráter implícito das grandes estratégias anônimas, quase 

mudas, que coordenam táticas loquazes, cujos “inventores” ou responsáveis quase 

nunca são hipócritas (FOUCAULT, 1988, p. 91). 

 

Diante disso, temos a última pesquisa feita pelo instituto Data Folha, com Jair Bolsonaro 

aparecendo em 3º lugar nas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018. Segundo 

o instituto, o possível candidato ganha destaque entre os mais ricos, entre os mais jovens e têm 

maior respaldo entre os homens (DATAFOLHA, 2017). Nessa pesquisa, um dos fatos que nos 

surpreendeu, foi a liderança que o mesmo possui entre os mais escolarizados, com 22% das 

intenções, ante 18% de Lula e 15% de Marina.  

Não temos a intenção aqui de fazer um prognóstico sobre as eleições, até mesmo porque 

essa é uma tarefa extremamente difícil diante do nosso atual cenário político. Mas reiteramos 

aqui a nossa preocupação sobre os discursos defendidos por esse possível candidato e pelos 

seus declarados e não-declarados eleitores. Além de ter afirmado que era um fracasso uma filha 

mulher entre os seus quatros filhos homens, Jair Bolsonaro, responde a uma ação no STF27, 

após ter dito para a deputada federal Maria do Rosário – PT/RS, que “ela não merecia ser 

estuprada”, por ser “feia”. Esses são apenas dois casos, diante das inúmeras agressões que o 

político faz cotidianamente e, que mesmo assim, é considerado um “herói nacional”.  

Além dos Bolsonaros, outro grupo que saiu em defesa do MESP, foi o “revoltados 

online”, grupo de direita que apoiou o impeachment da ex-presidenta Dilma Roussef. O 

ministro da educação do governo Temer, Mendonça Filho, teve como um dos primeiros atos 

públicos, o encontro com o grupo através dos seus representantes. O ex-ator pornô Alexandre 

                                                 
26 Declarações feitas por Bolsonaro. <http://www.revistaforum.com.br/2017/04/05/bolsonaro-eu-tenho-5-filhos-

foram-4-homens-a-quinta-eu-dei-uma-fraquejada-e-veio-uma-mulher/>. Acesso em 11 jun. 2017.  
27 Jair Bolsonaro virá ré por ação movida pela deputada Maria do Rosário. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-

ser-estuprada.html>. Acesso em 8 de maio de 2017.  
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Frota foi um dos interlocutores, chegando a entregar para o ministro uma lista com sugestões 

para a educação do país, entre elas, a instituição do Programa Escola Sem Partido.  

Não sabemos quais formações específicas sobre educação o ex-ator que protagonizou 

esse encontro possui, e para nós, pouca importa a sua ex-atividade profissional. O que de fato 

nos interessa é qual atuação, formação e intenção, tanto esse, quanto os membros desse grupo, 

possuem na área educacional do nosso país. Quais diálogos estão sendo construídos entre as 

pesquisas em educação e as realidades das nossas escolas? Consideramos este fato um 

verdadeiro afronte às todas as pesquisadoras, profissionais, movimentos sociais, sindicatos e 

associações que debatem há anos a educação neste país. 

Como já tratamos no capítulo anterior, a aprovação dos planos de educação, foi feita 

através de disputas de setores conservadores para a supressão total de gênero nos textos finais 

aprovados nas casas legislativas. Dessa forma, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu 

uma nota pública em setembro de 2015, direcionada “Às Assembleias Legislativas, à Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, às Câmaras de Vereadores, aos Conselhos Estaduais, Distrital 

e Municipais de Educação e à Sociedade Brasileira” (MINISTÉRIO, 2015), na qual manifesta 

a sua preocupação, pois: 

 

[...] os planos de educação que vem sendo elaborados por entes federativos brasileiros 

e que têm omitido, deliberadamente, fundamentos, metodologias e procedimentos em 

relação ao trato das questões relativas à diversidade cultural e de gênero, já 

devidamente consagrados no corpus normativo do País para a construção da cidadania 

de segmentos específicos da população brasileira e sobre o qual não pode permanecer 

qualquer dúvida quando à propriedade de seu tratamento no campo da educação 

(MINISTÉRIO, 2015, p. 02, grifo do autor).  

