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Por mais zil anos‖ 
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RESUMO 

 
 

A presente dissertação tem como objetivo analisar os discursos dos parlamentares quanto aos 

direitos humanos de pessoas cuja sexualidade ou a identidade de gênero não satisfazem o padrão 

heternormativo e heterossexual imposto pela sociedade. A metodologia do trabalho foi a análise 

do discurso a partir de Michel Foucault e Dominique Maingueneau. O material constitutivo da 

análise, o corpora, foram os discursos escritos ou verbais dos deputados federais, relacionados 

aos projetos de lei de parlamentares na Câmara dos Deputados com temática afim ao 

Movimento Escola sem Partido. São eles : PL 7180/2014 (objetiva inserir como princípio a 

precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados 

à educação moral, sexual e religiosa), PL 7181/2014 (objetiva aplicar vigência decenal aos 

PCN), PL 867/2015 (objetiva inserir no PCN o ―Programa Escola sem Partido‖), PL 6005/2016 

(objetiva criar do ―Programa Escola Livre‖), PL 1859/2015 (objetiva proibir de 

desenvolvimento de políticas de ensino que versem sobre ―ideologia de gênero), PL 5487/2016 

(objetiva proibir a orientação e distribuição de livros que verse sobre orientação de diversidade 

sexual para crianças e adolescentes). A compreensão de direitos humanos dos parlamentares é 

relativa, posto que não abrange a todos, mas se restringem a certas categorias sociais, o que se 

explica pela forma com que se deu a cidadania brasileira, patriarcal, carregada de 

conservadorismos e ideais religiosos que impedem um olhar menos preconceituoso, sexista e 

colonizado sobre as diferenças e as diversas identidades sexuais, e permitem que discursos 

infundados, como o da ―Ideologia de Gênero‖ se imponham, restringindo espaços que deveriam 

ser democráticos. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Direitos Humanos em perspectiva decolonial. Escola sem 

Partido. Câmara dos Deputados. Ideologia de Gênero. 



 

ABSTRACT 

 
 

The aim of the dissertation is analyzing parliamentarian discourses about the human rights of 

people whom the sexuality, or the gender identity does not satisfy the heteronormative and 

heterosexual standard imposed by society. The methodology used is the analyze of the 

discourses using studies developed by Michel Foucault e Dominique Maingueneau. The 

analysis‘ constitutive matter, the corpora, were the written or verbal federal congressmen‘ 

discourses related to the House of Representatives‘ parliamentarian bills with related themes to 

the School Without Party Movement. They are: Bill 7180/2014 (aims the insertion of the 

familiar value reasons precedence above the scholar education on the aspects related to the 

moral, sexual and religious education as a principle). Bill 7181/2014 (aims the application of a 

ten-year validity to the National Curricular Parameters (NCP)). Bill 867/2015 (aims the 

insertion of the ―School Without Party Program‖ in the NCP). Bill 6005/2016 (aims the creation 

of the ―Free School Program‖). Bill 1859/2015 (aims the prohibition of ―gender ideology‖ 

teaching policies development). Bill 5487/2016 (aims the prohibition of sexual orientation and 

the distribution of books about sexual diversity orientation for children). The understanding of 

the parliamentarian about Human Rights is relative, since it does not involve all the people, i.e., 

it is restricted to certain social categories, which is explained by the way the Brazilian 

citizenship was formed: patriarchal, full of conservatism and religious ideals that prevent a less 

prejudiced, sexist and colonized look about the differences and the multiple sexual identities, 

and allow the imposition of unfounded speeches, e.g., the ―gender ideology‖, restricting spaces 

that should be democratic. 

 

Keywords: Discourse analysis. Decolonial perspective of Human Rights. School Without Party. 

House of Representatives. Gender Ideology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A motivação deste trabalho foi, inicialmente, ingênua e muito particular. Como parte de 

uma quase maioria, à exceção do meu ser mulher, não senti o peso de qualquer marcador social, 

talvez pelo fato de não achar que tivesse algum – grande mal das maiorias sociais, que não se 

colocam como categoria. Apesar da minha criação cristã, de ser branca, heterossexual e fazer 

parte de uma classe favorecida economicamente, algumas inquietações me distanciaram de uma 

formação religiosa. Por não conseguir entender os motivos de pessoas não heterossexuais não 

poderem se relacionar entre si, a resposta ―porque não é natural‖ não me parecia uma resposta 

aceitável. A motivação para este trabalho foi a minha ingenuidade ao acreditar que os 

preconceitos não existiam porque eu não os percebia. E então, minhas inquietações e pesquisas, 

levaram-me às estatísticas, projetos de lei, declarações de líderes de governo, observação do 

quotidiano e, por fim, ao ingresso em um mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos. 

Partindo dessa motivação, decidi pesquisar sobre identidade de gênero, sexualidade e a 

relação desse direito individual com a esfera pública. A amplitude da minha inquietação 

original, no sentido de saber o(s) motivo(s) por que as pessoas do mesmo sexo não podem se 

casar me levou a questionamentos mais específicos que se transformaram em um problema de 

pesquisa e em um tema mais restrito e, portanto, possível de ser trabalhados no âmbito de um 

mestrado. Tentar analisar qual a relação entre a forma com que se construiu e ainda se constrói 

a nossa cidadania, o exercício das liberdades individuais e como elas são ―concedidas‖ (ou não) 

por meio da atuação do Poder Legislativo. 

Nos últimos anos, sobretudo a partir de mecanismos postos pela Constituição de 1988, 

pudemos sentir verdadeiros avanços quanto aos direitos sociais, promovidos sobretudo pelo 

Poder Judiciário que, diante da abstenção do Poder Legislativo, entendeu pela possibilidade de 

união entre pessoas do mesmo sexo e estendeu o conceito de família para uniões formadas pelo 

afeto e não necessariamente por meio de um instituto civil como o casamento. O STF, ao 

amparar o afeto como um bem jurídico fez com que o Brasil avançasse significativamente em 

relação aos direitos individuais, ao proferir decisões que verdadeiramente dignificam os/as 

brasileiros/as em suas mais diversas identidades. Relativamente a essa decisão, ocorrida em 14 

de outubro de 20111, e de algumas outras na mesma linha de avanços, pessoas conseguiram 

alcançar direitos, tais como obter pensão de seus/suas parceiras, independente da forma de 

união, desinteressando sua intimidade, se heterossexual ou não. 

 
 

1 ADPF 132. Íntegra disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=628633
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Porém, o avanço de direitos não é uma conquista unânime e nem mesmo uma alegria 

geral. É importante percebermos que, no jogo da democracia, muitas vezes a conquista de um 

direito imputa a diminuição do direito (material ou simbólico, discursivo) de um grupo 

contrário. Nessa tensão, o aumento da resistência faz enrijecer a opressão. Esse é um ponto 

interessante de análise que nos levou a escolher e analisar o Poder Legislativo, pois, 

curiosamente, é nessa esfera de poder que está a maior resistência aos direitos civis no que diz 

respeito aos direitos sexuais, sobretudo no campo da afetividade não heterossexual. Enquanto 

o Poder Judiciário promoveu avanços nesse campo quando provocado a julgar casos concretos, 

o Poder Legislativo tem não só oferecido resistência a tais avanços, como operado no sentido 

de implantar retrocessos. 

A hipótese levantada para compreender o motivo dessa posição dos legisladores, é a de 

que a influência da nossa herança patriarcal, sexista, pautada fortemente por fundamentalismos 

religiosos além da dificuldade em separar as esferas pública e privada e, por fim a inobservância 

da laicidade do Estado, são elementos que se retroalimentam e contribuem para que o 

Parlamento se transforme em uma extensão da casa de Parlamentares, de suas convicções 

pessoais, em detrimento da justa interpretação da Lei Constitucional, pois que norteiam sua 

atividade todo o conservadorismo, sexismo e preconceitos que certamente cultivam na esfera 

privada. 

Projetos de lei em favor das identidades plurais não têm sido discutidos e evidenciados 

e, por conseguinte, ganham menos destaque tanto na mídia, quanto no exercício da atividade 

legislativa, o que nos leva a crer que o Poder Legislativo trabalha contra a pluralidade, 

sobretudo quando tratamos de identidades não heterossexuais e não binárias. Por outro lado, há 

grande repercussão nos meios de comunicação - com sensacionalismo ou não, uma guerra 

travada contra as abordagens que levem em conta a perspectiva de gênero nas escolas, uma 

guerra declarada a que projetos políticos pedagógicos insiram essa discussão no âmbito da 

educação formal. Surge, dentro dessa disputa, o termo, ―ideologia de gênero‖. Termo que entra 

nas falas das pessoas, da mídia e até mesmo da academia, mas, de maneira geral, a discussão é 

conduzida superficialmente, sem a problematização desse conceito, que passa a ser visto como 

algo muito ruim que veio para destruir a sociedade e as famílias. 

Em um país que, segundo o Grupo Gay da Bahia2 é recordista mundial em assassinato 

de pessoas transexuais é preciso, urgentemente, que se discuta o sexismo, a generofobia, a 

homofobia, transfobia entre tantas formas de discriminação. Igualmente necessária é a profusão 

 

2 Ver http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-travestis-e- 

transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html> 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-travestis-e-
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de conhecimento, no sentido de desconstruir concepções pré-concebidas, pois tais preconceitos 

precedem o saber e é corrente a afirmação de que o preconceito diminui quando se convive com 

o diferente. A discussão que propomos é, pois, além de atual e relevante, urgente, a fim de que 

um tema que afeta tão diretamente a dignidade de um grande contingente da população seja 

tratado de maneira abrangente, no sentido de desconstruir pré-conceitos que excluem e 

estigmatizam. Dessa forma, o objetivo é auxiliar a construção de um diálogo que promova a 

alteridade. 

O tema do trabalho, portanto, é a relação (conflitiva) entre a atuação de parlamentares 

da Câmara dos Deputados e as múltiplas identidades de gênero, com o objetivo de analisar o 

quanto de preconceitos e conservadorismos pessoais – construídos a partir de estruturas sociais 

em que predominam na seara de poder homens brancos, proprietários e autodeclarados 

heterossexuais - estão envolvidos nesta atuação. O problema que queremos analisar é se a forma 

com que se construiu e ainda se constrói nossa cidadania e a construção da identidade Brasileira 

implica em opressão de identidades que não estão conformadas em um padrão sexual, moral e 

comportamental estabelecido e, como não dizer, religioso. 

A metodologia escolhida foi a análise do Discurso, pautada em Michel Foucault e 

Dominique Maingueneau, e o recorte temático foram as discussões acerca de gênero e 

sexualidade nos projetos de lei vinculados à temática do programa ―Escola sem Partido‖, que 

totalizam seis projetos de lei que pretendem, dentre outras coisas, criminalizar a atividade 

docente, proibir a liberdade de expressão dos professores, proibir o uso do termo ―gênero‖ nas 

escolas, além de promover mudanças nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos livros 

didáticos e em provas de concurso. 

Os projetos são: PL 7180/2014 (inserir como princípio a precedência aos valores de 

ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e 

religiosa), PL 7181/2014 (aplicar vigência decenal aos PCN), PL 867/2015 (insere no PCN o 

―Programa Escola sem Partido‖), PL 6005/2016 (criação do ―Programa Escola Livre‖), PL 

1859/2015 (proibição de desenvolvimento de políticas de ensino que versem sobre ―ideologia 

de gênero), PL 5487/2016 (propõe a proibição de orientação e distribuição de livros que verse 

sobre orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes). 

O desenvolvimento do trabalho foi segmentado em três capítulos. No primeiro capítulo 

fizemos uma reconstrução histórica da construção da cidadania brasileira, a partir de Marshall, 

J. Carvalho, Reis e Souki, com o objetivo de alcançar a discussão acerca da sexualidade, 

moralidade e gênero, com a finalidade de encontrar as origens do nosso patriarcado, dos nossos 

preconceitos e do nosso conservadorismo. 
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No segundo capítulo fizemos uma análise do sujeito enquanto sujeito de direitos 

humanos e enquanto senhor de uma identidade generificada. Procuramos, nesse capítulo, 

discutir gênero e sua relação com direitos humanos. Apresentamos, ainda, a base teórica que 

fundamenta nossas discussões e análises dos discursos. Dessa forma, apresentamos, além da 

construção do sujeito e da identidade, a partir de Hall, Butler, Foucault e Scott, uma perspectiva 

de direitos humanos que se distancia da teoria liberal, que é a mais difundida, mas que, de nossa 

parte, compreendemos não contribuir efetivamente para a construção de um direito realmente 

humano e não restrito ao Homem, masculino. 

Apresentamos, portanto, uma proposta de Direitos Humanos decolonizada3, com 

pretensões menos ―científicas‖, mais dogmática, como uma crença necessária para se atingir a 

paz, a partir dos estudos desenvolvidos por Supiot e teóricos decoloniais, entre eles Quijano, 

Dussel, Mignolo e Bragato. Além disso, tentamos mostrar por que existe um controle sobre a 

sexualidade, assim como a sua importância na construção do sujeito, ressaltando também a 

importância das intersecções, conforme pensadas por Crenshaw, para propormos uma 

desobediência além de epistêmica, sexual, com uma proposta de analisar o sujeito a partir da 

perspectiva queer. Nossos referenciais na teoria queer foram Miskolci, Pelúcio e Louro, além 

de Butler. 

Por fim, no terceiro capítulo estão nossas análises, que foram introduzidas por uma 

explicação sobre a metodologia e a forma como chegamos ao corpora que possibilitou nossas 

conclusões sobre a atuação da Câmara dos Deputados quando o tema em disputa é gênero. 

Dividimos a análise do discurso em três enunciados que podem ser considerados como as três 

conclusões que exprimem as opiniões hegemônicas na Câmara Federal e o que tem sido 

produzido naquele ambiente. Os enunciados são: ―Cidadania e Direitos Humanos são 

privilégios da maioria‖, ―A liberdade de expressão dos professores deve ser mitigada em sala 

de aula em respeito à moral dos pais e alunos‖ e ―Ideologia de Gênero: uma forma de 

neototalitarismo e a morte da família‖, enunciado quase idêntico ao título do livro, no qual se 

tenta criar o conceito, ―ideologia de gênero‖ que embasa os parlamentares nas concepções que 

compartilham. 

Nesse último capítulo apresentaremos os resultados das análises dos discursos que nos 

permitiram verificar em que medida o conservadorismo e o sexismo interferem na atividade 

 
3 A utilização de ―decolonial‖ foi sugerida por Catherine Walsh que o emprega em seus estudos explicando que a 

supressão do ―s‖ não é para marcar uma distinção com o significado espanhol de ―des‖. Não é possível, segundo 

a autora, apenas descolonizar, reverter o colonial, sendo essa uma tarefa continua de transgressão e insurgência. 

―O decolonial denota, então, um caminho de luta contínuo no qual podemos identificar, visibilizar e encorajar 

‗lugares‘ de exterioridade e construções alternativas‖ (WALSH, 2009, p. 14-15, tradução nossa). 
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dos parlamentares em detrimento ao que dispõe a Constituição Federal sobre liberdades 

individuais, dignidade humana e o direito individual de liberdade sexual. 
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2 BRASIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DESIGUAL 

 
 

A identificação entre nós brasileiros/as - no contexto em que vivemos - com nossos 

antepassados ameríndios que habitavam terras hoje ditas brasileiras, não se realiza facilmente. 

Parece muito distante da nossa realidade pensar na cultura e nas formas de vivência dessas 

comunidades, mesmo quando em contato com as poucas que ainda resistem ao forçoso processo 

colonizador que nos foi submetido. Mesmo os hábitos, alimentos, palavras que utilizamos que 

são heranças dessas etnias, são desconhecidos por nós como sendo parte da nossa origem 

ameríndia. 

A colonização foi tão efetiva que muitos brasileiros e brasileiras se veem como fruto de 

uma cultura puramente cristã, como se o país fosse, desde sempre, católico e como se nunca 

aqui tivesse havido outras vivências distantes do modelo cristão e ocidental. As formas de vida 

não heterossexuais, não generificadas, não heterossexualizadas soam, aos olhos de muitos, 

como abjeções4. Isso se dá em razão da distinção dicotômica e hierárquica entre humano e não 

humano, imposta na lógica colonial ―a serviço do homem ocidental‖ (LUGONES, 2014, p. 

936). 

Arriscamo-nos a dizer que a maior parte dos brasileiros crê que o modelo cristão de 

comportamento, seja ele afetivo, sexual ou religioso e de crenças, é o único correto para viver 

a vida e que a heterossexualidade não é uma orientação ou uma representação cultural, mas algo 

que provém da natureza. 

Ainda no século XXI, a heterossexualidade é percebida socialmente como natural e 

costuma ser ignorada qualquer forma de relacionamento em que membros de comunidades em 

que não tenha havido influência cristã, se relacionam nas quais papeis sociais não são tão 

rígidos, e maneiras de amor não são tão padronizadas e confessas. Muitos relatos histórico- 

antropológicos nos mostram como os ameríndios cultivavam comportamentos sociais e 

culturais que se distanciam em muito da sociedade atual. Obviamente essa construção e 

modificação da cultura e da sociedade não é fenômeno tipicamente brasileiro, mas de qualquer 

cultura, que se amolda ao tempo, ao espaço, às necessidades e às trocas de informações e 

conhecimentos quando em contato com outras culturas. 

A forma de se relacionar sofre influências do tempo e do contato. Na construção 

identitária, o fenômeno não é outro senão essa constante modificação, e é possível dizer que a 

identidade está em constante transformação. Como observado por Segato (2012, p. 15), os 

 
 

4 Sobre o tema, ver item 3.2.1 
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―costumes de um povo são submetidos a escrutínio e deliberação permanente e, em 

consequência, modificam-se, pois, a permanência desse povo não depende da repetição de suas 

práticas, nem da imutabilidade de suas ideias‖, assim, soltamos ―as amarras que sustentam a 

identidade, sem dispensá-la, mas referindo-a à noção de povo, enquanto vetor histórico, 

enquanto agente coletivo de um projeto histórico‖. Ou seja, o povo, a identidade, não são pontos 

fixos referenciais, mas vetores históricos. 

É um fato que diferenças sexuais e de gênero existem em qualquer comunidade em 

qualquer contexto histórico, mas a intensidade e a rigidez dessas diferenças e a forma como 

elas se dão na sociedade e nos relacionamentos podem ser alteradas. Nesse capítulo, nos 

interessa mostrar como o Estado ao ocupar terras posteriormente chamadas de brasileiras, 

introduziu violentamente costumes e hábitos estranhos às pessoas que viviam por aqui. Os 

primeiros contatos entre europeus e os ameríndios, primeiros habitantes do que viria a ser o 

Brasil foi de extrema violência. 

Lugones observa que ―as condutas dos/as colonizados/as e suas personalidades/almas 

eram julgadas como bestiais e, portanto, não gendradas, promíscuas, grotescamente sexuais e 

pecaminosas‖ (LUGONES, 2014, p. 937). Àquela época, a Europa vivia um momento de 

moralização cristã, enquanto que os nativos eram vistos como selvagens, tratados como animais 

pela sua nudez e pela sua forma de organização social e sexual (DEL PRIORE, 2014, p. 17), 

enquanto que, na verdade, apenas tinham um estilo de vida diferente, com papeis sociais e 

representacionais diferentes do que fora imposto pela influência europeia. 

Assumimos aqui que as identidades, as relações e os papeis sociais são expressões 

culturais, que não partem de uma fixidez, mas de vetorizações. A identidade, a cidadania, a 

nação Brasil foi construída sobre pontos fixos e as mudanças em curso, são reflexos da 

imposição de uma forma de ser padronizada que, certamente, não serve para todos/as. 