 

O CNE encerra a nota afirmando que os planos aprovados, que não estão tratando destas 

questões, são tidos como “incompletos e, por isso, devem ser objeto de revisão” (2015, p.02). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e continuada - 

resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 - para os cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica e cursos de segunda licenciatura, apresentam avanços diante do quadro 

de proposital invisibilidade de gênero imposto nos Planos Municipais, Estaduais e do Plano 

Nacional de Educação. Segundo o MEC e o Conselho Nacional de Educação, devem 

contemplar as questões relativas a gênero, no mínimo em três formas: através do projeto de 

curso (art. 6º); qualificando professoras para terem aptidão em resolver conflitos 

discriminatórios (art. 8º), e nesse caso, os decorrentes das diferenças entre os gêneros, 

sexualidade, religião, etc.; além de garantir no currículo conteúdos na área (art. 13º) (BRASIL, 

2015a). 
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Todos esses fatos políticos e embates travados pela aprovação dos planos intensificaram 

as discussões sobre a importância do tratamento das questões de gênero no espaço escolar. A 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, também emitiu uma nota técnica apontando a 

inconstitucionalidade do projeto de lei 867/2015 de Izalci Lucas, mas também, servindo de 

orientação para os outros tantos projetos que atualmente versam sobre o Escola Sem Partido. A 

Procuradoria aponta as respectivas razões: 

 

(i) confunde a educação escolar com aquela que é fornecida pelos pais, e, com isso, 

os espaços público e privado; (ii) impede o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (art. 206, III); (iii) nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de 

aprendizagem (art. 206, II); (iv) contraria o princípio da laicidade do Estado, porque 

permite, no âmbito da escola, espaço público na concepção constitucional, a 

prevalência de visões morais/religiosas particulares (MINISTÉRIO, 2016, p.2). 

 

 

 Apesar de todos os esforços apresentados por setores do Estado e da atuação dos 

movimentos sociais e de importantes pesquisadoras e pesquisadores contrários ao MESP, o 

movimento não retraiu e a sua ascensão colaborou para a construção de uma Associação, que 

recentemente entrou com uma ação na justiça contra o tema da redação do ENEM. Segundo, 

Cleomar Manhas:  

 

O movimento criou recentemente uma “Associação Escola Sem Partido’ para ter uma 

entidade com a qual pudesse recorrer à Justiça em casos que julgasse relevantes. E a 

primeira ação por eles promovida foi contra o INEP (Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), devido ao tema da redação do Enem de 2015, que 

tratava de violência contra as mulheres, tema que julgaram doutrinador e partidário. 

A violência contra as mulheres é reconhecida como grave problema em diversos 

tratados internacionais de direitos humanos, como a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), aprovada 

pela ONU em 1979, e outros que a seguiram. No Brasil, a cada 4 minutos uma mulher 

dá entrada no SUS por ter sofrido violência física, e 13 mulheres são assassinadas a 

cada dia – uma a cada 1 hora e 50 minutos. A violência está inclusive nas próprias 

escolas, como demonstrou a iniciativa ‘Meu professor abusador’ (2016, p. 21). 

 

Considerar esse tão importante debate como doutrinador, logo descartável, é apenas 

mais uma das faces da violência que o machismo presente no ESP nos impõe a enfrentar. É 

importante ressaltar que um dos critérios de avaliação da redação do ENEM, é, inclusive, o 

respeito aos Direitos Humanos. Concordamos com Guacira Louro ao falar do propósito da 

educação no combate às desigualdades. Segundo a autora:  

 

[...] se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo 

apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz identidades étnicas, 

de gênero, de classe; se reconhecemos que essas identidades estão sendo produzidas 

através de relações de desigualdade; se admitimos que a escola está intrinsicamente 

comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso 



73 

 

cotidianamente, com nossa participação ou omissão; se acreditamos que a prática 

escolar é historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que se 

transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se não nos sentimos conformes com essas 

divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas não apenas para 

observar, mas, especialmente, para tentar interferir na continuidade dessa 

desigualdade (2014, p. 90, grifo da autora). 

 

Porém, a extrema ignorância acerca do tratamento previsto em sala de aula sobre as 

relações de gênero, corrobora para a construção de representações agressivas, como descreve 

Araújo Penna, ao analisar uma das imagens compartilhadas pelo ESP no facebook. Segundo o 

autor, uma professora:  

 

[...] segura uma criança mais baixa do que ela, que presumivelmente é um dos seus 

alunos. Na camisa da criança está escrito ‘jovem inocente’ e ela tem seus olhos 

arregalados e corpo relaxado, como se estivesse hipnotizado ou paralisado, e sua 

cabeça está aberta, sem o seu topo. A professora então vomita dentro da cabeça da 

criança uma substância, sobre a qual está escrito ‘lixo’. Ao lado do desenho, uma fala 

que parece ser da professora: ‘Religião é para pessoas estúpidas…tudo o que você 

precisa é de sexo, sexo, sexo…’ (2016, p. 99). 

 

É necessário e urgente o estudo dos símbolos utilizados nesta descrição feita por Penna. 

Pois a produção e compartilhamento dessas imagens têm colaborado para a construção de uma 

representação docente que além de ser absurda, é injusta e difamatória.  Além disso, precisamos 

desconstruir a concepção de ensino-aprendizagem que possui o MESP, pois, ele defende que 

as e os estudantes são pessoas manipuláveis, que são “a parte mais fraca” da relação, e que por 

isso, professores e professoras podem “despejar” o que bem querem na cabeça de suas alunas 

e seus alunos.  Essa concepção, de que cada estudante é uma tábula rasa, além de ser 

conservadora e limitante, já foi questionada e refutada por diversos teóricos e diversas teóricas 

em educação. Paulo Freire, é um desses. E para superar esse modelo, ele sugere uma educação 

libertadora, que possui como objetivo:  

 

[...]desenvolver a consciência crítica capaz de perceber os fios que tecem a realidade 

social e superar a ideologia da opressão. Na verdade, esse não é objetivo dos 

opressores que tentam manter, por meio da educação bancária, a reprodução da 

consciência ingênua, acrítica. Na educação como prática da liberdade, os homens e as 

mulheres são vistos como “corpos conscientes”, e se tem convicção profunda no poder 

criador do ser humano como sujeito da história – uma história inacabada, construída 

a cada instante, cujo processo de conhecer envolve intercomunicação, 

intersubjetividade. Os protagonistas do processo são os sujeitos da educação – 

estudante e professor(a) –, que, juntos, dialogam, problematizam e constroem o 

conhecimento (MENEZES; SANTIAGO, 2014, p. 50). 

 

Apesar de Freire ser um dos maiores importantes teóricos em educação do Brasil e do 

Mundo - traduzidos em mais de 20 idiomas, além de ter recebido o título de doutor honoris em 
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41 universidades, entre elas, Havard e Cambridge (RATIER, 2016) - as suas ideias e 

concepções são tomadas pelo MESP também como “esquerdistas”, logo, sem respaldo. A obra 

freiriana defende a educação emancipatória e crítica, opondo-se ao modelo que o ESP defende. 

O teórico é um dos “demonizados” pelo movimento, e suas ideias que nem sequer devem ter 

sido lidas, foram e são julgadas como um dos símbolos da “doutrinação marxista”.  

E dessa forma, alertamos para a necessidade da desconstrução desses discursos baseados 

não em pesquisas na área da educação, mas em ódio, que resultam em ações difamatórias, 

violentas e segregacionistas. Pois, o chão da escola deve servir para a superação das opressões, 

além de permitir a emersão de sujeitos antes invisibilizados. 

 

3.2 Atos de resistência: as atuações da justiça brasileira, dos organismos internacionais e 

dos movimentos sociais contra o Escola Sem Partido  

  

 Michel Foucault, disse: “onde há poder, há resistência” (1988, p. 91), referindo-se que 

estamos “no” poder, que esse não é exterior às nossas ações. Para ele, a resistência não é 

subproduto do poder estimado, é, pelo contrário, o outro nas relações de poder, é “o interlocutor 

irredutível” (p. 92). Os estudos de gênero são frutos das resistências, principalmente das lutas 

feministas. Esses focos de resistência provocaram e provocam, segundo Foucault, “o levante 

de grupos ou indivíduos de maneira definitiva, inflamando certos pontos do corpo, certos 

momentos da vida, certos tipos de comportamento” (p.92).  

Se concordamos que o MESP é um retrocesso na história da educação do nosso país, é 

porque concordamos que tivemos avanços através das lutas passadas. E reconhecer esse fato 

como real, nos mobiliza na construção de ações articuladas com os setores progressistas da 

sociedade na defesa da garantia e na ampliação dos nossos direitos à educação. Agora, mais do 

que antes, é necessário que não percamos o mínimo que já temos.  

Existe um determinado pressuposto para os defensores do ESP, que as questões de 

gênero e sexualidade na educação, advém principalmente através da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e dos mandatos presidenciais do Partido dos Trabalhadores. O que de certo 

modo não é mentira. O Brasil é signatário de acordos internacionais para o enfrentamento da 

violência contra mulheres e meninas como a Convenção de Belém do Pará (Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) e da Convenção 

da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW).  