 
2.1 IDENTIDADE COMO PARTE DA CIDADANIA 

 
 

Para falarmos de cidadania e de identidade precisamos definir qual a concepção que 

utilizamos dos dois conceitos. Partimos do entendimento de que nenhuma identidade é fixa e 

imutável, posto que são ―processos de identificações transitórios, marcados por negociações de 

sentido, jogos de polissemia e choques de temporalidades‖ (CARMONA; PRADO, 2013). As 

identidades são plurais e singulares ao mesmo tempo; são fluidas, são várias e são diferentes, 

mas também são hierarquizadas, distintas e individualizadas em graus de importância. 
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As identidades são formadas a partir do discurso, moldadas por meio da linguagem que 

definiu tudo aquilo que é a partir de tudo o que aquilo não é, construindo a identidade a partir 

da diferença (SILVA, T., 2000), tendo como referência a si própria, ―autocontida e auto- 

suficiente‖ [sic], numa ―relação de estreita dependência‖ (SILVA, T., 2000, p. 01) a partir de 

regras, conceitos e comportamentos criados e mantidos social e culturalmente. Todos os 

elementos da identidade, por fim, se constroem a partir da cultura e da vivência em sociedade. 

Definir raças, sexualidades e padrões comportamentais somente foi possível por meio de 

sistemas de significação, de classificações e padronizações (SILVA, T., 2000). 

Nesse sentido, E. Fernandes observa que: 

 
[...] raça, saber, sexualidades, classe, controle do trabalho, dentre outros, tornam-se 

elementos indispensáveis para compreender o conjunto das questões apresentadas 

aqui. [...] ações cotidianas como nomear, vestir, cortar o cabelo, divisão do trabalho 

etc., dizem respeito necessariamente à imposição de um novo padrão de moral 

baseado no modelo binário e cristão hegemônicos, dentro de uma lógica de exploração 

e subordinação (FERNANDES, E., 2016, p. 54). 

 

Identidades são compostas por aspectos culturais reforçados diariamente. Apesar de ser 

essa a nossa concepção de identidade, é preciso fazer uma ressalva a fim de mostrar que existem 

velhas identidades que ―estabilizaram o mundo social‖ (HALL, 2011, p. 07) durante muito 

tempo e agora estão em declínio, dando lugar a concepções pós-modernas de identidade. Isso 

porque as identidades estão sendo descentradas tanto do contexto social como na relação do 

indivíduo com ele mesmo. Como esclarece Hall (2006, p. 07), estamos diante de um momento 

de crise de identidade, que teve início com o questionamento sobre a identidade como sendo 

algo fixo e estável. 

São as crises da identidade que nos levam ao debate que hoje se faz constante, sobre o 

surgimento de novas formas de ser, identidades, voláteis que não se permanecem ao longo de 

toda a existência de uma pessoa; ―identidades contraditórias, que se cruzam e se deslocam 

mutuamente‖ (HALL, 2006, p. 21). A crise parte do questionamento. Quando começamos a 

questionar padrões fixos identitários, abrimos espaço para rupturas e debates, o que 

desestabiliza padrões e modelos sociais. 

O período iluminista teve como característica a construção da concepção e da vivência 

do indivíduo. Hoje, no que alguns denominam pós modernidade, essa visão de sujeito pautada 

em uma individualidade estática, da identidade como única, que acompanha a pessoa ao longo 

de toda sua existência é problematizada. 

Devemos ponderar que essa concepção pós-moderna de identidade não é um consenso 

nem mesmo dentro das ciências sociais, e por isso é importante deixar claro que o estudo que 
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desenvolvemos é pautado em uma perspectiva plural de identidade e não como algo único e 

indivisível. 

Hall (2011) identifica três fases conceituais e vivenciais da identidade associadas a 

períodos históricos. A primeira delas entre o Iluminismo e o Renascimento, a segunda chamada 

sociológica e a terceira, a pós-moderna. 

O Humanismo Renascentista e a Reforma Protestante deslocaram para o humano o 

centro do Universo, desfocando Deus e a Igreja, libertando a consciência individual para pensar 

sobre si. Mas esse indivíduo dotado de razão possui uma identidade única, que permanece a 

mesma, contínua, imutável, mentalidade que permanece até o século XVIII com grande 

predominância. O sujeito do Iluminismo era um indivíduo ―unificado, dotado das capacidades 

de razão, de consciência e de ação‖, com uma identidade ―que com ele se desenvolvia e 

permanecia inalterado em sua essência ao longo de toda sua existência‖ (HALL, 2011, p. 11). 

Essa concepção clássica de indivíduo assim é considerada pois foi providencial para os estudos 

sobre o Homem. 

A segunda concepção de identidade relaciona-se com as descobertas de Darwin e suas 

teorias biologizantes do sujeito, além da criação das ciências sociais. Intensifica-se o estudo do 

indivíduo no seu aspecto biológico, mas também se evidencia o estudo do fenômeno das 

sociedades. A identidade desloca-se do plano individualista do iluminismo para tornar-se um 

fenômeno de interação, construído a partir da relação sociedade e indivíduo. Hall (2011, p. 12) 

explica que o sujeito sociológico possui um núcleo interior não autônomo e não autossuficiente, 

formado na relação com ―outras pessoas importantes para ele‖, que intercambiam valores, 

sentidos e símbolos. O homem passa a ser um sujeito social e não mais exclusivamente sujeito 

em si. 

Por fim, a terceira concepção, a qual adotamos, surge da complexificação da sociedade 

e a partir da conclusão de que a identidade não é definida biologicamente, mas historicamente. 

Conforme analisado por Hall (2011, p. 13): 

 

[...] à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 

menos temporariamente. 

 

Hall (2011, p. 13) constata ainda que a identidade ―plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia‖, porque a identidade é modificada, deslocada e 

desestabilizada de acordo com a forma como o indivíduo é representado. ―A rigidez identitária, 

proposta pelos essencialistas, gera reducionismos inconvenientes‖ (FRANCO, 2004, p. 70). 
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Alguns fatores da pós-modernidade implicaram a alteração conceitual e vivencial do 

sujeito até então fixo. À medida que a sociedade se torna mais complexa, novas formas de 

existência são necessárias. A identidade não pode ser traduzida em uma única categoria. 

Ninguém é só isso ou só aquilo. Ninguém é só raça, ou só gênero e todas as categorias são 

insuficientes para representar alguém. É o que Butler diz ao tratar da identidade de gênero: 

 

Se alguém ‗é‘ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da ‗pessoa‘ 

transcendem a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre 

se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e 

porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou 

impossível separar a noção de ‗gênero‘ das intersecções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida. (BUTLER, 2016, p. 21) 

 

Apropriando-se de Laclau, Hall (2011, p. 34) interpreta essa explosão de identidades na 

pós-modernidade como a descentração do sujeito, que não é substituído por outro, mas por 

outros, vários e plurais. São cinco os fatores influenciadores desse deslocamento : o primeiro 

fator foi o marxismo, sobretudo a interpretação de que o homem faz a história a partir das 

condições que ele tem, ou seja, o marxismo deslocara qualquer noção de agência individual; o 

segundo ponto de descentração foi a descoberta freudiana do inconsciente, que desestabiliza 

antigas verdades sobre o ser biológico e racional, da identidade fixa e unificada do sujeito 

cartesiano ao afirmar que sexualidade, bem e mal, são construções do nosso inconsciente e não 

meras determinações biológicas, assim como a linguística e o uso da linguagem, consideradas 

a partir dos trabalhos de Saussure, para quem o discurso é sempre uma repetição e nunca uma 

criação. 

A forma como nos expressamos é reflexo de um sistema social e as palavras e seus 

significados são pertencentes a uma sociedade e a uma cultura. A quarta descentração, por fim, 

são os estudos de Foucault e a construção da genealogia do sujeito moderno e o poder 

disciplinar, que consiste na construção de sujeitos dóceis a partir da regulação da vida privada 

e pública desses sujeitos a fim de manter uma ordem social e moral. Por fim, o feminismo, 

como movimento social e político inserido no contexto de movimentos identitários da década 

de 1960, foi grande marco da modernidade tardia por inserir na arena política os temas que até 

então eram próprios e restritos à esfera privada, como a divisão sexual do trabalho, a família, a 

sexualidade e a generificação dos sujeitos. Nas palavras de Hall (2011, p. 46), o ―feminismo 

questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte da mesma identidade, a 

‗Humanidade‘, substituindo-a pela questão da diferença sexual‖. 
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Todos os fenômenos foram expressões de questionamento e problematização de uma 

identidade única e imutável. As intersecções, sobre as quais falaremos mais adiante, também 

são formas de questionar o sujeito universal e a identidade fixa e indivisível5. ―Se sentimos que 

temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 

uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora ‗narrativa do eu‘‖ (HALL, 2011, 

p. 25). 

T. Silva (2000) dá especial importância à linguística na construção das identidades pós- 

modernas em razão do desenvolvimento dos conceitos de identidade e diferença como 

simultaneamente complementares e opostos. Entendendo a linguagem e a construção dos 

sentidos como um fenômeno social, automaticamente inserimos, dentro dos enunciados, 

campos de poder. Pensar na identidade e na diferença é pensar em relações de poder e em 

campos de constante disputa. 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 

diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado 

aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com 

relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode 

ser separado das relações mais amplas de poder (SILVA, T., 2000, p. 03). 

 

Se existe diferenciação é porque existe uma disputa de poder. A construção da figura do 

Outro como distante e diferente serve ao desejo de hierarquização de identidades e de pessoas. 

A homossexualidade foi criada para que a heterossexualidade se afirmasse como categoria 

dominante. Da mesma forma a raça, o status no período clássico romano e as constantes 

diferenciações identitárias que foram sendo construídas com vistas a atender a um interesse 

dominante em diferentes períodos e contextos históricos. 

T. Silva (2000) afirma que o binarismo é forma mais cruel de classificação e 

diferenciação pois a divisão em dois polos vai sempre presumir a superioridade de um em 

detrimento do outro. A existência de diversas categorias acaba por enfraquecer e desestabilizar 

a categorização binária. O Outro vai sempre expressar a parte fraca. O que é colocado como o 

diferente sempre vai carregar o peso da inferioridade e, por vezes, da abjeção. T. Silva (2000, 

p. 04) complementa defendendo que fixar ―uma identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças‖, pois a normalização é uma 

forma sutil pela qual o poder se manifesta no campo identitário e é sempre o outro que é 

avaliado, submetido, categorizado. O que é o outro senão o dominado? (WITTIG, 1992). 

 

 

 
 

5 Ver item 3.3.1 
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Continuando esse raciocínio, Scott observa que a categoria identitária normalizada, 

dominante não se vê como categorizável ou classificável, pois é uma identidade que é, como 

algo dado, consolidado e imutável. Por isso é muito pertinente pensar que a ―força 

homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade‖ 

(SILVA, T., 2000, p. 04). Porém, essa dicotomia da identidade e da diferença é uma tensão 

essencial para a promoção do debate, e para a organização da vida social, na medida em que 

problematiza e evidencia opressões (SCOTT, 2005, p. 22). 

A polarização da igualdade e da diferença, do moral e do imoral representa uma 

verdadeira ameaça à democracia. Várias das tensões entre o que se intitula de esquerda e direita 

são, na verdade, reflexos dessa tensão entre identidade de grupo e identidade individual. Pois a 

―esquerda‖ e a ―direita‖ transformaram-se, atualmente, em um grande guarda-chuva: na 

primeira estão as minorias sociais, oprimidas e organizadas socialmente em busca de vez e voz, 

enquanto na direita se esconderam as identidades normais (ou hegemônicas) que não se veem 

como categorias e que declararam guerra ao ―politicamente correto‖, considerado um discurso 

de sua antagonista. 

Gênero, por muito tempo (e até hoje para alguns), era categoria feminina e não categoria 

da pessoa (CARVALHO, M.; RABAY, 2015). Ao falar de sexualidade, apenas a 

homossexualidade é sexualizada e subvalorizada, enquanto a heterossexualidade mantém-se 

sob o argumento da normalidade. Dessa forma, todos esses componentes identitários que fazem 

com que a pessoa seja composta de várias identidades são construídos socialmente e 

culturalmente. Raça, classe, gênero, sexo, são construções sociais ou culturais. Reforçando essa 

característica, problematizamos a rigidez das identidades e questionamos as categorizações 

binárias que engessam as identidades. 

Se a heterossexualidade, o gênero masculino ou feminino são construções, o trânsito é 

livre e as fronteiras são transponíveis. Nesse sentido, T. Silva (2000, p. 05) afirma que: 

 

O ‗cruzamento de fronteiras‘ e o cultivo propositado de identidades ambíguas é, 

entretanto, ao mesmo tempo uma poderosa estratégia política de questionamento das 

operações de fixação da identidade. A evidente artificialidade da identidade das 

pessoas travestidas e das que se apresentam como drag-queens, por exemplo, denuncia 

a - menos evidente artificialidade de todas as identidades. 

 

O simples fato de existir pessoas que vivem nas fronteiras ou que não cabem nas 

categorias fixas binárias já desestabiliza tais categorias e as questiona, bem como seu caráter 

natural. Existir é uma forma de resistência que ocorre por meio da representação. As identidades 

precisam ser representadas ou serão sempre invisibilizadas ou ininteligíveis. 
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O sujeito é construído a partir do discurso, de modo que a representatividade existe em 

torno daquele que se constituiu. A categoria social somente existe a partir do sujeito enquanto 

enquadrado, dotado de certas características. ―As qualificações do ser sujeito têm que ser 

atendidas para que a representação possa ser expandida‖ (BUTLER, 2016, p. 18). Em outras 

palavras, Foucault diz que os ―sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que 

subsequentemente passam a representar‖ (apud BUTLER, 2016, p. 18). Os corpos que não estão 

inseridos dentro das qualificações do ser sujeito tornam-se indecifráveis, inteligíveis e não 

representados. Essa inteligibilidade é uma contundente crítica a se fazer sobre as estruturas do 

sexo e do gênero e da construção de categorias sociais. 

Ver a representação como resistência é uma forma de reafirmar a identidade e reforçá- 

la. Porém, a representação também pode assumir um aspecto negativo, na medida em que a 

representação não é, somente, pessoal e individual, mas coletiva e pode ser conduzida a uma 

categorização abjeta ou preconceituosa. Se a identidade se forma no campo da linguagem, mas 

não é representada, ela não se traduz no campo do real. Esses atos de construção e realização 

da identidade é uma performance. 

Podemos dizer que a identidade é performativa pois ela precisa ser produzida, vivida e 

reproduzida para ser traduzida no campo do real (BUTLER, 2016). A drag-queen 

exemplificada por T. Silva é hiperbólica, mas a feminilidade da mulher é um ato constante de 

performatividade que constrói a mulher enquanto identidade e enquanto categoria social. Sob 

o aspecto negativo do qual falamos os constantes xingamentos e ataques homofóbicos a homens 

afeminados também são atos performativos que contribuem para a consolidação de um estigma. 

A construção da identidade é, portanto, performativa, de modo que a ―eficácia produtiva dos 

enunciados performativos ligados à identidade depende de sua incessante repetição‖ (SILVA, 

T., 2000, p. 07). 

Portanto, identidades construídas a partir de relações de poder, em que o centro (ou 

―normal‖) se constrói a partir da margem (―ou anormal‖) criam hierarquias que afetam 

sobremaneira o exercício da cidadania pelo grupo não hegemônico, como é o caso de pessoas 

não heterossexuais, conforme se verá adiante. 

 
2.2 A IDENTIDADE E A DIFERENÇA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL: 

DOS PAPEIS SOCIAIS FLUIDOS À HOMOFOBIA 

 
Para parte de historiadores e sociólogos, o conceito de cidadania foi construído em cima 

do fenômeno do Estado-nação, originado, em 1789, por força da Revolução Francesa, e a partir 
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da relação entre o cidadão e o Estado: a lealdade a um Estado faz com que surja a identificação 

com uma nação (CARVALHO, J., 2008, p. 11). Nesse sentido, Franco (2004, p. 22) explica 

que essa visão que vincula a cidadania ao Estado é uma visão moderna do conceito: 

 

O discurso moderno de cidadania pressupõe uma relação do indivíduo com o Estado 

nacional a que juridicamente se vincula e que o estabelece como livre e igual aos 

demais homens, perante a lei. Pode-se argumentar que essa relação atualmente não se 

limita ao Estado nacional, diante da nova forma de organização social advinda da 

globalização das atividades econômicas que ‗penetra em todos os níveis da sociedade‖ 

e, que caracteriza a ‗sociedade em redes‘ (Castells, 1999, p. 17). 

 

Dentre várias concepções e formas de analisar o surgimento e a construção da cidadania, 

nossa análise partirá das elaborações de Marshall, responsável por um estudo que se tornou um 

clássico sobre o tema classe social, status e cidadania (MARSHALL, 1967). Que tem a 

concepção de que cidadania não é algo fixo, mas uma construção social (FRANCO, 2004, p. 

19). 

A partir deste teórico, estabeleceu-se o costume de dividir a cidadania em três aspectos: 

civil, político e social. Se o/a cidadã/a possui os direitos constantes desses três aspectos pode- 

se dizer que sua cidadania é plena; não ter nenhum desses, caracteriza ausência de cidadania 

(CARVALHO, J., 2008, p. 09). Para E. Reis (1999, p.14), essa separação entre direitos ―foi 

vista por Marshall como o resultado da diferenciação institucional por que passa a sociedade‖, 

sendo resultado do seu desenvolvimento natural. 

Marshall foi também responsável por desenvolver uma sequência na constituição ou 

conquista desses direitos, de modo que a ordem na qual a sociedade conquista tais direitos vai 

interferir na sua formação e comportamento, gerando reflexos na formação social e política de 

um povo e de uma nação (MARSHALL, 1967). 

Tendo a Inglaterra como ponto de observação, Marshall cria uma pirâmide, a fim de 

representar uma sequência de conquistas de direitos que se iniciam com os direitos civis e, a 

partir da assimilação destes, o povo pode lutar pelos direitos políticos; conquistados a 

representação e os direitos civis, a luta pelos direitos sociais torna-se possível. Por mais 

britânica que seja a teoria de desenvolvimento histórico de Marshall e por mais críticas que ela 

possa ter recebido e ainda receber, é um ponto de partida e exerce influência de debates nesse 

campo de estudo. Muito embora esse caminho não seja uma regra, é um parâmetro, que pode 

ser utilizado para entender a formação da cidadania fora da Inglaterra. 

Utilizando a tripartição de Marshall, os direitos civis são os direitos necessários à 

liberdade individual, os políticos implicam o direito de participar e exercer o poder político, e 

os direitos sociais são os mais amplos, vão desde o bem-estar econômico à segurança 
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(MARSHALL, 1967, p. 63). De forma menos genérica, os direitos fundamentais à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade, são direitos civis básicos, que se desdobram em outros 

tantos direitos, como o de escolher seu trabalho, ir e vir, ter garantida a inviolabilidade do lar, 

poder escolher sua religião, entre vários outros, cuja garantia ―se baseia na existência de uma 

justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos‖ (CARVALHO, J., p. 09), garantindo 

a existência da sociedade civil. Os direitos políticos, são os direitos de todo/a cidadão/a de 

participar do governo, poder votar, organizar partidos políticos, manifestações políticas, ser 

votado, eleger-se. Os três tipos de direito conectam-se visando a garantir a vida plena da pessoa 

em um meio social. 

É preciso, antes de analisar a cidadania além da teoria, entender que cidadania em 

Marshall carrega traços eminentemente masculinos e não incorpora questões de gênero. Dessa 

forma, direitos que vão além daqueles eminentemente de homens encontram barreiras para sua 

concretização. Direito reprodutivos, legalização do aborto, casamento homossexual, entre 

outros ligados a questões gênero encontram uma maior dificuldade de implementação 

(AGUIAR, N., 1999, p. 182). 

A construção de uma identidade nacional se deve a vários fatores, como a religião, a 

língua, bem como lutas e guerras contra inimigos comuns (CARVALHO, J., 2008, p. 12). É 

importante entender a formação de uma identidade coletiva para entender as opressões e 

injustiças que sofrem os sujeitos enquanto identidades individuais. Nossa identidade nacional 

é marcada por preconceitos e isso reflete na forma como pessoas são tratadas no contexto social 

e a quem é dado o direito de ser cidadão. 

No Brasil, por exemplo, durante todo o período colonial não tínhamos qualquer 

identificação: a violência com que se deu a colonização, e, por conseguinte, a relação 

colonizador-colonizado não permitiu comunhões de hábitos e crenças. Na verdade, cabe-nos 

questionar a existência de brasileiros no período colonial, quando haviam exploradores 

europeus, explorados indígenas, negros escravizados, submissões e lutas por interesses. Não 

existia classes ou status, apenas coexistência. A relação aqui existente era de explorador- 

explorado, sendo a colonização um empreendimento do governo e das elites reais inglesas e 

portuguesas. J. Carvalho (2008, p. 20) aponta que a miscigenação ―era uma necessidade 

individual e política‖. A identidade brasileira nasceu à força. 

Trevisan (2002, p. 46) problematiza outra questão envolvendo a identidade e a 

cidadania. Para ele, não podemos falar impunemente de identidade nacional ―num país que, em 

relação ao mundo eurocêntrico, existe há 500 anos e só nasceu, enquanto entidade política 
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autônoma, há menos de 200 anos‖. Não somente pela nossa juventude, mas a construção de 

uma identidade coletiva ―supõe investimentos constantes‖ (CARMONA; PRADO, 2013). 

Franco (2004, p. 19) analisa a cidadania como um ―projeto (ou discurso) próprio da 

sociedade capitalista ocidental moderna ou, em outras palavras, do Estado moderno‖, mas que, 

traduzindo-a para a realidade brasileira sofreu mudanças significativas após o período ditatorial 

militar e passou a ser sinônimo de direitos. 

Para analisar o Brasil, nos ateremos à construção proposta por J. Carvalho, para quem, 

no país, historicamente os direitos sociais tiveram maior ênfase e foram os primeiros a se 

desenvolver, não por demandas e conquistas da população, mas por concessão do Poder. As 

explicações para isso são diversas e as consequências geram reflexos no nosso 

conservadorismo, na nossa alienação política, na falta de identificação entre povo e 

representante político, nas crises sociais e econômicas, e, sobretudo, na desigualdade e 

diferença social, na construção e persistência do racismo e da homofobia, entre outras formas 

de sujeição, desigualdade e preconceito. 

O período da exploração portuguesa coincide com um período em que a Igreja Católica 

aumentou sua influência na Europa, refletindo no Brasil com a imposição de costumes morais 

e religiosos experimentados em Portugal. Na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, vários 

países protestantes e católicos puniam severamente a sodomia6 (TREVISAN, 2002, p. 128), 

considerada como pecado mortal, sem possibilidade de recurso7, juntamente com a heresia, a 

traição e a falsificação de moeda (TREVISAN, 2002, p. 110). A visita da Santa Inquisição ao 

Brasil apontou a sodomia como o pecado mais recorrente. Em 1591, das 120 confissões, 45 

eram ―transgressões de ordem sexual‖ (TREVISAN, 2002, p. 136). 

No Brasil existem inúmeros registros de comunidades indígenas nas quais as diferenças 

sexuais e de gênero não correspondiam a um tabu, não eram dominadas por um patriarcado 

forte e intenso e os papeis sociais eram menos rígidos, a exemplo da cultura mehináku e 

caingangue, bem como os nambiquaras, mas estes, foram mencionados em estudos de 1930, 

por Lévi-Strauss, que relatou relacionamentos homossexuais entre homens, frequentemente 

entre adolescentes e primos cruzados (TREVISAN, 2002, p. 217-219). O modelo de moral e de 

família que foi imposto ao longo da colonização foi determinante para a heterossexualização 

 

 

6 A sodomia, nesse contexto e nesse período histórico era associado, na legislação civil, ao relacionamento afetivo 

entre pessoas do mesmo sexo e foi criminalizada antes mesmo de o Brasil possuir legislação penal própria, 

independente de Portugal (TREVISAN, 2002, p. 163). A sodomia tinha como sinônimos a sujidade e o termo 

―pecado nefando‖. 
7 No entanto, a depender da posse, do patrimônio, a pena de morte era relativizada e substituída por exílio, chamada 

de degredo naquele período, e multa. 
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indígena e sua inserção no modelo colonial, processo ligado a divisão do trabalho e à 

heteronormatividade social (FERNANDES, E., 2016, p. 52). 

A influência do patriarcado de alta intensidade (SEGATO, 2012), do sexismo evidente 

da cultura europeia trouxe como consequência para as comunidades uma invasão sem 

adaptação. Os homens indígenas foram desvalorizados frente ao homem europeu e esse 

enfraquecimento foi transformado numa hipervalorização de sua representação frente as 

mulheres indígenas. Na esfera pública do conflito homem-mundo e homem-aldeia, esse último 

era enfraquecido e precisava reafirmar sua sexualidade, sua força em algum outro espaço, e o 

fez na esfera privada. Essa fissura na comunidade indígena gerou um enrijecimento na postura 

dos homens indígenas e desestabilizou a forma de sociedade que funcionava naquele ambiente. 

A influência da religião na formação das pessoas também é histórica no Brasil. Nesse 

período, a educação ficou a cargo dos jesuítas na maior parte do tempo. A administração política 

era centralizada em Portugal, de modo que não havia aqui um poder público, o que facilitou os 

desmandos dos senhores de terras em relação a escravos e o surgimento do que futuramente se 

chamaria coronelismo, e atrasou o projeto de nação e de identidade nacional, 

consequentemente. Franco (2004, p. 31) observa que a ―falta de um poder central e o excesso 

de poder concentrado nos latifúndios, que funcionavam como se fossem autarquias, geraram 

uma confusão que permanece até os dias atuais – o tratamento privado que se dá ao bem 

público‖. 

Atualmente essa lacuna entre esfera pública e privada ainda é apontada como um óbice 

à implantação de direitos civis e direitos humanos, que hoje em dia, ―se expressa pela falta de 

mecanismos institucionais de incorporação política, embora sejam reconhecidas formas de 

organização social das camadas populares‖ (AGUAR, 1999, p. 185). Nossa cultura cívica está 

em construção e a maior parte dos brasileiros não têm conhecimento sobre seus direitos, 

tampouco sobre princípios constitucionais. 

 

Tudo se passa como se o mundo da vida fosse primitivamente colonizado pelo 

estamento burocrático dessa esfera administrativa, impedindo a fluidez de idéias [sic] 

entre um e outro espaço, bloqueando, assim, no dizer de José Murilo de Carvalho, a 

transformação da participação comunitária em capacidade de comunicação cívica 

(AGUIAR, 1999, p. 186). 

 

Durante todo o período colonial (1500-1822) as únicas manifestações cívicas que foram 

registradas foram as revoltas de escravos. Isso não quer dizer que não houveram outras várias 

manifestações subalternas contra o poder, mas significa, certamente, que as manifestações eram 

de pouca monta e não tão expressivas. Mesmo a independência do Brasil foi resultado de uma 

negociação feita entre a Coroa Portuguesa, a elite que vivia no Brasil e a Inglaterra 
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(CARVALHO, J., 2008, p. 26), sem grande participação popular, de modo que essa pacificidade 

foi permissiva à continuidade social, permanecendo a escravidão, permanecendo latifúndios e 

mandos regionalizados, bem como o discurso moralista de cunho religioso e repressivo. 

Com a Independência do Brasil e instalação do Império, em 1822, nova Constituição é 

confeccionada em 1824, cujo voto era direito exclusivo de homens e a restrição era por idade e 

renda. Os primeiros direitos, nascidos com a cidadania, foram os políticos, permanecendo 

grande parte dos que aqui viviam, sem direitos civis e sociais. O voto era indireto e comprado. 

Mulheres e escravos, não eram cidadãos e por isso não tinham direito ao voto. 

No Código Penal contido na Constituição do Império o sexo entre pessoas do mesmo 

sexo e o sexo com animais figuravam no mesmo tipo penal, possuíam a mesma gravidade e a 

mesma possibilidade de condenação, bem como as mesmas punições (TREVISAN, 2002, p. 

165). 

Escravo não era humano, e o Brasil foi o último país de tradição cristã no ocidente a 

libertar os escravos. Os argumentos que embasaram a abolição na América do Norte não 

serviram para o Brasil, pois o teor político da Declaração de 1776 e os ideais difundidos na 

declaração de Direitos tanto na independência dos Estados Unidos quanto na Revolução 

Francesa, em 1789 não correspondia com a realidade ainda latifundiária e escravagista que 

predominava por aqui (CARVALHO, J., 2008, p. 49). Seguindo a tradição portuguesa, a 

interpretação da Bíblia permitia a escravidão do corpo, pois o maior mal era a escravidão da 

alma, causada pelo pecado (CARVALHO, J., 2008, p. 50). 

O argumento que ganhou força no Brasil para incentivar e justificar o fim da escravidão, 

foi o apelo a uma identidade nacional. Se parte da população estava sendo dominada por outra, 

não poderia existir uma integração social e política que viabilizaria a formação de forças 

armadas nacionais e também um sentimento nacionalista, tão caro aos países em períodos de 

guerra. 

Da mesma forma que a Independência, a proclamação da república (1889) também não 

teve participação nem apoio popular, mas marcou, oficialmente, a separação entre Igreja e 

Estado, inaugurando o princípio da laicidade, ainda que apenas formalmente (BREPOHL, 2016, 

p. 135). Brepohl explica que o princípio da laicidade: 

 
[...] advogou o protagonismo do leigo (do latim laico em anteposição ao clérigo) na 

coisa pública. Para que isso fosse possível, colocou em primeira linha a liberdade de 

consciência e, com ela, a liberdade e a proteção das religiões. Daí deriva não apenas 

a liberdade de culto como a liberdade de crenças e a liberdade de não crer. E ela foi 

fundamental para a constituição do Estado moderno e da democracia, afastando não 

apenas a Igreja do Estado, como chancelando os saberes seculares. Esse é um 
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princípio jurídico que influenciou a maioria dos países no Ocidente (BREPOHL, 

2016, p. 131). 

 

O fim da escravidão não trouxe uma mudança na ordem política e social. Não tivemos 

uma burguesia que interessasse em trazer grandes mudanças, não tivemos uma ―mobilização 

política da população citadina‖ (AGUIAR, 1999, p. 186). O regime escravocrata foi substituído 

por um regime aristocrata, de agronegócio, mantendo-se intactas as elites, o que acarretou que 

tanto as políticas públicas, quanto alterações nos hábitos da sociedade aconteceram por 

imposição, como foi o caso das tentativas de higienização do país, no início do século XX. 

Oswaldo Cruz, e outros higienistas ―descobriram um Brasil de miséria e doença a pedir a 

atenção do governo‖, dando início a uma campanha de saneamento nacional em prol de uma 

―nação viável‖ (CARVALHO, J., 2008, p. 93). 

A revolta da vacina, ocorrida em 1904, é um elemento importante para mostrar como, 

naquela época (e ainda hoje) as medidas políticas no campo social, bem como as reformas 

ocorriam à revelia da população, que não participava da construção da cidadania e da cidade 

em si. É também importante para mostrar o conservadorismo e o patriarcado. A recusa em se 

tomar a vacina se deu por ignorância, é certo, uma vez que as pessoas não tinham conhecimento 

dos benefícios que teriam com a medicação. Mas ao mesmo tempo, a recusa também se deu 

porque os homens não queriam que estranhos tocassem o corpo de suas mulheres e filhas 

(AGUIAR, 1999, p. 188). Como observado por Trevisan (2002, p. 173), a ―partir da ideia de 

um corpo saudável, fiel aos ideais de superioridade racial da burguesia branca, criavam-se 

rigorosos modelos de boa conduta moral, a partir da imposição de uma sexualidade higienizada, 

dentro da família‖. 

O discurso higienista afetou a questão da sexualidade, pois houve uma associação do 

aumento da gonorreia, sífilis com a moralidade e higiene sexual, mas não se restringia às 

doenças sexualmente transmissíveis, ao alcançar, como ofensiva à moralidade e uma questão 

de saúde pública a masturbação8 e a pederastia, termo que, na época, podia significar 

simplesmente a relação homossexual masculina (TREVISAN, 2002, p. 117). 

O Código Penal da República via a travestilidade como contravenção: 

 
Art. 379. Usar de nome supposto, trocado ou mudado, de titulo, distinctivo, uniforme 

ou condecoração que não tenha; 

Usurpar titulo de nobreza, ou brazão de armas que não tenha; 

 
 

8 No século XVIII e XIX a psiquiatria começa a procurar ―extravagâncias‖ no comportamento sexual, construindo 

uma etiologia de doenças mentais fruto de perversões sexuais. A masturbação está contida no domínio do controle 

psiquiátrico, regulando o sexo e o prazer de crianças, adolescentes, adultos e casais (FOUCAULT, 2015, p 34). O 

maior objetivo dessas proibições talvez fosse coibir ―as fraudes contra a procriação‖, pois o ideal burguês era de 

―assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho‖ (FOUCAULT, 2015, p 40). 
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Disfarçar o sexo, tomando trajos improprios do seu, e traze-los publicamente para 

enganar: 

Pena - de prisão cellular por quinze a sessenta dias (transcrição original) (BRASIL, 

1890) 

 

A homossexualidade, nesse contexto, era passível de ocasionar pena de detenção. No 

ano de 1930 a comissão legislativa do Brasil criou um projeto de Código Penal com um capítulo 

dedicado ao ―homossexualismo‖. O artigo 258 do referido diploma dispunha que ―atos 

libidinosos entre indivíduos do sexo masculino serão reprimidos, quando causarem escândalo 

público, impondo-se a ambos os participantes detenção de até um ano‖. Entretanto, o Código 

Penal de 1940 não introduziu essa norma (SOUKI, 2006, p. 56), mesmo porque nesse período 

a homossexualidade deixa de ser vista como crime para ser vista como doença. É também nessa 

época que as aulas de educação sexual são implementadas na escola, ―a partir de um 

deslocamento no campo discursivo sobre a sexualidade de crianças e adolescentes‖ 

(ALTMANN, 2001, p. 579). A escola passa a ser vista como um ―espaço de intervenção 

preventiva da medicina higiênica, devendo cuidar da sexualidade de crianças e adolescentes a 

fim de produzir comportamentos normais‖ (ALTMANN, 2001, p. 579). 

Pode-se dizer que até 1930 não havia povo politicamente organizado. Esse ano 

caracterizou um período muito importante para a construção da cidadania brasileira, pois 

começou-se a delinear uma identidade nacional, com participação popular efetiva, que resultou 

na deposição do último presidente da Velha República - período compreendido entre 1889 e 

1930 - Washington Luís (CARVALHO, J., 2008, p. 88). Em 1933, já na chamada Era Vargas 

(1930-1945) houve a implantação do voto secreto, do voto feminino, e formação de 

movimentos políticos organizados, Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista Brasileira 

(CARVALHO, J., 2008, p. 103). Nesse período a Igreja passou a ser como um braço do Estado‖ 

(BREPOHL, 2016, p. 135). No contexto social houve uma mudança demográfica significativa. 

A imigração estrangeira reduziu e o êxodo rural e regional se intensificou, aumentando a 

concentração de pessoas na zona urbana do Sul e Sudeste o que ocasionou a convivência estreita 

da pobreza com a riqueza, a urbanização acelerada e a concentração da desigualdade social. 

No Estado Novo, período compreendido entre 1937 a 1945 houve incentivo claro ao 

nacionalismo em um governo que misturava autoritarismo com paternalismo e que, por isso, 

ampliou e fortificou diversos direitos sociais. No campo social, o Estado Novo foi marcado por 

intensas campanhas higienistas e de saneamento urbano. Os direitos civis permanecem 

suprimidos, enquanto os direitos sociais evoluem, mas não por conquista, e sim por concessão, 

contribuindo para a permanência da concepção de direitos sociais como favor do Estado. 
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O período seguinte da história, compreendido entre 1945 e 1964 foi chamado de período 

populista e caracterizou a primeira fase verdadeiramente democrática no Brasil (CARVALHO, 

J., 2008, p. 88). Vargas foi derrubado por seus militares em 1945 e sucedido por um presidente 

apoiado por ele, Gaspar Dutra. Porém, em 1950 há o retorno de Vargas, por meio do voto 

popular, que deixa o governo em 1954, ao suicidar-se, iniciando uma fase de agitação e crise 

que culmina no Golpe Militar de 1964, encerrando mais um período democrático e iniciando 

mais um período ditatorial. O golpe militar foi sinal da falta de convicção democrática das 

elites, a falta de organizações civis representativas e ausência de direitos civis (CARVALHO, 

J., 2008, p. 151). Foi um período marcado pela restrição de liberdades, aumento do 

conservadorismo e radicalização, por parte do governo, no combate aos movimentos sociais. 

Nas décadas de 60 e 70 intensificaram-se os discursos homofóbicos travestidos de 

científicos e médicos. O ―homossexualismo‖ masculino (o feminino não era mencionado, 

segundo o autor) era considerado uma ―patologia psíquica ou somática‖, havendo tratamentos 

sugeridos. Entre eles, os homeopáticos e outros meios alternativos, acompanhados de restrições 

alimentares (TREVISAN, 2002, p. 159). Os discursos são produzidos e reproduzidos, 

emoldurados segundo interesses e relações de poder. 

No período da ditadura militar houveram blocos de resistência. O movimento sindical, 

ainda que proibido, organizava-se clandestinamente, renovando-se com a abertura do regime, 

quando duas organizações foram estruturadas, a CUT (central única dos trabalhadores) e a 

Conclat – que era ligada ao PMDB e ao Partido Comunista (CARVALHO, J., 2008, p. 180). 

São movimentos sindicais nascidos no chão da fábrica e não imposto pelas lideranças para 

manipular operários. Algumas organizações nascidas no seio da classe média, também 

ofereciam resistência. No mesmo período há uma expansão das associações de classe, como 

médicos, professores, advogados e servidores públicos. Pesquisadores das ciências e a imprensa 

também exerceram papel relevante na oposição ao regime, assim como artistas e intelectuais, 

apesar de não comprem associações ou movimentos específicos. Porém, mesmo nesses blocos 

de resistência, havia, também, uma resistência quanto a temas de minorias, sobretudo ―sexuais‖. 

É também na década de 70 que a resistência LGBT9 surge, efetivamente, no período da 

redemocratização, inicialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (BRAZ et al., 2013). A 

 

 

9 A sigla é utilizada como um facilitador discursivo e não como limitador de uma identidade coletiva. 

Problematizamos a sigla LGBT, por entender que ela não contempla todas as categorias sexuais dissidentes e não 

contempla tantos gêneros possíveis. Porém, como afirmou Scott (2005, p. 20), as ―identidades coletivas são formas 

inescapáveis de organização social‖ e por mais que elas podem abrigar preconceitos e estereótipos, também se 

desenvolvem como ―protesto contra a discriminação‖, sendo ―um meio através do qual e contra o qual as 

identidades individuais são articuladas‖. 
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literatura específica considera o ano de 1978 como marco do movimento político do movimento 

em razão da fundação do grupo SOMOS, em São Paulo e da criação do jornal Lampião da 

Esquina, no Rio de Janeiro (CARMONA; PRADO, 2013). 