Segundo Vianna e Unbehaum,  
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Pode-se afirmar, com cautela, que a participação do governo brasileiro e dos distintos 

sujeitos coletivos, organizados nas várias Conferências Internacionais, ao longo de 

1990, favoreceu a constituição de um novo pacto educacional voltado à introdução 

das desigualdades socioculturais, mesmo que orientado ao cumprimento de outras 

metas como universalização de acesso e de elevação da escolaridade, a flexibilização 

dos currículos, entre outros, direcionadas por agências multilaterais internacionais 

(2016, p. 72).  

 

Dessa forma, o Brasil, ao longo das últimas quase três décadas, vem buscando aprimorar 

as suas leis, mesmo que ainda de forma tímida e em passos lentos. É fato, que a criação da SPM 

e da SEPPIR, no primeiro mandato do governo Lula, foi um importante instrumento para a 

produção de novos marcos legais e propositivos do país. Nas conferências nacionais 

organizadas por essas duas secretarias, muitos movimentos sociais, que sempre estiverem em 

luta, puderam também erguer suas bandeiras. E a educação sempre ocupou o centro estratégico 

dessas novas ações. 

Apesar de considerarmos recente esse debate na educação, Vianna e Unbehaum, 

afirmam que desde o início do século passado, as “questões de sexualidade e educação sexual 

eram incluídas em temas a serem tratados pelo currículo escolar” (VIANNA; UNBEHAUM, 

2016, p. 70). Porém, o número de políticas públicas federais na área da educação sobre esses 

temas, ainda era relativamente pequeno.  

A educação escolar sempre foi um centro estratégico de controle por parte dos grupos 

hegemônicos, na ditadura militar brasileira, por exemplo, predominou o ensino tecnicista em 

face das práticas econômicas capitalistas, desprovido de interesses em despertar a criticidade 

das/dos estudantes. A proposta de implantar a educação sexual obrigatória em todos os níveis 

de ensino, nesse momento, foi barrada pela Câmara dos Deputados em 1970 (VIANNA; 

UNBEHAUM, 2016).  

A escola tal qual a conhecemos é fruto da sociedade burguesa forjada no século XIX e 

solidificada no século XX, que teve como princípio a educação para todos, a partir dos Sistemas 

Nacionais de Ensino. A proposta era fornecer uma educação básica geral que formasse os 

cidadãos necessários para servir ao Estado. 

 

Nunca se havia discutido tanto a formação do cidadão como durante os seis anos de 

vida da Revolução Francesa. A escola pública é filha dessa revolução burguesa. Os 

grandes teóricos iluministas pregavam uma educação cívica e patriótica inspirada nos 

princípios da democracia, uma educação laica, gratuitamente oferecida pelo Estado 

para todos. Tem início com ela a idéia da unificação do ensino público em todos os 

graus. Mas ainda era elitista: só os mais capazes podiam prosseguir até a universidade 

(GADOTTI, 1995. p.88). 
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Filosoficamente a escola tradicional baseou-se na teoria da essência de Rousseau, que 

pressupõe que todos os homens, sendo livres, detém as mesmas capacidades intelectuais e que 

são aptos a compreender as coisas das mais simples às mais complexas, por isso o caráter 

cumulativo do conhecimento. Ainda que o acesso à educação tenha se colocado como pauta na 

maioria dos países ocidentais, e que no Brasil, esse acesso tenha se universalizado, a qualidade 

dessa educação agora é o ponto a ser crucialmente discutido.   

Como já tratamos neste trabalho, a ação do MESP é uma ação política orientada pelo 

conservadorismo, logo, contrária a agenda de direitos humanos propostas pelas instituições 

internacionais, pelos grupos progressistas e pelas principais tendências críticas de educação, a 

exemplo, da progressista libertadora proposta por Paulo Freire. 

 

[...] o Escola Sem Partido trata o estudante como uma tábula rasa, que somente 

reproduz aquilo que escuta. Subestimam radicalmente a capacidade dos alunos 

pensarem por conta própria e desenvolverem raciocínios autônomos a partir de suas 

experiências na escola, na rua e na família. Ao contrário, a educação como prática de 

liberdade de Paulo Freire, tão criticado por ser um ideólogo da ‘doutrinação marxista’, 

valoriza tremendamente a necessidade dos jovens e adultos desenvolverem 

capacidades autônomas de leitura do mundo a partir do contato com a complexidade 

dos conflitos políticos (VASCONCELOS, 2016, p. 81, grifo da autora). 