A década de 1980, apesar de iniciar uma abertura democrática, no campo da sexualidade 

e da moral, manteve o conservadorismo. João Figueiredo, então presidente, juntamente com o 

ministro da Educação faziam ―campanha contra a escalada pornográfica‖ (TREVISAN, 2002, 

p. 158), pornografia interpretada como sinônimo de homossexualidade e não somente de 

nudez/erotização. O Conselho Superior de Censura, instaurando durante a ditadura militar 

afirmava que fora dos limites de Ipanema os brasileiros conservavam os valores caros para o 

regime, valores tradicionais ―da moral e dos bons costumes‖ e que o ―homossexualismo 

assumido e o amor livre não entraram na mente dessa gente‘‖ (TREVISAN, 2002, p. 158). 

Em 1989, na eleição presidencial, o nome de Fernando Gabeira10 para vice presidente 

foi vetado para concorrer na chapa do PT, ao lado de Lula, por ter opiniões em favor das 

―minorias sexuais‖. Esse tema era política de gueto, de limitado ―interesse político co-eleitoral‖, 

longe da maioria das massas (TREVISAN, 2002, p. 160). 

As duas ditaduras foram responsáveis por um aumento do sentimento nacionalista, seja 

para reforçar o regime ou contrapô-lo. Para Trevisan (2002, p. 45) o nacionalismo ―mantém-se 

quase como uma doença endêmica – um gesto de defesa daqueles que não podem contar com 

quase nada além da auto-afirmação [sic]‖11. Esse autor problematiza também a representação 

―povo‖, afirmando ser uma conceituação arbitrária, na medida em que ―elimina os indivíduos, 

as classes, os grupos marginalizados e suas diferenças, para uni-los debaixo de uma 

representação abstrata, que é imposta, como uma fatalidade massificante, sobre cada cidadão‖. 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal que, a despeito de inúmeras emendas, 

algumas das quais a descaracterizam, permanece válida até hoje, e que é intitulada ―cidadã‖. 

Foi na Constituinte que se firmou a existência de uma ―bancada evangélica‖; (BREPOHL, 

2016, p. 137). Franco (2004, p. 38) observa que apesar de também ser uma colcha de retalhos, 

em razão da tentativa de agregar interesses de diversos segmentos sociais, a Constituição de 

1988 trouxe inegáveis avanços no campo dos direitos. 
 
 

10 Fernando Gabeira é jornalista e no final da década de 1960 entrou para a luta armada contra a ditadura militar, 

foi preso e permaneceu dez anos em exílio, retornando ao Brasil em 1979 com a anistia. Filiou-se ao Partido Verde 

e em 1986 candidatou-se ao governo do Rio de Janeiro. Suas principais pautas eram as liberdades individuais e o 

meio ambiente (http://gabeira.com.br/biografia/). 
11 No Brasil, as pautas nacionalistas estão quase sempre ligadas ao autoritarismo e em benefício da parcela elitizada 

da população. Os discursos parlamentares feitos em nome do nacionalismo vão de encontro a políticas públicas e 

frequentemente estão aliadas a um medo histórico do comunismo. Foi em nome do país e movida por um 

sentimento nacionalista que parcela da população foi às ruas pedir o impeachment da primeira presidenta eleita no 

país, vestidos de verde e amarelo. 

http://gabeira.com.br/biografia/)
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Seu artigo 1º, inciso II (Brasil, 1988), contempla a cidadania como fundamento da 

República Federativa do Brasil, que tem como objetivo, dentre outros, promover o 

bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras 

formas de discriminação (art. 3o, inciso IV; grifou-se) (FRANCO, 20014, p. 38). 

 

Existe, portanto, o ideal de que a Constituição Federal de 1988 prioriza os direitos e 

garantias fundamentais. Porém, os conceitos de liberdade e igualdade têm sentido limitativo e 

restrito a determinada parcela da população, porque a igualdade formal vem acompanhada de 

―desiguais capacidades‖ implantada pela nossa ordem jurídica (FRANCO, 2004, p. 22). O 

Estado tem como obrigação promover o bem-estar através de políticas públicas, leis e medidas 

de concretude e eficácia, pois ―como sociedade política, existe para realizar a segurança, a 

justiça e o bem-estar econômico e social, os quais constituem os seus fins‖ (CARVALHO, K., 

2009, p. 166). No âmbito social, ―uma das tarefas essenciais do Estado consiste em salvaguardar 

a liberdade, a possibilidade de desenvolvimento pessoal e a esfera privada do ser humano‖ 

(CARVALHO, K., 2009, p. 166). 

Em contradição com esses ideais, a liberdade sexual do sujeito se distancia da realidade. 

Apesar de ser um direito da personalidade12 e a liberdade de exercício das relações afetivas uma 

expressão do direito de cidadania, que não afeta ou restringe o direito de outras pessoas, são 

direitos limitados. Gays, lésbicas, travestis e transexuais, além de toda a parcela populacional 

não heterossexual não gozam da plenitude dos seus direitos civis. 

Em 1989 o Brasil era o oitavo PIB mundial e o país mais desigual do mundo 

(CARVALHO, J., 2008, p. 207), uma desigualdade generificada, racializada, regionalizada, 

que atinge sobretudo mulheres, negros, nordestinos. Talvez uma das maiores atualidades no uso 

das teorias de Marshall seja a exclusão social e, tratando especificamente de Brasil, a facilidade 

por parte das elites em tolerar a pobreza e o sentimento de ausência de responsabilidade social 

(SOUKI, 2006, p. 53). 

Na década de 1990 avançamos na cidadania com a lei que define os crimes resultantes 

de preconceito de cor ou raça13 e a instituição de um Programa Nacional dos Direitos Humanos 

em 1996. Contudo, ainda hoje os direitos civis são os mais precários, em extensão, 

conhecimento e garantias (CARVALHO, J., 2008, p. 210), o que se pode atribuir, em parte, à 

educação deficitária. O crescimento rápido da população urbana em razão de um êxodo 

 

 
 

12 Segundo DINIZ (2002, p. 62), os direitos da personalidade são ―direitos subjetivos da pessoa de defender o que 

lhe é próprio, ou seja, sua integridade física [...]; a sua integridade intelectual [...]; e a sua integridade moral [...]‖. 

GONÇALVES (2008, p. 153) classifica-os como ―direitos inalienáveis, que se encontram fora do comércio, e que 

merecem a proteção legal‖. São exemplos deles o direito à vida, à honra, à dignidade, à liberdade, e ao nome. 
13 Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989. 
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acentuado a partir de 1945 contribui para o aumento da violência, tráfico de drogas, trabalho 

informal, uma vez que não houve preparo e assistência por parte do Estado. 

Podemos perceber que no Brasil as mudanças culturais e comportamentais das pessoas 

e a forma como se deu a construção da identidade nacional, bem como a identidade particular 

dos indivíduos e sua sociabilidade são reveladoras para a compreensão da cidadania nos dias 

atuais. Percebe-se, pois, que o exercício da cidadania, por ser dependente de condições 

democráticas em um Estado que assegure direitos, tem histórico de fragilidade no Brasil, onde 

predominam períodos de autoritarismo, intercalados por breves momentos de democracia. 

Ainda, a construção da identidade brasileira, fruto de uma tradição agrícola, patriarcal, 

conservadora e religiosa, constrói uma sociedade pouco permissiva às mudanças sociais e dos 

indivíduos. 

É possível dizer, de modo geral, que a cidadania brasileira permanece com a ―sensação 

de incompletude‖ (CARVALHO, J., 2008, p. 219). A democracia política não resolveu os 

problemas mais persistentes do Brasil; não reduziu a pobreza, não eliminou a desigualdade. Os 

direitos civis, base da pirâmide de Marshall, para nós, é o topo; invertemos a ordem das 

conquistas e invertemos a lógica britânica da cidadania, enfraquecendo nossa convicção 

democrática. 

A forma como se constituiu a cidadania brasileira guarda intensa relação com o processo 

de apropriação pelo qual passamos no período colonial e também com as características do 

povo brasileiro, que não guarda relação com o comportamento burguês europeu. A esfera 

privada no Brasil, por séculos teve como características ―alta imigração, desequilíbrio entre os 

sexos, baixa nupcialidade e alta taxa de nascimentos ilegítimos‖ (AGUIAR, 1999, p. 186) além 

do fato de que a população majoritária esteve na zona rural durante a maior parte da nossa 

história. Outro ponto observado por Aguiar (1999, p. 186) foi que as elites brasileiras estiveram 

sempre mais preocupadas com o status do que com a autorreflexão e não ―desenvolveram um 

pensamento original capaz de fazer avançar a esfera pública‖. 

Para J. Carvalho (2008, p. 221) é consequência da inversão da pirâmide a excessiva 

valorização do Poder Executivo, pois se ―os direitos sociais foram implantados em períodos 

ditatoriais, em que o Legislativo ou estava fechado ou era apenas decorativo, cria-se a imagem, 

para o grosso da população, da centralidade do Executivo‖. Se o executivo é exaltado, o 

legislativo perde sua força e importância frente a população. O diagnóstico para a construção 

de uma cidadania são as organizações sociais, a sociedade participando ativamente da política, 

democratizando o poder (CARVALHO, J., 2008, p. 225). 
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J. Carvalho (2008, p. 215) divide a sociedade em doutores, cidadãos simples e 

elementos, uma divisão voltada unicamente para a classe. Porém, a discussão acerca das lutas 

de classe poderia auxiliar a pensar uma fluidez maior nas esferas pública e privada, mas não 

ajuda a pensar o patriarcado, sobretudo na esfera pública (AGUIAR, 1999, p. 187). Não 

podemos, no contexto atual, falar de cidadania sem falar das persistentes desigualdades de raça, 

de gênero, entre outras categorias sociais. A demanda por direitos não pode ser generalizada 

como única ou universal, nem pode ser vista unicamente sob o ponto de vista da desigualdade 

econômica. 

Nos interessa, hoje, no século XXI, discutir uma cidadania (des)generificada e a 

construção de uma identidade a partir desta. À medida que a sociedade se complexifica, tensões 

vão surgindo. No contexto da luta por cidadania, precisamos falar sobre igualdade e diferença: 

 

Não há dúvida de que no contexto contemporâneo a questão dos direitos tem que ser 

pensada globalmente. É igualmente incontestável que a noção de direitos universais 

vem ganhando merecido destaque. Contudo, também é claro que, no âmbito da nação, 

a questão do nós, do corpo solidário, não está resolvida. Quando dizemos hoje que há 

uma demanda por cidadania no Brasil, que a sociedade civil está mobilizada, com 

muita frequência estamos ignorando que essa sociedade civil é plural, que são muitas 

as sociedades civis em disputa. Que, quando reclamamos inclusão, às vezes estamos 

pensando numa suposta universalidade que é excludente (REIS, E., 1999, p. 16). 

 

A extensa citação é justificada pela importância da temática. Da mesma forma, pensar 

em luta de classes também pode ser igualmente excludente e generalizante, ou a luta LGBT, se 

pensarmos que cada letra tem suas demandas enquanto identidade de grupo. Para Fraser (2006, 

p. 231), a demanda por justiça não é somente de redistribuição, mas de reconhecimento, porque 

a identidade de grupo suplanta os interesses de classe. Essa discussão será feita adiante. 

A partir dessa discussão percebemos o quanto o diagnóstico trazido por J. Carvalho, 

sobre a necessidade de organização da sociedade civil, é inconclusivo. A sociedade civil não é 

uma só, sua demanda também não. A sociedade civil possui uma carga que idealiza expectativas 

e reivindicações (REIS, E., 1999, p. 17). Mas, não há dúvidas, de que o exercício da cidadania 

é um método de inclusão social. 

O cidadão passa a ter direitos e proteção dentro do Estado. ―Se a política é feita para o 

cidadão, esta deve propiciar o exercício de cidadania que, por sua vez, ocorrerá desde que o 

cidadão seja um ator social na construção de sua identidade‖ (CARMONA; PRADO, 2013). Se 

vamos falar de identidade ligada à cidadania, precisamos falar de políticas públicas, de inserção 

social, de visibilidade e de voz ativa. Mais que isso, precisamos deixar claro que a tutela do 

Estado somente existe porque um dia o Estado se omitiu. Somente precisamos defender o 

direito à cidadania da população LGBT, o direito à identidade de gênero, o direito de ser, a 
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autonomia do sujeito porque tudo isso foi, um dia, tirado dessa parcela da população (SEGATO, 

2012, p. 11). 
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3 DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS EM UMA SOCIEDADE DESIGUAL 

 
 

A vertente clássica que afirma os direitos humanos como uma construção histórica 

concebe-nos a partir de uma linearidade, de um processo de aquisição dos direitos, como se 

dentro de uma sequência lógica. Bobbio (2004) foi um dos mais importantes a tratar do tema, 

sob a perspectiva dessa escala evolutiva. 

Lafer (2006, p. 14), explica essas diversas etapas e as nomeia: positivação, 

generalização, especificação e internacionalização. Até existir essa primeira etapa, pode-se 

dizer que os direitos humanos passaram por um aumento de importância de forma gradativa, 

até se transformar em cláusula pétrea da Constituição Federal no Brasil. Dividem-se em três 

gerações: direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais e, por fim, a terceira 

etapa, inspirada pela Revolução Francesa, os direitos de solidariedade ou, coletivos. 

A segunda etapa do processo histórico é o da generalização. Para quem são os direitos? 

Eles passam por uma fase de não restrição, de modo que todos se tornam iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, vistos todos os seres humanos de forma abstrata. O Direito, 

já existente e universalizado, passa à etapa seguinte do processo de consolidação, que é a 

especificação, em que o homem passa a existir em um contexto: uma relação de consumo, uma 

relação de vulnerabilidade, a senilidade, a infância, relações de gênero. A etapa seguinte é a de 

internacionalização, que é a positivação no cenário internacional (LAFER, 2006). 

A especificação dos direitos humanos nos leva a crer que os direitos são para todos, mas 

segundo a necessidade de cada coletivo, considerando a especificidade do sujeito. É nessa fase 

que demandas das mulheres, dos negros e dos homossexuais eclodem (FRANCO, 2004, p. 29). 

Nesse contexto surgem as ditas ―minorias‖ e suas demandas ganham visibilidade. A livre 

orientação sexual é hoje um direito humano, o ―que contribui para a afirmação de identidades 

políticas e para a cidadania‖, sendo um ―enfoque novo para as políticas públicas‖ (CARMONA; 

PRADO, 2013). 

Essa construção de direitos em gerações tem grande intimidade com os ideais da 

Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. De forma breve, os direitos da 

primeira geração são representados pelas liberdades individuais e os direitos civis e políticos, a 

segunda dos direitos relacionados a igualdade, ao estabelecer melhores condições de trabalho e 

a terceira, pós-Segunda Guerra Mundial, guarda referência como ideal da fraternidade, o meio 

ambiente, defesa da paz e da dignidade humana (REZENDE, SOUZA, 2015, p. 288). 

A ―liberdade compreende o direito à liberdade sexual, aliado ao direito de tratamento 

igualitário, independente da tendência sexual‖ (DIAS, 2002, p. 01), fazendo com que a 
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sexualidade, seja um direito de primeira geração, abarcando a orientação sexual e a liberdade 

sexual. Para Dias (2002, p. 01), a livre orientação sexual é também um direito de segunda 

geração, pois a homofobia, transfobia, generofobia, entre outras, faz surgir uma ―categoria 

social digna de proteção‖ (DIAS, 2002), hipossuficiente socialmente, e caminha para ser um 

direito de terceira geração. 

 

A realização integral da humanidade abrange todos os aspectos necessários à 

preservação da dignidade humana e inclui o direito do ser humano de exigir respeito 

ao livre exercício da sexualidade. É um direito de todos e de cada um, a ser garantido 

a cada indivíduo por todos os indivíduos. É um direito de solidariedade, sem o qual a 

condição humana não se realiza, não se integraliza (DIAS, 2002, p. 01) 

 

Constituição Federal de 1988 foi promulgada no contexto da ―era dos direitos‖, após 

mais de um ano de trabalho intenso da Constituinte que realizou amplas consultas a especialistas 

e setores organizados de representação social (CARVALHO, J., 2008, p. 200/201). Na chamada 

―Constituição Cidadã‖, a preocupação central foi a garantia de direitos, com a ampliação de 

direitos sociais e extensão de direitos políticos a determinada parcela da população. 

(CARVALHO, J., 2008, p. 200/201). 

Contudo, mesmo na Constituição cidadã, alguns direitos permaneceram negados às 

pessoas não heterossexuais. Houve proposta para inserção de proibição específica de 

discriminação por orientação sexual, mas o plenário do Congresso Constituinte votou 

majoritariamente contra a proposta. 

 

A bancada evangélica bateu palmas, ante a derrota da assim chamada ‗emenda dos 

viados‘ ou, para usar os termos do líder do governo Carlos Sant‘Anna, emenda da 

‗desorientação sexual‘‖. [...] ―como disse o deputado evangélico Costa Pereira, 

aprovar aquele item seria ‗trazer para o Brasil a maldição de outros países, (...) igual 

à que existia em Sodoma e Gomorra. (TREVISAN, 2002, p. 158) 

 

O ranço da nossa colonialidade persistiu durante toda a construção da nossa cidadania, 

reforçando a desigualdade social, sexual, racial, dentre tantas outras. Quando traduzimos essas 

gerações de direitos para o contexto do Brasil, percebemos algumas incoerências que tornam 

essa divisão pouco efetiva, apesar de ser largamente utilizada, até mesmo pela Constituição 

Federal. Se a primeira geração vai tratar dos direitos básicos do indivíduo, a segunda dos 

direitos sociais e a interação do sujeito com a sociedade e, por fim, a terceira geração trata dos 

direitos coletivos, nosso cenário quanto à consolidação de direitos mostra-se bastante caótico. 

A lógica desses direitos é que se organizem em sequência, em uma escala evolutiva. No entanto, 

alguns coletivos sociais ainda não ultrapassaram a primeira geração, enquanto outros já estão 



41 
 

 

na terceira. As mulheres ainda não recebem o mesmo salário que os homens14 e casais 

homossexuais não têm o direito civil de casarem-se. Apenas o homem branco, sendo o sujeito 

normativo, o sujeito de direitos na prática, já conquistou todos os direitos na escala evolutiva. 

Mesmo com a exclusão da proibição expressa da discriminação por orientação sexual, 

as discussões sobre o tema continuam presente no cenário legislativo. No ano de 1995 a então 

deputada Marta Suplicy apresentou o projeto de lei nº 1151/1995 que disciplinava a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. É importante relembrar comentário feito por Trevisan (2002, p. 

159) de que conservadores protestaram que o referido projeto era ‗um desrespeito à Casa e uma 

aberração da natureza‘‖, mostrando que os saberes políticos endossam o preconceito e o 

embasa, muitas das vezes. 

Mesmo o PT, partido no qual Marta Suplicy era filiada, posicionou-se, por meio de 

alguns de seus líderes, desfavorável à proposta, entre eles o jurista Helio Bicudo, um dos 

fundadores do Partido e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados naquela ocasião, membro do Fórum Interamericano de Direitos Humanos, afirmou, 

segundo Trevisan (2002, p. 160) que o casamento homossexual ―tem conteúdo marcadamente 

hedonista, incompatível com a finalidade última da espécie humana‖, não considerando que as 

pessoas não heterossexuais participavam da cota dos excluídos sociais, não merecendo atenção 

dos direitos humanos, avaliados somente sob o prisma da raça e da classe. Esse ponto de vista 

nos fornece uma discussão muito potente e nos faz questionar para quais humanos vão os 

direitos e como são vistos os direitos civis, sobretudo o direito ao casamento, à felicidade e à 

dignidade. 

Muito embora o Brasil seja signatário de vários tratados internacionais na garantia e 

defesa dos Direitos Humanos, como a Carta das Nações Unidas (1945), Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), até hoje sustentáculo da nossa cidadania (FRANCO, 2004, p. 

23), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), nenhum deles trata de forma 

específica do direito à liberdade sexual. 

A Constituição Federal prevê a garantia dos direitos fundamentais de forma ampla, sem 

menção expressa sobre a igualdade de direitos independentemente de orientação sexual, por 

exemplo. Na esfera do judiciário ocorreram várias conquistas: o reconhecimento da união 

 

 

14 Segundo análise lançada pela OIT, a equidade salarial entre gêneros levará setenta anos para existir. 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2016/03/07/oit-paridade-salarial-entre- 

mulheres-e-homens-vai-levar-mais-de-70-anos.htm. No Brasil, segundo pesquisa de 2015 do IBGE, a proporção 

do salário das mulheres em relação aos homens é de 75,4% 

(http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,diferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres-cai-em-2015--diz- 

ibge,10000013819). 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2016/03/07/oit-paridade-salarial-entre-
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral%2Cdiferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres-cai-em-2015--diz-
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estável e de relação homoafetiva concomitantes para fins previdenciários já é matéria de 

repercussão geral no STF (Supremo Tribunal Federal)15, assim como os direitos sucessórios16. 

A pensão por morte17, a proibição à discriminação18, o reconhecimento da união homoafetiva 

como entidade familiar19 com todas as suas implicações, inclusive adoção20
 

Na esfera legislativa, especificamente, existe, no Brasil, a Instrução Normativa 25/2000 

que viabiliza a concessão de benefícios previdenciários ao companheiro homossexual, as 

Constituições Estaduais do Estado de Alagoas, Mato Grosso, Sergipe, Pará e Distrito Federal 

fazem menção expressa à igualdade entre pessoas independentemente de orientação sexual, 

sendo dever do Estado sua proteção. No Distrito Federal, a lei 2615/2000 determina sanções às 

práticas discriminatórias em razão de orientação sexual, assim como as leis 7309/2003 do 

Estado da Paraíba; leis 5431/2004 do Piauí e 3406/2000 Rio de Janeiro, que instituíram nos 

seus respectivos calendários estaduais o dia da Diversidade Sexual. 

No campo de políticas públicas, em decorrência de movimentos sociais ou ações do 

Estado, são marcos a criação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros 

(ABGLT), no ano de 1995, as paradas do Orgulho LGBT em várias regiões do país, o programa 

criado em 2004 pelo governo federal, Brasil Sem Homofobia, a realização anual da Conferência 

Nacional LGBT que deu origem ao Plano Nacional da Política LGBT (CARMONA; PRADO, 

2013), são exemplos entre as várias medidas governamentais ou não. 

Todas essas leis estaduais, portarias e atos normativos estão sujeitos a discussões acerca 

da sua constitucionalidade, se a análise de tais textos legais for estritamente positivista, uma 

vez que o texto constitucional prevê a figura do homem e da mulher como essenciais à formação 

da família. 

 
3.1 A CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA: UMA 

ALTERNATIVA DESCOLONIZADA PARA PENSAR AS LIMITAÇÕES DA TEORIA 

LIBERAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Os direitos humanos geralmente são tratados como uma construção e afirmação 

histórica evidenciada a partir da Revolução Francesa e das declarações universais dos direitos 

 

 

15 ARE 656298 RG / SE 
16 RE 646721 RG / RS 
17 RE 687432 AgR / MG 
18 ADPF 291 / DF 
19 ADPF 132; RE 607562 AgR / PE, entre outras decisões. 
20 RE 846102/ PR 
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do Homem e do Cidadão, eventos dos séculos XVIII e XIX, mas que tem sua fase embrionária 

na Idade Média, com o direito natural e o Iluminismo. Assim tem sido em materiais de discussão 

e divulgação, cartilhas, vídeos, adotados por escolas e universidades, e pela própria ONU21 que, 

nessa perspectiva, é vista como uma espécie de guardiã e fomentadora desses direitos por todo 

o Globo Terrestre. 

Talvez em decorrência da assunção dessa premissa por várias instituições, não estamos 

habituados a pensar em Direitos Humanos como uma estratégia ou uma utopia. Assumimos 

nesse trabalho exatamente essa percepção: dos direitos humanos como uma ideologia, uma 

necessidade que surge, sobretudo a partir do século XX, um caminho a ser construindo e 

consolidado a fim de que sejam viáveis sociedades em que a alteridade seja um princípio, em 

detrimento de mecanismos hierárquicos de exclusão, ou seja, em que as demandas de grupos 

não hegemônicos sejam reconhecidas na arena política no âmbito interno e, no campo das 

relações entre países, que haja mais solidariedade. 

Para tanto, os Direitos Humanos carecem de uma nova perspectiva, o que requer 

repensar desde o sujeito de direitos até a forma de produção de conhecimento. Nesse capítulo 

abordaremos as expectativas e a conjuntura atual dos direitos humanos e como podemos 

repensá-lo de uma maneira realmente humana, de modo a abraçar todas as pessoas, 

independentemente de concepções e outras tantas intersecções. 

Moyn (2013, p. 17) critica a estrutura dos escritos sobre direitos humanos. Segundo ele, 

o que geralmente se faz é ―olhar para trás e selecionar o que pudesse ser apresentado como 

precursor de nosso entusiasmo atual por eles‖. Não foi, portanto, um desdobramento natural do 

pensamento ocidental, a partir do liberalismo clássico e ideias de liberdade individual e 

igualdade formal, (BRAGATO, 2014, p. 205) decorrente de um amadurecimento moral. Os 

direitos humanos foi uma ideia exitosa do século XX, em meio a tantas outras utopias talvez 

mais bem pensadas que não prosperaram, talvez por não contar com o auxílio de eventos tão 

catastróficos provocados por homens, na Europa. Utilizou-se estrategicamente uma 

determinada linguagem de direitos humanos para construir uma ordem. 

Para Bragato (2014, p. 201), os direitos humanos dentro dessa perspectiva clássica, é 

localizado, além de parcial, e apresenta um sujeito como universal, que não se encontra na 

realidade social. É localizado por não considerar contribuições globais para a afirmação e 

construção dos direitos humanos e é parcial pelo próprio sujeito que constitui. 

 

 
 

21 Sigla para Organização das Nações Unidas, organização intergovernamental responsável pela cooperação 

internacional criada no contexto pós Segunda Guerra Mundial, em 1945. 
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A Teoria Clássica dos Direitos Humanos procura suas origens no jusnaturalismo, 

corrente que tem seu marco teórico nos séculos XIII e XIV, com São Tomás de Aquino – 

vertente religiosa, e Guilherme de Occan – vertente secularista. O desenvolvimento do 

jusnaturalismo foi importante para a afirmação da importância da Igreja como parte do Estado, 

talvez mais importante que ele próprio, a construção do Estado de Direito, com o 

distanciamento da Igreja enquanto entidade e o período histórico do Iluminismo e a 

secularização do Estado22, eventos que também são resgatados na construção histórica clássica. 

A retomada do jusnaturalismo para construir uma História dos Direitos Humanos é 

estratégia para o resgate do direito natural (BOBBIO, 2000, p. 13; GALLEANO, 2014, p. 135), 

conclamado nas grandes declarações, ocorridas em 1776 e 1789, Declaração de Independência 

dos Estados Unidos, promovida por colonos insatisfeitos pela dominação britânica, e 

Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, na França, com a Revolução Francesa que 

são os eventos simbólicos de Direitos Humanos somados às catástrofes do século XX que 

contradizem, ao nosso ver, a visão de uma construção histórica dos Direitos Humanos, pois os 

regimes totalitários e uma tragédia nuclear surgem na contramão da ideologia de que todos são 

iguais e possuem direitos naturais. 

No entanto, essa ideia foi vendida ao longo dos anos, reforçando o estereotipo de que o 

Ocidente é uma potência técnica e bélica e, porque não, moral. O direito natural é um bom 

argumento, pois estabelece ―uma ordem justa por si mesma‖ (GALLARDO, 2014, p 133), um 

direito natural, que precede qualquer tipo de organização humana, que se sobrepõe ao Estado. 

A concepção do direito natural como fundamento de direitos humanos é criticada por Bobbio 

(1992, p. 22): 

 

[...] vale a pena recordar que, historicamente, a ilusão do fundamento absoluto de 

alguns direitos estabelecidos foi um obstáculo à introdução de novos direitos, total ou 

parcialmente incompatíveis com aqueles. Basta lembrar os empecilhos colocados ao 

progresso da legislação social pela teoria jusnaturalista do fundamento absoluto da 

propriedade: a oposição quase secular contra a introdução dos direitos sociais foi feita 

em nome do fundamento absoluto dos direitos de liberdade. 

 

Bragato (2014, p. 205) observa que, de acordo com a concepção clássica dos direitos 

humanos como o projeto moral do Ocidente, ―depois de ter sido suficientemente desenvolvido 

e amadurecido, foi exportado ou transplantado para o resto do mundo‖, introduzido em outras 

culturas e em outros espaços geográficos e culturais. Por ter sido construído nessa perspectiva 

ocidental e eurocêntrica, pouca afinidade encontramos na tradução desses ideais para o nosso 

 
 

22 Havia à época, o adagio: o Rei está dentro, nunca acima da Igreja‖ 
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contexto. Chamamos de teoria clássica por ser a mais difundida, embora não seja a única. Em 

virtude de seu molde cristão, por se revestir de direito, de garantia individual, sua formação 

mistura-se com a ideia eurocêntrica de direito natural e, por fim, sua episteme tem o formato da 

produção de conhecimento que nos foi consagrado como correto. Essas colocações também 

justificam porque empenham tantos esforços em conceber os direitos humanos como uma 

ciência. 

Contrariando a teoria clássica e esse ideal eurocêntrico, alguns estudiosos defendem a 

ideia dos direitos humanos não como uma construção histórica, mas como a última utopia: a 

tentativa de fazer dar certo um ideal. Moyn (2010) é uma referência desse ponto de vista que 

vem para desconstruir todo o ideário sobre a origem dos direitos humanos e os eventos que 

impulsionaram sua criação. Vem, portanto, questionar e criticar os eventos que são chamados 

a compor a história dos Direitos Humanos. Apesar do nome, os direitos atendem a um sujeito 

específico ao longo de toda a história. 

Na Idade Média, por volta do século XIII, com o advento do jusnaturalismo religioso, a 

Igreja Católica, enquanto instituição de poder, pregava a ideia do homem como imagem e 

semelhança de Deus, que os seres humanos são naturalmente iguais, muito embora ―não neste 

mundo‖ (Lewis, Medieval Political Ideas, 1974 apud DAGGER, 1995). Com Grócio, no século 

XIV, ao tratar do conflito ideológico entre as perspectivas do jusnaturalismo, reflete sobre ―o 

direito natural como fundamento de um direito que pudesse ser reconhecido como válido por 

todos os povos (aquilo que virá a ser o direito internacional)‖, adotando uma perspectiva 

totalizante (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 657) que, amadurecida, foi 

conhecida por Iluminismo. 

Os direitos naturais, acima do homem e do Estado, desigualavam homens ao não tratá- 

los como tal. A ausência de questionamento quanto a escravidão é mais um exemplo da 

relativização dos direitos do homem. A escravidão justifica-se pela necessidade da servidão, 

enquanto a propriedade era o que garantia o poder burguês (HUNT, 2009, p. 118), de modo que 

a servidão e a propriedade eram direitos do Homem23. 

Séculos adiante, as declarações de Independência mantiveram o cenário da desigualdade 

entre homens. Em 1776, Thomas Jefferson, considerou uma verdade auto evidente que todos 

nascem iguais e tem o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Uma verdade tão auto 

evidente que precisou ser dita e, especificamente, naquele contexto histórico, por um homem 

que possuía vários escravos (HUNT, 2009, p. 214). 

 

23 Locke até propunha uma legislação para assegurar que ‗todo homem livre de Carolina tenha poder e autoridade 

absolutos sobre seus escravos negros‘‖ (HUNT, 2009, p. 118). 
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Na Revolução Francesa, poucos anos depois, inspirada pela declaração de Thomas, 

foram proclamados os ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, cuja tríade é toda 

criticável, segundo Foucault, por enxergar nela espaços opressores: ―por trás da liberdade, 

grande reclusão; por trás da igualdade, a escravidão do corpo; por trás da fraternidade, a 

exclusão‖ (apud COLLING, 2015, p. 166). Ideais estes representativos de uma sociedade que 

tinha torturas e atos de crueldade institucionalizados. A sodomia, por exemplo, era punida coma 

morte no Código Napoleônico até 1810, quando Napoleão eliminou os ―delitos homossexuais‖ 

do Código Penal, quando ―privadamente e entre adultos consentidos‖ (TREVISAN, 2002, p. 

167). 

Assim, concluímos que todos os eventos marcados como precursores dos Direitos 

Humanos foram protagonizados por homens brancos. As declarações que empoderaram uma 

elite burguesa, colonos descontentes, autodeclararam-se universais e não como ato de uma 

categoria, uma classe, um gênero ou uma raça. Todos os líderes e todos os documentos 

registrados oficialmente como parte da história dos Direitos Humanos veem o homem fora do 

contexto, desprendido de um tempo e de um espaço. Todos os homens, estudiosos, teóricos e 

críticos, que falaram sobre direitos até o século XVIII, enxergam o sujeito de direitos dentro de 

uma igualdade natural utópica. 

Para além da história oficial, no mesmo ano da Revolução Francesa, houve uma 

declaração feita por francesas, mulheres, que foi suprimida, e não compõe a história. Olypme 

de Gouges, em 1791, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, argumentando 

que os mesmos direitos prescritos na Declaração ―oficial‖ também eram direitos de mulheres, 

apesar de a linguagem ser redigida no masculino. Não somente essa declaração, Olympe 

também escreveu um contrato social, em 1788, paralelo ao escrito por Rosseau, no qual propôs 

reformas políticas e sociais numa perspectiva feminista (SCOTT, 2005, p. 11). Olympe morreu 

decapitada, em 1793 (COLLING, 2015, p. 166). 

A invisibilidade é marca do nosso direito. Esse é o ponto no qual afirmamos que o 

sujeito dos direitos é um homem, que o universal é masculino, é proprietário, é cristão, na 

medida em que fala em nome de Deus e em sua graça, é branco, pois marginaliza negros e 

escravos, e é heterossexual, pois oprime as diferentes identidades de gênero e as sexualidades 

dissidentes. 

A dimensão social do direito e a preocupação pelo indivíduo em si parece ser uma 

realidade, porém, relativa. Uma realidade criada num contexto europeu pós-guerra que não 

questionou e não questiona os anseios e necessidades de outros tantos não europeus não 

inseridos em uma realidade primeiromundista, cristã, branca, heterossexual, dominadora. Não 
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questionaram dentro da própria Europa os anseios daqueles que não representam a maioria 

social, mas tão somente uma maioria contingencial. Os judeus eram europeus e foram vítimas 

de um massacre pelo simples fato de serem judeus. Direitos humanos foram, de fato, uma 

resposta consoladora, mas não uma oportunidade de escuta. 

A preocupação com o sujeito existe, mas tão somente aquele criador da utopia dos 

Direitos Humanos e seus semelhantes, quando, na verdade, ―os direitos humanos abrangem tão 

variados bens e exigem a proteção para tão variadas formas de vida humana, que é difícil traçar 

uma linha contínua que os ligue aos chamados direitos naturais do homem moderno‖ 

(BRAGATO, 2014, p. 225). 

O discurso dos direitos humanos sempre pareceu tão sólido que alguns de seus preceitos 

pareciam incontestáveis. Daí vem o risco de que essa universalização gere exclusão, que a 

história dos direitos humanos, criada ocidentalmente seja considerada como a história do 

mundo todo, ignorando as diferentes realidades entre diferentes culturas – eurocentrismo e 

colonialidade. A partir dessa reflexão surgem novas percepções dentro dos direitos humanos, 

que fogem ao padrão eurocêntrico, recriando o sujeito dos direitos humanos. 

Tomados por essa percepção de um direito criado e não construído, mais uma vez 

afirmamos que sua tradução para a realidade latina, mais precisamente brasileira, carece de 

reparos. Pensar nossa subalternidade já é, por si só, uma crítica aos direitos humanos. Dessa 

forma de pensar o indivíduo, de pensar a si próprio e de pensar a construção de um direito 

coerente e desprendido da igualdade formal surge a sintonia com os estudos descoloniais, ou 

decoloniais24, que abrigam a crítica ao sujeito, ao fundamentalismo dos direitos humanos e aos 

saberes colonizadores e eurocêntricos. 

A escolha do termo ―colonização‖/‖colonial‖ não é gratuita, mas é uma leitura crítica 

da prática colonizadora enquanto processo político que incorporou indígenas a um sistema 

hegemônico, de forma violenta e a partir de um jogo de poder que evidenciou a assimetria de 

forças dos colonizados e colonizadores (FERNANDES, E., 2016, p. 52), que explica a 

utilização do termo: 

 

Assim, por colonização não me refiro ao menos não simplesmente à dominação 

política e econômica encerrada com a independência das colônias, mas a um processo 

mais amplo, cujo efeito transcende a imposição de uma estrutura administrativa 

baseada na relação metrópole-colônia. A visada aqui é no sentido de tentar chamar a 

atenção para os processos de fissura causados pela relação de dominação colonial a 

ferida colonial. 

 

 

 
 

24 Para a diferença entre descolonial e decolonial, ver nota de rodapé nº 03. 
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A crítica decolonial se pauta em duas ideias principais: transmodernidade, (DUSSEL, 

2005) e geopolítica do conhecimento, (MIGNOLO, 2002), das quais derivam outras duas, a 

colonialidade do poder, (QUIJANO, 2005) e a diferença colonial, desenvolvida a partir dos 

estudos de Walter Mignolo (BRAGATO, 2014, p. 202). 

A ideia de colonialidade surge a partir de observações de Quijano acerca da relação de 

dependência do centro-periferia, norte-sul, de que a subordinação não é somente do ponto de 

vista político e econômico, mas também se consolida na forma de construção do próprio 

conhecimento, que, à luz do eurocentrismo, exige alguém legitimado para falar e os sujeitados 

a escutar (MENDIETA apud Bragato, 2014, p. 217). 

A colonialidade do poder é um eixo organizador da diferença colonial, é uma estratégia 

da modernidade, mas ainda hoje utilizada, que ―contribuiu para a autodefinição [sic] da Europa, 

e foi parte indissociável do capitalismo‖ (MIGNOLO, 2005, p. 34). ―A colonialidade é uma 

característica do poder exercido nas relações de dominação colonial da modernidade‖ 

(BRAGATO, 2014, p. 212). 

É a partir desse conceito que os direitos humanos poderão ser reinterpretados para 

desconstruir conceitos binários e dicotomizados, a partir de um projeto de visibilidade do ser 

humano (BRATAGO, 2014, p. 225). Da compreensão da colonialidade é possível propor a 

desobediência epistêmica, compreendendo que a verdade não é um ponto único e não há um 

caminho único para encontrá-la. 