 

A defesa do modelo de educação feita pelo movimento, baseada na pedagogia 

tradicional, tal qual apresentada desde o século XIX, considera os alunos no papel no processo 

de aprendizagem, apenas receptores dos conteúdos depositados por seus mestres. Uma tentativa 

de romper com essa lógica de meros receptores foi o desenvolvimento da escola construtivista 

no século XX, que teve em Jean Piaget seu principal teórico, com o desenvolvimento dos 

conceitos de interacionismo e construtivismo sequencial (GADOTTI, 1999).  

Em março desse ano, o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, suspendeu a lei estadual 

de Alagoas que institui o Programa Escola Livre. Essa lei, foi a primeira a ser aprovada em 

âmbito nacional, e apesar de não conter o nome “Escola Sem Partido”, trata dos mesmos 

objetivos propostos por esta. Segundo o ministro: 

 

A Constituição assegura ‘uma educação emancipadora, que habilite a pessoa para os 

mais diversos âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão, como profissional. 

Com tal propósito, define as diretrizes que devem ser observadas pelo ensino, a fim 

de que tal objetivo seja alcançado, dentre eles a mencionada liberdade de aprender e 

de ensinar; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a valorização dos 

profissionais da educação escolar (AGÊNCIA, 2017). 

 

A compreensão dada pelo ministro Barroso para os fins da educação brasileira, é a 

mesma entre as pesquisadoras em educação. E apesar de diversas palestras, estudos, dados 
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estatísticos, documentos internacionais, artigos, de todo esse material fornecido por diversas 

atrizes nesses atos de resistência, o nosso sistema democrático permite que essas leis sejam 

aprovadas à revelia do poder legal.  

Dessa forma, se faz necessário, reconhecer quais ações e redes estão sendo construídas 

e fortalecidas que se contrapõe a esta tendência apresentada pelo MESP. Como já falamos, tanto 

a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – órgão do Ministério Público Federal, quanto 

o Conselho Nacional de Educação já se posicionaram contra as leis que versam sobre o Escola 

Sem Partido.  

A mais recente ação promovida pelo Estado, foi o pedido feito pela Procuradoria-Geral 

da República, para que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional sete leis 

municipais que versam sobre a proibição da “ideologia de gênero”. Segundo o Procurador Geral 

da República:  

 

As sete leis violam os dispositivos constitucionais relativos ao direito à igualdade, à 

proibição de censura em atividades culturais, ao devido processo legal, à laicidade do 

Estado, à exclusividade da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação, ao 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e ao direito à liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (O GLOBO, 

2017). 

 
 

Faz-se urgente o julgamento dessas ações, para construir uma jurisprudência em torno 

desses projetos. Pois, o levantamento feito pelo movimento “Professores contra o Escola Sem 

Partido”, já conta com mais de 50 projetos, nos três níveis legislativos. Em Pernambuco, o PL 

709/2016, proposto pelo deputado Joel da Harpa, foi arquivado por ter sido considerado 

inconstitucional. O objetivo do projeto era proibir qualquer “lecionamento de qualquer temática 

relacionada à ideologia de gênero no âmbito educacional do Estado de Pernambuco28”.  

O Brasil foi submetido em maio de 2017 à Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU. 

Mecanismo estabelecido dentro do Conselho de Direitos Humanos desta organização, essas 

revisões ocorrem desde 2006 e o Brasil já apresentou seu 3º relatório sendo sabatinado 

anteriormente em 2007 e 2012. Entre os pontos que se destacam na RPU de 2017 estão àqueles 

ligados à violência de gênero e à educação. Os números alarmantes de feminicídio e de 

violência contra transgênero, travestis e gays foram pontuados por mais de 27 países, para 

                                                 
28 Parecer final do PL 709/2016. Disponível em: <http://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-

completo/?docid=35BAB42F0DCAD1E103257F6C005656A6>. Acesso em: 01 jun. 2017.  
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alertar o Brasil sobre a necessidade de campanhas e investimentos em políticas públicas para 

reduzir essa violência alarmante. 

Quanto à educação, muitas dessas recomendações estão ligadas à como as políticas de 

austeridade vão afetar os investimentos na educação brasileira. Destacamos a crítica que a 

Finlândia faz à exclusão das questões relativas à orientação sexual e gênero da proposta da Base 

Nacional Comum Curricular, chamando-a de antidemocrática e espécie de censura.  A ONU 

antes mesmo do encontro da RPU no Brasil, já havia manifestado suas preocupações com o 

ESP e após a apresentação das considerações sobre os relatórios, um dos representantes da 

delegação finlandesa falou especificamente repudiando o Escola Sem Partido, alertando para o 

perigo que ela representa para uma educação democrática.  Lembramos que a Finlândia é um 

dos países que se destacam no mundo no âmbito da educação. Como dissociar as duas questões? 