Bragato explica o pensamento decolonial como sendo: 

 
[...] um projeto epistemológico fundado no reconhecimento da existência de um 

conhecimento hegemônico, mas, sobretudo, na possibilidade de contestá-lo a partir de 

suas próprias inconsistências e na consideração de conhecimentos, histórias e 

racionalidades tornadas invisíveis pela lógica da colonialidade moderna (BRAGATO, 

2014, p. 203) 

 

O decolonialismo vem exatamente para criticar e questionar a aparente universalidade 

dos direitos humanos tanto em sua concepção histórico-geográfica quanto filosófico- 

antropológica, para discutir o porquê de ele projetar-se como um discurso hegemônico, 

estendendo suas inquietações para além da geografia e para a construção do ser humano. Surge 

no início da Modernidade, de forma bastante periférica e invisibilizada, com Poma de Ayala, 

nas lutas pela independência do Haiti e toma dimensões maiores a partir de um Projeto de 

estudos sobre Modernidade e Colonialidade formado pelos estudiosos e estudiosas: Enrique 

Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Ramon Grosfoguel, entre outros 

(BRAGATO, 2014, p. 210). 
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Sob essa perspectiva o pensamento decolonial reconhece a dominação do outro não 

europeu e o eurocentrismo, que é ―um modo de saber que afirma a universalidade para a 

experiência europeia‖ (ESCOBAR, apud Bragato, 2014, p. 213), como dois fenômenos da 

modernidade. 

Nessa perspectiva, a modernidade que, para a Europa é um fenômeno interno, deve ser 

vista como um fenômeno mundial, que somente existiu a partir da colonização de outros 

espaços geográficos, de outros povos e culturas. Se a colonização existiu e a partir dela começa 

a fase moderna da história da humanidade, os colonizados são parte fundamental no início dessa 

fase. Para Mignolo (2005, p. 36), a configuração ―da modernidade na Europa e da colonialidade 

no resto do mundo [...], foi a imagem hegemônica sustentada na colonialidade do poder que 

torna difícil pensar que não pode haver modernidade sem colonialidade‖, como se, na verdade, 

a colonialidade fosse constitutiva da modernidade, e não derivativa‖. O próprio conceito que 

temos hoje de Europa, surge na Idade Moderna. Ou seja, a partir do que Dussel chamou de 

deslizamento semântico, a Europa passa a ter sentido com o ―descobrimento‖ das culturas tidas 

como primitivas, no século XVI (DUSSEL, 2005, p. 24). 

A partir dessa crítica à modernidade, é que Enrique Dussel cria o conceito de 

transmodernidade, como uma forma de questionamento, propondo duas perspectivas 

conceituais de modernidade: uma delas é o próprio eurocentrismo, a racionalidade, situada 

temporalmente no século XVIII: a ―modernidade é uma emancipação, uma ―saída‖ da 

imaturidade por um esforço da razão como processo crítico, que proporciona à humanidade um 

novo desenvolvimento do ser humano‖ (DUSSEL, 2005, p. 27), justificada a partir de eventos 

intra-europeus, como a Revolução Francesa. A segunda perspectiva é global, relaciona-se com 

a forma como a Europa transformou-se no centro do universo e como isso se deu, a partir da 

colonização da América Espanhola e Portuguesa, no século XV. A transmodernidade escancara 

a outra face da modernidade: a colonialidade. 

Santos (2000; 2004) apud Lourenço e Nogueira, (2015, p. 132) defende que o projeto 

da modernidade está em profundo declínio, marcado por uma transição entre o paradigma da 

ciência moderna, que carrega consigo o patriarcado, o sistema capitalista de produção, a 

democracia e a globalização excludente e opressora, e o paradigma subalterno, insurgente e 

emergente que ainda não tem uma estrutura bem definida. 

 

Isto quer dizer que, o pilar da emancipação, constituído por três formas de 

racionalidade/conhecimento, a saber: estético-expressiva, cognitivo-instrumental e 

prático-moral, cujos pontos extremos são o colonialismo (ignorância) e a 

solidariedade (conhecimento), se encontram em vertiginoso desequilíbrio em relação 

ao pilar denominado regulação, composto pelo Estado, o mercado e a comunidade e 
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nos quais os pontos extremos são o caos (ignorância) e a ordem (disciplina) 

(LOURENÇO e NOGUEIRA, 2015, p. 132). 

 

O eurocentrismo, esse novo modo de saber, criou, ao longo dos séculos, um modo de 

produção de conhecimento, que é o pensamento científico, dividindo entre dois mundos 

(BRATAGO, 2014, p. 2014) a humanidade: o europeu e o restante, num processo de 

coisificação do ser colonizado como forma de restringir sua capacidade enunciativa e seu poder 

de agência (FERNANDES, E., 2016, p. 54) 

Bento (2015) nos alerta para a afinidade entre o universalismo científico e o pensamento 

colonial. A partir desse parentesco, alguns discursos sobre gênero e sobre sexualidade 

atravessam fronteiras (as fronteiras do ocidente ou as fronteiras coloniais) para tornarem-se 

―verdades irrelativizáveis‖ (BENTO, 2015). A naturalização do gênero e do sexo, sua 

biologização compõe uma verdade que não é passível de relativização, uma vez que o mundo 

é historicamente compreendido em termos de modernidade, e por isso organiza-se 

ontologicamente sobre divisões dicotômicas (LUGONES, 2014). Compreender estruturas não 

binárias, além de homem/mulher, heterossexual/homossexual, além da branquitude, são 

categorias que se tornam inteligíveis ao abalar categorias consideradas sólidas e verdades 

absolutas. 

Acostumamos a não ver como capaz de produzir verdades tudo que não é ciência. 

Dividimos de um lado o conhecimento científico e, do outro, todas as demais formas de 

produção de saber. A Europa coloca-se como superior para então iniciar sua missão 

colonizadora e libertadora frente aos outros povos, retirando o ―resto da humanidade de seu 

primitivismo‖, conduzindo-os ao ideal: ser Europa (BRAGATO, 2014, p. 214). 

O que o modelo europeu ignora é que todas as categorias de pensamento não nos foi 

dada pela natureza, sendo meios que criamos para compreender determinado assunto ou objeto. 

Ou seja, a interpretação dada a determinado resultado obtido cientificamente não deixa de ter 

sua dimensão dogmática. 

O ser humano distingue-se de todos os animais pela sua capacidade de raciocinar. Essa 

é a forma como concebemos a nossa condição de humano. A racionalidade é o que faz do ser 

um humano. Temos aqui o ponto de partida para a crítica decolonial à concepção filosófico- 

antropológico dos direitos humanos. A racionalidade nos dá uma essência, nos faz gente, capaz 

de ser e de sentir. 

A proposta dos saberes, estudos pós-coloniais, dos saberes subalternos, é a de uma 

política da diferença: ―o reconhecimento de quem é diferente para transformar a cultura 

hegemônica‖ (MISKOLCI, 2015, p. 50). O que o pensamento decolonial pretende mostrar é 
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que a verdade não é uma só, o mundo não deve ser polarizado e dicotomizado e que existe mais 

de uma forma de se encontrar conhecimento. Segundo Bragato, (2014, p.214), a diferença 

colonial é o desnudamento dessas questões: ―a exterioridade representada pelo que está fora 

(bárbaro, selvagem, colonizado) e cuja identidade é produzida por quem está do lado de dentro 

(civilizado, racional)‖. Ela aponta ―para a existência de outro na Modernidade, que é diferente 

e invisível, mas cuja identidade foi (des)construída pelos processos de hierarquização moderno- 

coloniais‖ (BRAGATO, 2014, p. 228). 

A visibilidade da diferença colonial surge a partir dos movimentos descoloniais (ou de 

independência) do século XVIII e a construção da ideia de hemisfério ocidental foi importante 

nesse processo de desinvibilização (MIGNOLO, 2005, p. 34), ao incluir a atual América Latina 

nas rotas comerciais. Importante ainda porque simbolizou o ―lugar de pertencimento e do direito 

à autodeterminação‖ de uma consciência e identidade nacional em construção, a partir da 

negação da Europa, mas não da ―europeidade‖: tratar de ser americano sem deixar de ser 

europeu: a construção da identidade criolla25 sempre referenciada na identidade europeia 

(MIGNOLO, 2005, 41), situação que não diverge da construção de uma identidade brasileira. 

No Brasil, a partir dos movimentos da década de 1960, começamos a absorver os saberes 

subalternos e a ter mais contato com as epistemes não eurocêntricas, consolidando um 

movimento de desobediência aos ―valores de uma classe-média letrada e branca, ávida por 

aceitação e até mesmo incorporação social‖. (MISKOLCI, 2015, p. 24). Mas foi somente a 

partir da década de 1990 que passamos a lidar de forma política com questões sexuais e étnico- 

raciais (MISKOLCI, 2015, p. 39). 

No entanto, essa ainda é uma luta que está começando a ganhar força. Para Mignolo 

(2005, p. 36) ainda estamos presos na dualidade colonialidade/modernidade. Exemplo disso é 

a comemoração dos quinhentos anos do Brasil, assumindo que nossa existência começa com o 

―descobrimento‖, renegando toda a história anterior à modernidade, nos assumindo, portanto, 

como colônias. 

Os estudos subalternos apontam para uma nova noção de nação brasileira, a partir dos 

quais discute-se o quanto nossas concepções acerca da nossa origem e das nossas misturas 

apenas renegam nossos antepassados e o quanto tentamos, em todos os nossos estudos nos 

aproximar do norte ocidental branco. Para Miskolci (2015, p. 59) entender as contribuições 

culturais africanas e indígenas é um exercício necessário para uma nova ideia de nação 

 
 

25 Criollos são os brancos, descendentes de europeus – hispânicos ou anglo-saxônicos, não identificados como 

verdadeiros europeus, mas responsáveis por processos de independência em alguns pontos da América Latina 

(MIGNOLO, 2005, p. 38). 
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brasileira de forma a não priorizar o que nos aproxima do Ocidente, mas com vistas a assimilar 

as experiências concretas do povo mais distante dos velhos ideais da nossa elite. Uma forma de 

nos desprender do nosso ―colonialismo moral interno‖ (SEGATO, 2006, p. 212), e criticar o 

―imperialismo moral‖ presente na concepção dos direitos humanos, que ―culpabiliza a diferença 

sem se deixar alcançar pela crítica que esta, por sua vez, poderia dirigir-lhe‖ (SEGATO, 2006, 

p.212). 

Nossa cultura americanizada, ou europeizada por vezes reproduz ―códigos de 

branquitude‖ (BRITZMAN, 1996, p. 72), estabelecendo padrões de conduta que negam nossos 

antepassados e nossa cultura mestiça. Para Trevisan (2002, p. 47, 48,49) nossa identidade é 

construída de fora, a partir de interferências externas, eurocêntricas, da imitação do outro, de 

artifícios. Um povo de incerta configuração, à espera de um vir a ser. 

O ponto de partida do estudo decolonial, portanto, é a ética da incomodidade 

(FOUCAULT apud Segato, 2006, p. 224): ―a tarefa filosófica essencial: nunca consentir em 

estar completamente cômodo com nossas próprias pressuposições‖. 

 
3.1.1 A teoria do uso correto dos direitos humanos de Alain Supiot 

 
 

Alain Supiot é um jurista francês que coloca os direitos humanos no campo da crença. 

Para ele, os valores dos direitos humanos se baseiam nos valores da cristandade ocidental e têm 

natureza dogmática, o que não deve deslegitimá-lo, pois o dogma também deve ser visto como 

um recurso, ―talvez o mais indispensável à vida humana, já que a peculiaridade dessa vida é 

que os homens devem atribuir-lhe algum sentido, mesmo quando não tem nenhum sentido 

demonstrável‖ (SUPIOT, 2007, p.232). Os direitos humanos podem ser fundamentalistas sob 

três perspectivas: messianismo, comunitarismo e cientificismo. 

O termo fundamentalismo tem origem no protestantismo religioso. O fundamentalism 

―designou no início uma doutrina surgida no final do século XIX nos meios tradicionalistas 

americanos [...] doutrina caracterizada pela defesa de uma interpretação literal das Escrituras e 

oposta ao liberalismo teológico‖ (SUPIOT, 2007, p. 241). Fundamentalista, portanto, é aquele 

que se atém estritamente à letra, não considerando contribuições do pensamento de estudiosos 

ou críticos sobre determinado assunto. Fundamentalismo se liga a radicalismo, interpretação 

literal de determinado assunto. 

A concepção de direitos humanos (dita universal), parte da ideia do eu e não da 

coletividade. Os direitos humanos no século XVIII se associa ao pensamento do indivíduo e 

sua construção, fortemente pautada em princípios como a liberdade individual, que mais se 
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funda na possibilidade de fazer escolhas, que propriamente na capacidade de sentir e agir que 

determina a construção do sujeito. 

A nosso ver, a construção da ideia de direitos humanos é uma afirmação histórica que 

começa a consolidar-se com a Revolução Francesa e se confirma com os eventos da primeira 

metade do século XX, que construíram, além do ideal de direitos universais, um sujeito também 

universal, não alocado nem no tempo, nem no espaço. 

Feita essa afirmação, tomada como ponto de partida, podemos pensar criticamente na 

construção desses direitos humanos universais e a forma como ele se constrói, ainda hoje, 

globalmente. Como observado por Bragato (2014, p. 201), os direitos humanos, na concepção 

clássica, se fundam em um ponto de vista teórico/político e outro filosófico, sendo ―o primeiro 

deles, de que o surgimento se deu em razão de eventos ocidentais, a partir de lutas e demandas 

políticas europeias‖ ignorando por completo qualquer contribuição não norte-ocidental. Do 

ponto de vista filosófico, constituíram-se diante de uma necessidade do indivíduo de ser/tornar- 

se independente‖, a partir da construção de um sujeito tipicamente burguês. 

O ideal de universalidade decorre do fenômeno da globalização. Um discurso origina o 

outro. O mundo globalizado nos dá a ideia de que todos os lugares são iguais. A globalização é 

um rolo compressor que passa em cima de tudo: da cultura, dos hábitos, da construção e 

desenvolvimento da sociedade para dar lugar a um novo modo de pensar e agir pregado como 

melhor, mais moderno, evoluído, de acordo com um modelo que se estabeleceu assim, como 

melhor, como superior. Essa é a ideia grosseira sobre globalização. 

Na verdade, a globalização é a última etapa de um processo de mundialização que 

começou no Renascimento, e que é marcado pela dominação do Ocidente em razão do seu 

poder material, que mistura conhecimento científico e técnica (SUPIOT, 2007, p. 231). Os 

direitos humanos e sua perspectiva universal é uma problemática ainda presente e persistente 

da globalização. A amplitude dos direitos humanos e sua receptividade frente a outras culturas 

é uma discussão que possivelmente sempre existiu, mas a nosso ver, ainda hoje não tem a 

visibilidade que deveria. 

As pessoas que não acreditam nos discursos hegemônicos acerca dos direitos humanos 

assumem essa posição exatamente pela sua intenção em ser universal, a pela forma como são 

impostos, uma vez que o discurso clássico em torno dos direitos do homem legitima a 

dominação do Ocidente. A justificativa para não crer é que as concepções predominantes de 

direitos humanos são, na verdade, os direitos do homem branco ocidental, travestido de 

universalidade. 
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Segato (2006, p. 214) exemplifica que nos países islâmicos, ―o movimento dos direitos 

humanos é visto como imposição dos valores ocidentais e símbolo da continuidade da 

hegemonia política e cultural do Ocidente‖. Não há, portanto, separação entre Estado e Igreja: 

―governo, lei e religião são uma só entidade‖ (SEGATO, 2006, p. 215). Ocidente surge como 

desmoralizador da diferença, com sua equivocada certeza de superioridade moral, ―mais valiosa 

que a superioridade tecnológica, econômica ou bélica‖ (SAID, apud Segato, 2006, p.215). 

Direitos humanos, portanto, são as flores do funeral (MOYN, 2010, p. 01), uma crença 

necessária no pós-Segunda Guerra Mundial. Se a discussão sobre o tema ou qualquer tentativa 

de utilização deste em tribunais internacionais começasse por sua natureza dogmática, já 

teríamos uma visão menos individualista e mais universal, correndo menos risco de 

arbitrariedades e injustiças, já que a crença não é de todos, mas do Ocidente. Daí vem a 

dificuldade de impor, vender, a ideia de direitos humanos universais (SEGATO, 2006, p.216). 

É como crença, que os direitos humanos participam ativamente da vida do Ocidente, do 

―empreendimento tecno-científico‖ (SUPIOT, 2007, p. 234) já que atua como meio de evitar a 

desumanização. E é também como dogma que ele pode ser acolhido pelo não ocidente, pois 

estaria assim, aberto à interpretação, deixando de ser algo imposto. Segato (2006, p. 218) 

provoca a reflexão de que todas as ―culturas são, em alguma medida, incompletas e o diálogo 

entre elas pode avançar precisamente a partir dessa incompletude, desenvolvendo a consciência 

de suas imperfeições‖ (SEGATO, 2006, p.218). 

Em que pese a tentativa de qualificar direitos humanos com outra natureza e de uma 

forma mais científica, é impossível, diz Supiot (2001, p. 234) atribuir-lhe qualquer característica 

científica, transformando-lhe numa espécie de credo que deve ser assimilada por toda a 

humanidade de forma imposta. A partir do momento que os direitos humanos passam a ser 

vistos como uma crença e não como um credo, ele tem o poder de expandir as barreiras 

geográficas da ciência e da técnica. No entanto, os estudos decoloniais nos mostraram como é 

importante revestir de caráter cientifico qualquer forma de conhecimento pois é um modo de 

legitimação do ponto de vista eurocêntrico. 

Pensar nos direitos do homem dentro da ciência, dentro do direito natural, igualar todos 

os homens em um aspecto biológico resgata o argumento utilizado pelo nazismo para justificar 

o Holocausto, por mais cruel que isso pareça. Veja, portanto, que não há meios de traduzir os 

direitos humanos para uma linguagem científica sem incorrer em erros que podem induzir a 

crueldades. Os direitos de 2ª geração se justificam e se amparam nessa ideia de que o fator 

biológico não pode resumir uma sociedade, o que resultou também na consagração da 

personalidade jurídica. 
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Vemo-nos, em resumo, diante de duas justificativas para a dominação ocidental: a 

globalização, a dominação pela técnica e pela ciência, que levaram à construção do Estado e do 

Direito, e a sociedade internacional como uma sociedade de Estados e ainda, a justificação 

voltada para uma soberania universal, ―de um ius commune aplicável a toda a humanidade‖ 

(SUPIOT, 2007, P. 240). Qualquer que seja o posicionamento adotado, estamos falando de 

sujeitos iguais formalmente, voltando para a questão já posta: se são todos iguais, a forma de 

exercer soberania é pela competição dos indivíduos, o que Supiot (2007, p. 240) denomina de 

―tentação imperial‖. 

Podemos então voltar a falar do fundamentalismo da perspectiva clássica dos direitos 

humanos, que, como dito, assume três formas: messianismo, comunitarismo e cientificismo. Na 

teoria dominante dos direitos humanos, ele é percebido como o novo decálogo. É 

fundamentalista a perspectiva messiânica na medida em que impõe o texto do seu decálogo, na 

verdade das Declarações em detrimento da legislação dos Estados Nacionais e as interpretações 

teleológicas que cada um faz das suas próprias leis, ou, até mesmo, que poderiam ser feitas das 

Declarações. Dessa forma, a igualdade e liberdade individual, se interpretadas literalmente 

ganham um sentido impraticável, matemático (SUPIOT, 2007, p. 242). 

 

A interpretação fundamentalista dos direitos humanos consiste em cortar o princípio 

da igualdade de qualquer espécie de referência que lhe fosse exterior e em tratar os 

seres humanos como [...] produtos de massa, intercambiáveis e sem qualidades 

próprias, e a sociedade humana como a soma aritmética de unidades elementares [...] 

(SUPIOT, 2007, p. 242) 

 

A partir desse alerta, Supiot (2007, p. XII, prólogo) conclui que ―o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres é uma das conquistas mais preciosas e mais frágeis do 

Ocidente‖. Frágil pelo risco de opressão, de transformar humanos em produtos de massa. 