Como combater a violência de gênero sem discutir essas questões no âmbito da educação? 

A Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

lançou uma nota em junho de 2016, reafirmando o seu compromisso “com a garantia dos 

direitos das mulheres e da população LGBT”, principalmente, “nos espaços educativos” 

(UNESCO, 2016). A ONU Mulheres, também em 2016, lançou a campanha “O Valente não é 

Violento29”, contando com imagens, planos de aulas, inventário e currículo. A preocupação 

com a constitucionalidade do material é apontada na descrição da campanha.  

 

Para a elaboração do currículo, foram pesquisados marcos legais e políticos que 

apontam para a necessidade da inclusão de discussões acerca desses temas no espaço 

escolar e experiências de trabalho capitaneadas pelas políticas públicas e por 

organizações da sociedade civil. O programa considera as diretrizes do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM 2013-2015), que apontam para a 

necessidade de promover a inserção de temas voltados para a igualdade de gênero e 

valorização das diversidades nos currículos, materiais didáticos e paradidáticos da 

educação básica (ONU, 2016). 

 

A campanha possui como objetivo atuar pelo fim dos estereótipos de gênero e de 

comportamentos machistas, orientando também esses conteúdos para serem utilizados em 

escolas do ensino médio. Essa ação foi financiada pela União Europeia e produzida pela área 

de projetos de educação da Unesco.  

                                                 
29 O material completo da campanha está disponibilizado para download. Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/programasemdestaque/genero-na-escola/>. Acesso em 5 maio de 2017.  
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Recentemente tivemos a publicação do livro “Gênero e educação: fortalecendo uma 

agenda para as políticas educacionais30”, compondo um importante instrumento de formação 

teórica sobre a temática. Este trabalho foi apoiado por meio do edital público da extinta SPM e 

foi desenvolvido entre 2014 e 2016 pela Ação Educativa em parceria com as organizações 

Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), 

Comunicação em Sexualidade (ECOS) e Instituto da Mulher Negra (Geledés).  

É importante ressaltar que todos os artigos foram produzidos por relevantes 

pesquisadoras acadêmicas dessa área de estudo, entre elas, Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum. 

Além de fortalecerem a agenda da igualdade de gênero, as autoras articulam em seus artigos 

outras questões, como renda, raça/etnia e diversidade sexual. Esse projeto também mantêm um 

website – generoeeducacao.org.br – onde consta materiais de apoio, pesquisas e levantamentos, 

políticas educacionais, etc.   

 

Considerando todos os desafios colocados neste momento político, mais do que 

nunca, as organizações coeditoras desta publicação ressaltam a necessidade 

estratégica de aproveitar o momento conflitivo e polêmico de disputa de projeto de 

sociedade que o país atravessa para ampliar e pluralizar a roda de debates e fortalecer 

as alianças políticas em prol da igualdade de gênero nas políticas educacionais, 

traduzindo seus impactos no cotidiano das escolas e da vida em sociedade. É 

fundamental construir e atravessar “pontes”, além de somar forças com todas e todos 

aqueles comprometidos com democracia, justiça social e direitos humanos no país 

(CARREIRA, 2016, p. 09). 

 

Entre as associações de profissionais da área de educação, devemos destacar o papel da 

ANPUH, que desde 2015 vêm organizando palestras, emitindo notas de repúdios, participando 

de audiências públicas, promovendo eventos e prestando solidariedade entre os profissionais da 

sua categoria que vem sendo afetados pelo ESP. Recentemente, a ANPUH foi uma das 

entidades que mobilizou atos em defesa da professora Dra. Marlene de Fáveri, como citamos 

no início do capítulo31.   É importante considerar que a disciplina história, é uma das grandes 

áreas hoje afetadas pelas ideias desse movimento, justamente pelo seu caráter crítico político. 

A ANPUH seção Pernambuco também emitiu carta de apoio à professora Janaina Guimarães, 

compreendendo, que é importante “promover a construção de práticas políticas para que o caso 

não se repita com ela e outros profissionais dedicados à educação e ao respeito às identidades 

de gênero” (ANPUH, 2016, p. 02). 

                                                 
30 Publicação disponibilizada para download: Disponível em: <http://generoeeducacao.org.br/acesse-a-

publicacao-genero-e-educacao-fortalecendo-uma-agenda-para-as-politicas-publicas-educacionais/>. Acesso em 

10 maio de 2017.  
31 Mobilização em apoio à Profª Dra. Marlene de Fáveri. Disponível em< http://site.anpuh.org/index.php/2015-01-

20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/4164-mobilizacao-em-apoio-a-prof-dr-marlene-de-faveri 
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Assim como a ANPUH, a Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR), a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), a Sociedade Brasileira para  

o Progresso da Ciência (SBPC), emitiram notas de repúdios32 ao “Escola sem Partido”, 

ratificando a inconstitucionalidade desse projeto/movimento.  

Entre as representações sindicais, tanto a Central Única dos Trabalhadores (CUT), como 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), manifestaram repúdio ao 

ESP. Na “nota pública da CNTE sobre a proposta reacionária de lei da mordaça para 

professores/as, também denominada ‘escola sem partido’”, a entidade diz:  

 

[...]a escola pública é local plural e democrático onde diferentes concepções de mundo 

se encontram. As convicções familiares obrigatoriamente serão confrontadas na 

escola pública, que comporta diferentes classes sociais e diferentes tipos de 

organizações familiares. Contudo, a ética é pressuposto de todas as relações, inclusive 

no que tange à transmissão do conhecimento aos estudantes por parte dos/as 

educadores/as. E o princípio ético rege a relação dos profissionais da educação com 

seus pares e com os estudantes e comunidade escolar. (CNTE., 2016, p. 02) 

 

Além de todas essas entidades e associações como já citamos, também temos a 

construção da Frente Nacional Escola Sem Mordaça, constituída por “entidades representativas, 

educadores/as, estudantes, trabalhadores/as e cidadãos/as dos mais variados setores”, a qual 

repudia veementemente “a ofensiva do atraso e do fascismo expresso no famigerado Projeto de 

Lei 867/2015 denominado ‘Escola Sem Partido’” (MANIFESTO, 2016, p. 01). Temos também 

a criação da Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, Frente Paraibana Escola Sem Mordaça e da 

Frente Goiana Escola Sem Mordaça.  

Outro movimento criado foi o “Movimento pela Liberdade de Educar”, que segundo o 

site, é uma iniciativa composta por um grupo de colegas que estudam e ensinam história e que 

estão preocupados com as propostas do ESP. O movimento criou uma fanpage no facebook33. 

Outra importante página na mesma rede social é a “Professores contra o Escola Sem Partido”, 

que também conta atualmente com site34, disponibilizando materiais, como documentos, 

referências acadêmicas, além de um panorama sobre os projetos de lei decorrentes das 

proposições feitas pelo MESP.  

                                                 
32 Disponível no dossiê organizado pelo site Marxismo21. Disponível em: <http://marxismo21.org/escola-sem-

partido/>. Acesso em 3 maio de 2017.  
33 Disponível em: <https://www.facebook.com/Movimento-Liberdade-para-Educar-1574545902809230/>. 

Acesso em 15 jun. 2017.  
34 Disponível em: <https://professorescontraoescolasempartido.wordpress.com/sobre/>. Acesso em 10 jun. de 

2017.  
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Essas diversas redes foram construídas também por acreditarem em uma pedagogia 

histórico-crítica, como formula Savianni, envolvendo-nos na “necessidade de se compreender 

a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo”, nos possibilitando a “articular uma 

proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da 

sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação” (1991, p. 80).  

Dessa forma, defendemos aqui nesse trabalho uma educação escolar sem amarras, uma 

escola sem mordaça, pois como direito garantido, a liberdade de catédra, nos protege em 

relação a toda essa censura que vem sendo imposta pelos setores fundamentalistas do Congresso 

Nacional e por grupos contrários as agendas de direitos humanos. A nossa liberdade de ensinar, 

expressa no artigo 206 da Constituição, nos legitima, ao tempo que nos protege da imposição 

de um único pensamento possível para a educação, e por isso, defendemos veementemente o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.  

 E se apesar disso tudo, se ainda conseguirem aprovar leis como essas que são 

defendidas pelo MESP, nós, professoras e estudantes iremos transgredi-las, pois: 

 
Acreditamos que seja possível contrapor à concepção da transgressão como coisa 

negativa, fundada na ideia da renegação da ordem e na destruição, uma concepção 

baseada na afirmação positiva da diversidade, da pluralidade e da diferença do desejo, 

a qual se caracterizaria pelo que poderia ser chamado de transgressão criadora, 

positiva. Se transgressão significa a ação humana de ultrapassar, atravessar, exceder, 

o ato transgressor opera a ruptura com algo do mundo estabelecido, instituído, 

construído. Cada um, ao inventar, ao buscar, ao experimentar o ainda-não tentado, 

incorre em transgressão, implementação, criação do novo. Mudança da realidade, 

mudança do mundo humano (SOUSA, 2011, p. 218). 