Preciosa porque se bem interpretada, poderá nos levar a outro nível de evolução social. O 

grande risco que corremos, a todo o momento, é de cometer injustiças às custas dessa igualdade 

ao suprimir diferenças. 

Por outro lado, pensar os direitos humanos como um salvador, e suas Declarações 

Universais como exclusivas do Ocidente, pois, somente ele teve a ―revelação‖, que somente ele 

está evoluído o suficiente para usufruir de tais direitos, também é uma visão fundamentalista. 

O restante da humanidade vive em um estágio pré-Europa (BRAGATO, 2014). O 

comunitarismo consiste em achar que direitos humanos somente têm sentido no Ocidente, não 

sendo possível o intercâmbio cultural. Por esse viés, o relativismo cultural vira norma, pois cada 

cultura seria fechada em si mesmo, insuscetível de transformação pelo contato e assimilação de 
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ideais ou princípios. É, como analisa Supiot (2007, p. 245), um ―fundamentalismo identitário, 

pois fecha, assim, os homens no fatum de suas origens étnicas ou religiosas‖. 

Por último, a concepção hegemônica de direitos humanos é fundamentalista ao tentar 

vestir-se de cientificismo para justificar a igualdade entre os homens. Supiot (2007, p. 247) de 

forma muito sensível ao risco do cientificismo nas ciências sociais informando que nela, dada 

a insegurança de suas bases teóricas, ele é endêmico. Mesmo dentro do ocidente, temos o norte 

e o sul. Dentro dessa relação é possível, tanto quanto na relação ocidente e oriente, observar a 

presença de tais fundamentalismos. A subalternização do Sul, num misto de comunitarismo e 

messianismo, fica evidente a partir dos estudos pós-coloniais. ―Toda interpretação 

fundamentalista dos direitos humanos coloca, de fato, os ‗países do Sul‘ diante da seguinte 

alternativa: quer transformar-se, renunciando ao que eles são, quer permanecer o que são, 

renunciando a se transformar‖ (SUPIOT, 2007, p. 255). 

Essa constatação de Supiot procede na medida em que o Ocidente nortista chama para 

si a autoria dos direitos humanos, modulando-o como uma afirmação histórica do mundo 

ocidental que não guarda semelhança com a realidade dos povos dominados. A alternativa que 

resta é adequar-se e europeizar-se ou ir contra a transformação. 

Essa crítica pode ser ampliada para várias realidades. O olhar que se lança não é 

aguardando escuta, mas preparando a fala. Os direitos humanos, pensado de forma universal, 

falam pela humanidade sem gerar, necessariamente, interlocução. Para quem não são os direitos 

humanos e qual o tratamento que tais pessoas recebem? Há que se falar em dignidade para as 

condutas desviantes ou a igualdade que se prega e a humanidade que se proclama é apenas 

formal? É preciso, portanto, criticar a visão eurocêntrica de igualdade, pois tendo ―cada qual os 

mesmos direitos e deveres, somos todos idênticos, o que implica que um homem sempre possa 

ser substituído por outro‖ (SUPIOT, 2007, p. 18). 

Pessoas transformadas em números, dado o modelo pelo qual concebemos 

conhecimento, a partir da racionalização do ser humano e da construção dele como indivíduo, 

principalmente, mas também como pessoa e como sujeito. Sob uma pretensa liberdade 

individual e autonomia, o ser humano foi racionalizando-se e sua razão fez com que ele 

chegasse ao raciocínio conclusivo de que é preciso diferenciar-se. 

Portanto, é importante combater os fundamentalismos presentes nos discursos dos 

direitos humanos para que seja possível abrir as portas da interpretação, para que haja menos 

sujeição e renúncias, possibilitando maior diálogo, maior troca entre ocidente e oriente, entre 

norte e sul. 
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Se direitos humanos são um corpus dogmático, ele automaticamente se abre e passa a 

ser visto de uma forma mais agregadora e menos opressora. Seria então possível abrir os direitos 

humanos para a interlocução, de modo a ampliar seus valores e adotar outros presentes em 

culturas não ocidentalizadas ou mesmo reexaminar e reavaliar aspectos culturais, princípios 

morais e jurídicos já aqui estabelecidos. 

Os direitos humanos devem deixar de ser um mero produto de exportação do norte 

ocidental (BRAGATO, 2014, p. 225) para transformar-se em linguagem inteligível para todo o 

mundo. 

 
3.2 SUJEITO: IDENTIDADE E GENERIFICAÇÃO 

 
 

Supiot (2007, p. 234) afirma que acreditar no homem como centro do universo e a 

racionalização do pensamento foram essenciais para modelar o Ocidente. Dentre as 

implicações, estão a forma como se construiu o homem das Declarações, e a forma como se 

construiu a linguagem, o vocabulário dos Direitos. Esse homem, imago Dei – à imagem de 

Deus, ―senhor da natureza‖ (SUPIOT, 2007, p. 15), homo juridicus ocidental, nas palavras do 

autor, está presente nas nossas declarações de direitos. Não somente, mas é este mesmo homem 

que molda o sujeito de direitos da Constituição Federal do Brasil. E este homem, como disse 

Rorty (apud Bragato, 2014, p. 223) significa ―pessoas como nós‖, e a comprovação disso está 

no nazismo e por que não na homofobia? 

A humanidade é sentida em três aspectos, portanto: a individualidade, a personalidade 

e a subjetividade (SUPIOT, 2007, p. 15). O homem é um indivíduo, um sujeito e uma pessoa. 

É um indivíduo, indivisível, partícula elementar, estável, enumerável, com propriedades 

jurídicas constantes e uniformes, único, incomparável, um fim em si mesmo, componente da 

família humana26 (SUPIOT, 2007, p. 235). É um sujeito soberano, com dignidade própria e 

titular de direitos e é sujeitado, à mesma lei que lhe protege. O que faz o humano não é só seu 

funcionamento biológico, mas o sentido da vida, de uma referência que nos é exterior (SUPIOT, 

2007, p. XIII, prólogo). 

O sujeito é uma invenção do Humanismo, concebido como um ser dotado de razão e 

consciência (PEQUENO, 2011, p. 30). Nessa concepção, o termo é o ser humano capaz de 

raciocinar, de sentir, de conviver em sociedade, dotado de moral e consciência dos seus direitos 

e deveres. Pensar o sujeito de direitos, portanto, é pensar o sujeito, num contexto social de 

 
 

26 Termo utilizado no preambulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 
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coexistência entre muitos outros sujeitos. Segundo Pequeno (2011, p. 31) a emergência do 

sujeito de direitos faz surgir também ―alguns dos princípios fundamentais da vida social, como 

a definição do direito como uma qualidade moral e a caracterização do indivíduo como uma 

pessoa detentora de dignidade‖. 

Os direitos humanos estão umbilicalmente ligados à noção de dignidade, que é - ou ao 

menos deveria ser - a bússola do homem no viver em sociedade. O que define o sujeito é sua 

forma de agir, de pensar, de sentir, de se comportar dentro do ambiente social. A dignidade se 

liga, também à noção de moral, que é um conceito moderno. Se o homem age com a moral, ele 

torna-se digno e se manifesta frente ao outro com dignidade. E a moral ocidental é cristã. 

A construção clássica do sujeito de direitos é opressora na medida em que exclui seres 

desencaixados, na medida em que vê o outro como absolutamente igual ou, ignora suas 

diferenças. 

A Idade Moderna criou o ser racional, não apenas porque ele pensa, mas porque ele tem 

a capacidade de pensar à revelia de seus desejos e paixões. A razão é o instrumento apto a 

conduzir a pessoa para sua liberdade. O direito natural iguala todos as pessoas, mas dá-lhes o 

poder de ser superior com o desenvolvimento da ideia de racionalidade, porque ser racional, na 

modernidade, não é somente ser capaz de pensar e sentir, mas sobretudo de fazer escolhas em 

busca de autonomia, uma prerrogativa da liberdade. É para isso que serve o pensamento e o uso 

da razão (PEQUENO, 2011, p. 30). Primeiro pensar, depois existir, e então sentir. Isso explica 

porque os direitos humanos são endereçados ao branco, cristão, proprietário, heterossexual, pois 

foi ele que racionalmente, conquistou sua liberdade e conseguiu, por armas ou discurso, 

dominar os demais, subjugar as mulheres, patologizar o homossexual e criminalizar os que 

pertencem a outros credos e religiões. 

Bragato afirma que: 

 
A ideia de racionalidade como critério de pertença à humanidade desempenhou um 

papel fundamental na determinação do estereótipo do sujeito dos direitos naturais. 

Porém, falhou como critério universal de determinação do humano, pois se mostrou 

fundamental para criar profundas divisões entre os seres humanos‖. A modernidade 

é, por isso, um fenômeno ambíguo que produziu os seus outros (BRAGATO, 2014, 

p. 222). Mas esse ―outro‖ não é condição para existência do sujeito, mas tão somente 

limite da sua liberdade (2014, P. 210). 

 

Para Foucault (1995, p. 235) a palavra sujeito pode ter dois significados: ―sujeito a 

alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 

autoconhecimento‖. Uma ou outra, ―sugerem uma forma de poder que subjuga e o torna sujeito 

a‖. Para esse autor (1995, p. 233), a relação entre racionalização e os abusos do poder é evidente, 
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o que exemplifica com o nazismo e o stalinismo, ao considerar esses dois regimes de governo 

como ―doenças de poder‖. Essa relação para ele é óbvia e banal. 

O sujeito é, na verdade, sujeito a alguma coisa e, geralmente ele trava contra o poder 

três tipos de luta: contra formas de dominação, formas de exploração ou de sujeição. O sujeito 

luta contra a dominação étnica, religiosa, social, por exemplo; tenta não ser explorado, 

sacrificado pelo trabalho em condições desumanas, e tenta, sobretudo atualmente, não submeter 

sua identidade a nenhuma outra forma de subjetivação (FOUCAULT, 1995, p. 233). 

As tentativas de resguardar a subjetividade, provoca conflitos de ordem social, moral e 

político. A intolerância tocante à sexualidade do sujeito é uma ameaça ao direito da 

personalidade. 

A resistência à imposição do padrão heteronormativo27 e heterorreprodutivo são 

expressão máxima da luta contra a sujeição a um poder que se mostra opressor. Contudo, 

Foucault lembra que o contexto histórico do século XX, não é o primeiro a lidar com essa 

tensão: 

 
Todos aqueles movimentos dos séculos XV e XVI, e que tiveram a Reforma como 

expressão e resultado máximos, poderiam ser analisados como uma grande crise da 

experiencia ocidental da subjetividade, e como uma revolta contra o tipo de poder 

religioso e moral que deu forma, na Idade Média, a esta subjetividade. A necessidade 

de ter uma participação direta na vida espiritual, no trabalho de salvação, na verdade 

que repousa nas Escrituras – tudo isto foi uma luta por uma nova subjetividade (1995, 

p. 235). 

 

O século XVI foi o período da Contrarreforma, do Concílio de Trento, responsável pelo 

estabelecimento do nosso código moral/sexual, ainda incutido no nosso inconsciente 

conservador, vitoriano (FOUCAULT, 2015, p. 07). Foi também o período de constituição e 

consagração de um Estado único, centralizador, que se une à Igreja para domesticar os cidadãos, 

inibir seus prazeres, reprimi-los ideologicamente, através do discurso do pecado, do proibido, 

do ilícito (FOUCAULT, 2015, p. 10). 

A forma como o Estado se organizou, unindo-se à Igreja, foi fundamental para a 

construção do sujeito que concebemos ainda hoje. Reprimido, comandado, sujeito ao Estado e 

aos padrões estabelecidos, a partir de regras de conduta que ditam como deve ser a pessoa: 

sujeita a uma sexualidade normativa. 

 

 

 

27 Heteronormatividade é um conceito de Michael Warner cunhado em 1993 (BRITZMAN 1996, p. 79) com o 

seguinte sentido: ―a obsessão com a sexualidade normalizante, através de discursos que descrevem a situação 

homossexual como desviante‖. Um ano antes, Monique Wittig desenvolvia a ideia da heteronormatividade ao 

afirmar a existência de um contrato social heterossexual, mas não foi responsável pela criação do termo 

(WARNER, 1993, p. XXI – introduction; WITTIG, 1992, p. 49). 
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Se o sujeito, criado pelo Humanismo, é tão agente (sujeito) quanto sujeitado e tão 

opressor ao ser restritivo, a pergunta que pode ser feita é o porquê de ainda usarmos ―sujeito‖ 

e não atores, ou mesmo agentes, ou qualquer outra denominação que substitua o discurso que 

se esconde atrás do termo ―sujeito‖. 

Butler (PRINS; MEIJER, 2002) afirma que ―existem razões para se trabalhar com a 

noção de sujeito, razões que têm tudo a ver com o modo pelo qual ele está relacionado ao legado 

do humanismo‖. Afirma, da mesma forma que Foucault (1995), que a noção de sujeito é 

dúplice: o sujeito, ―é aquele que se presume ser a pressuposição do agenciamento‖, mas é 

também o que se submete a um ―conjunto de regras que o precedem. Este segundo sentido 

funciona a contrapelo da concepção humanista de um self autônomo ou de um ator humano 

firmemente enraizado‖. É, em outras palavras, ―trabalhar o legado do Humanismo contra ele 

próprio‖ (PRINS; MEIJER, 2002). 

Nossa sujeição começa a partir da nossa generificação, quando passamos a construir um 

papel sexual o qual temos que seguir ao longo da vida. Para Butler, tornamo-nos sujeitos no 

momento em que assumimos uma identidade sexuada, generificada que é construída ―para nós 

[...] no interior das estruturas de poder existentes‖, a partir de processos pelos quais isso 

acontece. As relações de poder não operam simplesmente oprimindo ou dominando as 

subjetividades, mas construindo-as (PEIXOTO JUNIOR, 2004, p. 23). O sujeito não é 

meramente indivíduo, mas também uma estrutura linguística, uma formação discursiva 

(SALIH, 2015, passim). Gênero, portanto, seria uma representação e uma auto representação 

produzida a partir de tecnologias28 sociais, discursos, práticas cotidianas e epistemologias que 

trabalham na construção do sujeito e na produção de corpos e comportamentos (LAURETIS, 

1994, p. 208). As relações de poder operam na construção e reafirmação dessas práticas 

tecnológicas que produzem e performatizam o corpo. 

Etimologicamente, gênero é sinônimo de sexo, mas o uso que dele fazemos hoje decorre 

de um processo histórico de ressignificação do termo pelo movimento feminista a partir do 

século XX, utilizado primeiramente pela linguística e depois pelo discurso médico, cujo 

destaque vai para John Money, sexólogo que propôs estudos acerca dos Intersexos, em 1952, 

―propondo que o gênero é produzido pela interação entre os aspectos corporal, sensorial e 

social‖ (CARVALHO, M.; RABAY, 2015, p. 119/120). O pioneirismo deste médico não é 

 
28 Preciado (2002) vai além na discussão sobre tecnologia ao falar sobre ―tecnologia de gênero‖, amparada por um 

discurso teórico foucaultiano e pelos estudos de Haraway que vê o homem dentro de um conceito tecnológico, 

uma vez que o que o diferencia é sua capacidade de utilizar instrumentos, colocando-o como superior aos animais 

e mulheres. Para Preciado (2002), as criaturas pós-modernas são sistemas culturais tecnovivos, pois tanto sexo 

quanto tecnologia são mecanismos de poder. 
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reconhecidamente unânime. Segundo M. Carvalho e Rabay, o reconhecimento pelo uso do 

termo na medicina foi delegado a Robert Stoller, psiquiatra e psicanalista que, em 1968, fez a 

distinção entre sexo como elemento natural, material e carnal e gênero como construído a partir 

de elementos psíquicos e psicológicos em pesquisas sobre transexualidade (CARVALHO, M.; 

RABAY, 2015, p. 120). 

Na década de 1970 as feministas apropriaram-se do termo e da significação dada por 

Money e Stoller, reconhecendo gênero como uma categoria de análise e como forma de 

―oposição ao uso histórico do determinismo biológico para justificar a subordinação das 

mulheres, devido a sua fragilidade muscular e capacidade reprodutiva, no contexto da divisão 

sexual/social do trabalho‖ (CARVALHO, M.; RABAY, 2015, p. 120). Na década de 1980 e 90 

os estudos foram sistematizados e a crítica evoluiu para a problematização da lógica dualista da 

contraposição entre natureza e cultura, sexo e gênero até tornar-se um quase consenso comum 

o conceito de gênero produzido e reproduzido pelo movimento feminista, ou seja, 

compreendido como uma expressão cultural. 

Até a década de 1980, utilizava-se a expressão sexo social como sendo o gênero, 

―relações sociais de sexo‖ em vez de ―relações de gênero‖ (CARVALHO, M.; RABAY, 2015, 

p. 121). Na década de 1990 o conceito de gênero popularizou-se. 

Gênero tal qual intentamos usar é uma apropriação política e semântica, transformada 

em uma ―categoria diagnóstica‖ (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). Por muito tempo o uso do 

termo gênero foi utilizado unicamente para o feminino, para referir-se a mulheres. Gênero como 

―o meio de falar de sistemas de relações sociais ou entre os sexos‖ não tinha aparecido até o 

início do século XX (SCOTT, 2016, p. 27). 

Dentre as várias possibilidades de conceituação de gênero, podemos dizer que ele é uma 

―construção social e cultural, estrutura e relação de desigualdade, marcador de identidade 

dominante/dominada, subjetividade‖ (CARVALHO, M.; RABAY, 2015, p. 121). Para Scott 

(2016, p. 28) a definição de gênero pode ser dividida em duas partes e várias subpartes, ligadas 

entre si, mas analiticamente distintas, cujo núcleo essencial ―baseia-se na conexão integral entre 

duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações 

de poder‖. 

É um paradoxo como a concepção liberal sempre viu o ser humano com um ser abstrato 

e não corporificado e, de repente, lhe deu um sexo, um gênero, uma cor, uma raça, uma religião 

e então passou a não mais aceitar nenhuma outra forma de existência e o ser humano passou a 

ser um homem branco, cristão, heterossexual. 
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A ficção do indivíduo abstrato, desincorporado é uma grande virtude da teoria 

democrática liberal; foi feita para garantir a igualdade completa perante a lei. Na 

sociedade, entretanto, os indivíduos não são iguais; sua desigualdade repousa em 

diferenças presumidas entre eles, diferenças que não são singularmente 

individualizadas, mas tomadas como sendo categóricas. A identidade de grupo é o 

resultado dessas distinções categóricas atribuídas (SCOTT, 2005, p. 23) 

 

Politicamente falando, o sistema de gênero sempre existiu, segundo o entendimento que 

adotamos, variando em intensidade. Existem evidências na história e na etnografia de que as 

diferenças de gênero existiam nas sociedades tribais e afro americanas, sendo possível 

identificar uma organização patriarcal definida, por Segato (2012, p. 19) como de baixa 

intensidade, não havendo tantos conflitos no tocante à transgeneridade: 

 

Dados documentais, históricos e etnográficos do mundo tribal, mostram a existência 

de estruturas reconhecíveis de diferença semelhantes ao que chamamos relações de 

gênero na modernidade, que incluem hierarquias claras de prestígio entre a 

masculinidade e a feminilidade, representados por figuras que podem ser entendidas 

como homens e mulheres. Apesar do caráter reconhecível das posições de gênero, 

nesse mundo são mais frequentes as aberturas ao trânsito e à circulação entre essas 

posições. 

 

Com a expressão ―baixa intensidade‖, Segato pretende mostrar, a partir da etnografia, 

que as regras do patriarcado não eram tão evidentes e tão rígidas nas comunidades indígenas 

como passaram a se delinear a partir da influência europeia no mundo-aldeia (SEGATO, 2012). 