 

 Dessa forma, não deixaremos de transgredir, pois a nossa história já é transgressora.  

 

3.3 Perspectivas futuras 

 

Antes do Movimento Escola Sem Partido ser o nosso principal objeto de estudo, a nossa 

proposta de pesquisa anterior já vinha sendo afetada pelas ações motivadas por este, como 

abordamos na introdução. Este fenômeno conservador sobre as políticas públicas educacionais 

em gênero e diversidade sexual, nos mobilizou a ação defensiva de garantir o que temos, pois, 

mesmo que ainda sejam incipientes, não podem deixar de existir.  

Os diferentes acordos entre os setores conservadores no Congresso Nacional, e a 

“conjugação heteróclita entre o ‘libertarianismo’, o fundamentalismo religioso e o antigo 

comunismo” (MIGUEL, 2016, p. 592) contribuiu para o fortalecimento desse Movimento. 

Diante disso, temos também uma das piores crises do recente regime democrático brasileiro. 
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Além do golpe parlamentar e jurídico que ocorreu para a retirada da presidenta Dilma, lidamos 

com um governo que não possui legitimidade entre as brasileiras e os brasileiros, mergulhados 

em esquemas de corrupção e articulando reformas que irão afetar de forma negativa a vida das 

trabalhadoras e trabalhadores do Brasil.  

Deste modo, buscamos tatear o terreno da educação e da história para compreender esse 

novo objeto de pesquisa. A quantidade de trabalhos acadêmicos que tratam sobre o avanço 

recente do conservadorismo na educação, ainda é ínfima. E sobre o Movimento Escola Sem 

Partido, todas as principais publicações são de 2016, incluindo as notícias, os artigos e os livros. 

Esperamos que o conhecimento aqui produzido possa contribuir com as futuras pesquisas 

acadêmicas.  

Gostaríamos de indicar algumas possibilidades que não foram aprofundadas neste 

trabalho, mas que devem contribuir para o entendimento deste fenômeno conservador na 

educação. Primeiro, precisamos através de pesquisas qualitativas e quantitativas reconhecer 

quem são as professoras e os professores, quais são suas formações, preferências políticas, 

compreensão de valores, bem como constroem a sua identidade profissional. Através destes 

estudos podemos refutar e/ou confirmar hipóteses sobre a categoria docente e os objetivos 

compreendidos por esta como parte do seu ofício.  

Também precisamos compreender a atuação dos think thank’s como promotores e 

financiadores de grupos que atualmente são reconhecidos como a “Nova Direita”, inclusive, 

nos aprofundando também sob essa nova denominação sociológica. Em contraposição a esses 

grupos, as experiências ocorridas nas ocupações das escolas e das universidades em todo país 

revelaram um intenso desejo por uma educação democrática e emancipatória, e dessa forma, é 

necessário entender as demandas suscitadas pelas e pelos estudantes.    

É urgente a necessidade de entender através de quais discursos e a partir de quais canais 

estão sendo articuladas as motivações e ações para vedar as discussões de gênero e sexualidade 

na escola. Um dos canais que merece destaque, são as redes sociais, principalmente o facebook. 

Uma análise semiótica das ilustrações divulgadas pelo movimento será de fundamental 

importância. Tentamos através da nossa pesquisa e das referências bibliográficas sobre o 

assunto traçar alguns caminhos, mas partimos da compreensão que existem diversas 

bifurcações a serem exploradas.  

E por fim, além desse texto dissertativo que esperamos que colabore também para a 

formação docente, produzimos em parceria com a NU7 Produtora Audiovisual, o  documentário 

Transgredir, disponibilizado via youtube, contendo as informações presentes nessa pesquisa. 

Desejamos que este material possa circular na internet, a fim de promover debates e de subsidiar 
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atividades de formação, como oficinas, minicursos, palestras, etc. Queremos também reiterar o 

nosso compromisso social assumido no início desse percurso, quando eu me propus “a aprender 

a ler para ensinar as minhas e aos meus camaradas”, esse resultado é também destinado aos 

movimentos sociais que sempre estiveram em luta e que estão promovendo constantemente 

espaços de formação intelectual e política.  
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