Isso porque as esferas do público e do privado tinham outra conotação, não de submissão, mas 

de complementação. As mulheres não participavam ativamente das decisões, sobretudo na 

esfera pública, mas eram consultoras de seus companheiros no ambiente privado de seus lares. 

 
3.2.1 A potência do conceito de abjeção para a reafirmação da identidade de gênero 

 
 

Abjeção29 é um termo muito utilizado entre os teóricos queer, inicialmente, no contexto 

dos estudos de gênero, mas já era utilizado antes, por teóricas feministas e pelas ciências da 

sexualidade. Judith Butler retira a noção de abjeção de uma obra escrita por Julia Kristeva, 

filósofa e psicanalista búlgaro-francesa (LEITE JUNIOR, 2016, p. 560). O significado é 

repulsa, nojo, ojeriza por determinada, coisa ou pessoa (MISKOLCI, 2015, p. 43). Antes disso, 

a abjeção já estava entre os estudos e pesquisas das chamadas ciências ―psi‖, relacionada à 

transexualidade. 

 

 

 
 

29 No Dicionário Houaiss, abjeção é ―ato, estado ou condição que revela alto grau de baixeza, torpeza, degradação‖. 

Sinônimo de indignidade. 



63 
 

 

Os primeiros artigos sobre o fenômeno transexual datam dos anos 1950, quando o 

endocrinologista Harry Benjamin abordou a diferenciação das pessoas transexuais em relação 

às homossexualidades (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). Na década seguinte, foi publicado 

o livro ―O fenômeno transexual‖ falando sobre o transexual ―de verdade‖ e o diagnóstico, que 

seria unicamente o processo transexualizador (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). Essa breve 

contextualização histórica é importante porque a pessoa diagnosticada como ―transexual de 

verdade‖ talvez tenha sido a primeira experimentação no campo das ciências sexuais da figura 

da abjeção. Essas pessoas experimentavam o sentimento de abjeção com suas genitálias por 

longo período, de forma que o diagnóstico não poderia ser outro que não cirúrgico30 (BENTO; 

PELÚCIO, 2012, p. 571). 

Os profissionais da psicologia, psiquiatria e psicanálise, resistiam às intervenções 

corporais como alternativas terapêuticas, mas o diagnóstico do endocrinologista apontava para 

a inutilidade das psicoterapias para casos de transexuais ―de verdade‖. A abjeção ao corpo 

somente se ―curaria‖ com a transformação dele (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). Esse novo 

diagnóstico intensificou a tendência cirúrgica nas décadas de 60 e 70, e, em 1973, a 

transexualidade foi inserida no CID (Código Internacional de Doenças) como sendo uma 

disforia de gênero. Em 1980 houver reformulação da patologia, passando a ser um transtorno 

de identidade de gênero (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). 

Apropriando-se dessa relação de abjeção com o corpo sexuado e generificado, teóricas 

feministas apropriaram-se do termo, posteriormente explorado pela teoria queer, que passou a 

representar não um sentimento de si, mas uma forma de ver o outro. Na conceituação de Leite 

Junior: 

 

Sem entrar na discussão psicanalítica, pode-se afirmar que o abjeto é o ininteligível, 

aquilo que, na constituição do sujeito (individual ou social), é expulso como não 

categorizável. O abjeto é que está fora das categorias de pensamento socialmente 

inteligíveis. Nesse sentido, nos limites deste artigo, abjeto é uma categoria de 

linguagem que denomina a falta de categorias de pensamento, ou seja, aquilo que fica 

de fora, expulso das categorias de pensamento socialmente criadas, estabelecidas e 

culturalmente inteligíveis em determinado período histórico (LEITE JUNIOR, 2016, 

p. 560). 

 

―Abjeto é aquele que ainda não é sujeito‖ (BUTLER, 2000, p. 155). A figura do abjeto 

perturba a ordem, é aquilo que não chega a ser sujeito, que não é visto como tal. Nas palavras 

 

 

 

30 A abjeção não é um sentimento generalizado entre transexuais. Muito embora existam pessoas que têm esse 

sentimento, assim como teóricos que acreditam que a busca de cirurgia de transgenitalização é uma busca por 

satisfação sexual, Bento desenvolve a ideia de que não há um ―rechaço monolítico ao corpo entre as pessoas 

transexuais‖, mas muito mais uma vontade e desejo de aceitação social (BENTO, 2012, p. 97). 
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de Leite Junior (2016, p. 560), é o que é colocado de fora do sujeito, torando o exterior 

constitutivo do corpo socialmente inteligível. 

Teóricos alinhados à Teoria Queer, como Miskolci (2015), usa o termo para indicar 

pessoas que, não se identificando e não assumindo uma personalidade normativa, heterossexual 

e dentro dos padrões, são destinatárias do desprezo dos corpos conformados, ditos normais, 

saudáveis. A problemática queer vai além da problemática da homossexualidade para lidar com 

a abjeção. ―A categoria do abjeto vem referir-se à existência corporal daqueles que não são 

encaixáveis na estrutura binária ‗homem-mulher‘‖ (TIBURI, 2016, p. 11). A abjeção é uma 

perturbação à identidade, que incomoda e atrapalha a ordem social e política (MISKOLCI, 

2015, p. 24). É um lugar de relegação, não é simplesmente ser homossexual ou ser transexual, 

é o perturbar da identidade, do sistema, da ordem (MISKOLCI, 2015, p. 24). O abjeto não se 

restringe à sexualidade e/ou identidade de gênero, mas ―relaciona-se a todo tipo de corpos cujas 

vidas não são consideradas ‗vidas‘ e cuja materialidade é entendida como ‗não importante‘‖ 

(PRINS; MEIJER, 2002). 

É abjeto o que não deveria ser visível (MISKOLCI, 2015, p. 43), é o obsceno, o que 

deveria estar fora de cena. A sociedade produz a abjeção ao implementar padrões, formas de 

vida, de amor, de comportamento tidos como ideais. A dinâmica da opressão opera de maneira 

―que as pessoas sejam induzidas socialmente a ‗extirparem‘ de si mesmas, em geral de formas 

dolorosas, o que é considerado pela coletividade como ‗impuro‘, incorreto ou, em termos atuais, 

anormal‖ (MISKOLCI, 2015, p. 43). 

A construção da abjeção é discursiva: os processos sociais que transformam sujeitos em 

abjetos o fazem a partir do discurso que toma o corpo ―como alvo privilegiado dos mecanismos 

e das relações de poder e, assim, instituem verdades sobre o que são esses sujeitos‖ (PELÚCIO, 

2009, p. 235). O sujeito, portanto, é construído a partir da ―força da exclusão e da abjeção‖ 

(BUTLER, 2000, p. 155). 

A repressão ao grupo LGBT ocorre a partir de uma lógica de hierarquização 

―desencadeada por discursos hegemônicos que conduzem os sujeitos homossexuais a se 

posicionarem de forma subalterna, seja pela lógica da excentricidade e/ou pelo preconceito‖ 

(CARMONA; PRADO, 2013). 

O abjeto talvez seja um lugar: 

 
[...]um território existencial criado ali a partir das repetições e reiteração das normas, 

mas também eivado de ininteligibilidades e de linhas de fuga: traços e emissões que 

fogem à captura de uma subjetividade conformada às normalizações, às serializações 

adequadas ao funcionamento de gêneros binários‖ (GIVIGI, A., 2011, p. 04). 



65 
 

 

São ―zonas inóspitas e inabitáveis da vida social que definem a zona de habitabilidade‖ 

(BUTLER, 2000, p. 155). A abjeção guarda estreita relação com o monstro humano, figura 

analisada por Foucault (2001) como sendo uma anormalidade construída a partir do século 

XVIII, que viola não necessariamente a lei, da sociedade, mas a lei da natureza (2001, p. 69) 

pelo simples fato de existir. Ele interroga sistemas, desestabiliza categorias, inquieta e 

reorganiza instâncias de poder, ―combina o impossível com o proibido‖ (2001, p. 70). No 

contexto da construção da figura do monstro, o exemplo mais encaixável era o intersexo, porque 

ao ter dois sexos, não se sabe como deve ele ser tratado (FOUCAULT, 2001, p. 81). 

O anormal que é transformado em monstro no século XVIII e XIX, apesar de contradizer 

a lei - ao mesmo tempo que ele a viola - ele não suscita a resposta da lei, mas a violência, a 

vontade de supressão, cuidados médicos ou a piedade. Essa colocação de Foucault é muito 

pertinente para analisar as diversas identidades de gênero no contexto atual do século XX e 

XXI. A transexualidade, exemplo mais contundente que a homossexualidade, despertou essa 

cognição de ilicitude, de contrariedade à lei. A identidade transexual ou qualquer outra 

identidade não binária e não heteronormativa apenas por existir já assume seu lugar de 

inteligibilidade, de antinatural, de anormal e, consequentemente, de monstro. A transexualidade 

foi cuidada pela lei e pela medicina, além de ter e sofrido e ainda sofrer diversas tentativas de 

supressão, de encerramento no interior do armário31. Mesmo quando ela não parece ilegal ou 

doentio ela, no mínimo, desperta pena. 

O monstro é o ―princípio de inteligibilidade de todas as formas‖ da anomalia 

(FOUCAULT, 2001, p. 71) e para distanciar dessa categoria, procura a sua colocação entre as 

enfermidades, uma vez que o enfermo ―tem lugar no direito civil, por mais que seja uma 

anomalia ou cause estranhamento‖ (FOUCAULT, 2001, p. 80). Bento e Pelúcio (2012, p. 570) 

discutem quantas pessoas vão buscar no discurso médico e ―psi‖ os ―termos de sua busca por 

inteligibilidade‖. A medicalização é uma forma de buscar inteligibilidade, pois uma vez que se 

tem um diagnóstico, por pior que seja, o sujeito já pertence a algum lugar, ainda que esse lugar 

seja o da abjeção. 

Leite Júnior (2016) explora a categoria do mostro traçando diferenciações entre ambas. 

Para ele, monstro é o que vive no limite da categorização e da não categorização, no limite entre 

―humano, animal, vegetal, mineral, anjo, demônio, homem, mulher, homo, hétero, bissexual, 

 

 
31 O armário funciona como um ―dispositivo de regulação da vida (SEDGWICK, 2007, p. 19), não só de gays e 

lésbicas, não só para questões relacionadas ao gênero, mas de diversas categorias oprimidas e relegadas à 

invisibilidade. Estar no armário, existir um espaço de isolamento evidencia os privilégios e hegemonia de valores 

de uma dita maioria. 
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conhecido, desconhecido‖, é uma ―categoria que opera no limite das categorias‖ (LEITE 

JUNIOR, 2016, p. 561). 

Tanto o monstro como o abjeto são figuras anormais, construídas por meio do discurso 

que constituiu existências-modelo que supostamente guardam coerência entre o sexo biológico, 

o gênero e o que é tido como saudável em relações afetivas, sexuais e morais (BENTO; 

PELÚCIO, 2012, p. 570). 

 
3.3 POR QUE DISCUTIR O SUJEITO A PARTIR DA SEXUALIDADE? 

 
 

A linguagem constrói o sujeito e é por meio da linguagem que os corpos são marcados, 

a partir de discursos que repetidamente controlam e manipulam a forma de ser humano. As 

significantes de ser heterossexual e ser homossexual somente fazem sentido dentro da matriz 

heterossexual construída a partir de relações de poder que determinando quais identidades são 

vivíveis e quais são relegadas a abjeção e a ininteligibilidade (BUTLER, 2016). Wittig (1992, 

p. 10) chega a dizer que a heterossexualidade não é uma prática sexual, mas um regime político 

que controla os corpos e produzem sujeitos padronizados. 

Discutir o sujeito a partir da sexualidade é relevante pois o gênero constrói o sujeito, 

assim como o seu sexo e suas expressões que são marcadas pelo sistema sexo/gênero antes 

mesmo do nascimento desse sujeito. A linguagem construiu o corpo, o sexo do corpo e o gênero 

desse corpo, de modo que corpo, gênero, sexo, desejo são indissociáveis na construção do 

sujeito. Não obstante, ―gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder‖ (SCOTT, 

2016, p. 23). 

Foucault, em ―História da Sexualidade I‖ argumenta que a sexualidade é um produto 

das forças sociais e é sobre ela que a atuação das interdições são mais cerradas (FOUCAULT, 

2015, p. 09). Em ―O sujeito e o poder‖ ele vai assumir que todos os seus estudos foram, na 

verdade, várias formas de compreender a forma como o ser humano tornou-se sujeito. Apesar 

de ter analisado diversos campos de conhecimento, ao se nortear por estudos sobre relações de 

poder, sua obra está voltada à inteligibilidade do que venha a ser ―o sujeito‖. A obra em que 

trata especificamente da história da sexualidade foi dividida em três partes, sendo a última, a 

forma como o ser humano viu-se sujeito de sua própria sexualidade (FOUCAULT, 1995, p. 

232). 

Para Foucault, a concepção de sexualidade, foi forjada a partir da repressão sexual que 

se iniciou no século XVIII com a ascensão da burguesia. Repressão essa, como resultante da 

união entre o saber, o poder e sexualidade, nesse contexto histórico e na cultura ocidental. Foi 
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a partir do que Foucault (2015, p. 18-21) denominou de ―hipótese repressiva‖, construída a 

partir da Contrarreforma e do fortalecimento da confissão e por meio do reforço da ideia de que 

tudo o que é carnal é pecaminoso e ruim. A confissão era uma obrigação, ―tarefa, quase infinita, 

de dizer, de se dizer a si mesmo e de dizer a outrem, [...]tudo o que possa se relacionar com o 

jogo dos prazeres, sensações e pensamentos inumeráveis que [...] tenham alguma afinidade com 

o sexo‖ (FOUCAULT, 2015, p. 23). A hipótese repressiva é a de que a sexualidade não foi 

reprimida pelo poder, mas produzida por ele e, no contexto do Iluminismo, o sexo, mesmo não 

podendo ser dito, foi escrito, havendo uma ―fermentação discursiva‖ (FOUCAULT, 2015, p. 

20). 

Sexo, no contexto da repressão sexual tem uma conotação ampla: refere-se não ao ato 

sexual, mas a todos os tipos de prazer. Reprimindo prazeres, toda a força seria destinada ao 

trabalho, fortalecendo o capitalismo e aumentando os lucros da elite burguesa, que era mantida 

como elite e como Poder graças ao dinheiro, uma vez que não possuía posses e nobreza 

(FOUCAULT, 2015). 

O sexo, colocado em discurso, não foi censurado, mas sobre ele foi construído uma 

aparelhagem que o sustentava, dominava e regia. Apenas a Igreja falava sobre sexo até o século 

XVIII, mas depois, o sexo virou ciência, interesse público, momento em que ―nasce uma 

incitação política, econômica, técnica, a falar do sexo‖, ―sob forma de análise, de contabilidade, 

de classificação e de especificação‖, uma ―scientia sexualis‖ (FOUCAULT, 2015, p. 26). 

―Dentro da nascente ciência sexual, todos aqueles que não se encaixavam no padrão de uma 

vida sexual heterossexual, monogâmica e com fins de procriação eram vistos como 

potencialmente monstruosos‖ (LEITE JUNIOR, 2016, p. 565). A assimilação com a categoria 

―monstro‖ acaba por tornar inteligível, categorizável as identidades fluidas. 

Existem duas formas de compreender o controle exercido sobre o sexo: através do 

binômio lícito e ilícito ou legal e ilegal e a partir do normal e anormal. Leite Junior (2016, p. 

566) observa que a ―inteligibilidade desenvolvida por nossa ciência sexual foi forjada em cima 

dos binômios saúde/doença, lei/crime, muitas vezes se constituindo no campo mesmo de 

intersecção entre esses extremos‖. 

É mais fácil controlar as pessoas por meio da consciência ou das leis do que 

propriamente por meio da violência. Dessa forma, é mais fácil exercer o controle a partir do 

discurso do que é normal e do que não é normal, naturalizando algumas condutas e 

caracterizando como desvio tantas outras e também fazendo com que as pessoas ajam de acordo 

com as leis, a partir do que é lícito ou não. E, sobretudo, mais eficaz quando esses discursos são 
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internalizados pelos sujeitos que, a despeito de resistências, os assimilam e os tornam 

constituintes. 

O dispositivo32 da homossexualidade obedece ou obedeceu aos dois critérios. A relação 

afetiva, sexual entre pessoas do mesmo sexo é vista ainda hoje por muitas pessoas como algo 

que não é normal, que vai contra a natureza. O discurso de aceitação baseia-se na 

despatologização33 da sexualidade desviante, ou seja, no argumento de que é normal. Durante 

muitos anos a homossexualidade foi vista como ilícita e foi proibida34 por lei, o que ainda ocorre 

em muitos lugares. 

Se a pessoa decidisse, mesmo sabendo que não é natural, ir contra sua natureza e 

relacionar-se com outra do mesmo sexo, ainda existiria a lei que auxiliaria no controle dessas 

pessoas. No contexto do Brasil, pesquisa feita pelo Datafolha revela que 49% dos entrevistados 

acham moralmente errado o relacionamento homossexual35. 

É possível concluir, a partir dessa enquete, que os métodos de controle são realmente 

satisfatórios. Reger a conduta do ser humano de forma interna, através do seu inconsciente, é 

uma forma que o poder encontrou de controlar as pessoas: através do controle, da vigilância e 

da correção, tríplice chamada por Foucault de panoptismo36 (FOUCAULT, 2002, p. 103). O 

sistema no qual as pessoas controlam a si próprias revela-se mais efetivo do que o 

encarceramento e a coerção. Uma vez adotada essa ideia, todos os aspectos da conduta sexual 

serão mais facilmente regulados. A repressão ideológica foi absorvida pela sociedade que a 

reproduz, sistematicamente. A importância desse regime, no que tange a sua eficácia no 

controle da sexualidade, é que a conduta não se percebe como coatora, como obrigada por uma 

força externa, mas sim como algo que flui ―naturalmente‖ dentro da pessoa. É pensar a 

sexualidade não como construção, mas como pré-concebida e parte do ser e, sendo parte de si, 

 
 

 

32 Dispositivo é um termo utilizado por Foucault para falar de técnicas, estratégias e formas de assujeitamento das 

quais o poder se utiliza, discursivamente ou a partir de práticas, atos (REVEL, 2005, p. 40). 
33 Na Alemanha, no ano de 1897, a partir da ação de um médico, Magnus Hirschfeld, a homossexualidade deixou 

de ser criminalizada para ser patologizada. Conforme FRANCO (2004, p. 140), nessa época, ―parecia interessante 

aos homossexuais que a homossexualidade fosse patologizada, pois poderia sensibilizar os legisladores e os órgãos 

de repressão que penalizavam a sua prática‖. 
34 Na Inglaterra e no País de Gales a homossexualidade foi proibida até 1967, na Escócia até 1980 e na Irlanda do 

Norte até 1982 (AGÊNCIA EFE, 2016). 
35 OPINIÃO PÚBLICA. Família fica ainda mais importante para brasileiros 
(http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/1223824-familia-fica-ainda-maisimportante- 

para-brasileiros.html) 
36 O termo deriva de ―Pan-óptico‖, um modelo de penitenciária ideal concebido por Jeremy Bentham em 1785 

que, na verdade, vai além de uma forma arquitetônica para ser uma ―política geral que caracteriza um tipo de 

governo‖ (FOUCAULT, 2008, p. 92). O modelo previa uma arquitetura que permitisse que guardas tivessem um 

amplo campo de visão, capaz de ver todos os presidiários sem que estes notassem que estavam sendo vigiados, 

estimulando o sentimento de vigilância constante e disciplina (FOUCAULT, 1987). 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/1223824-familia-fica-ainda-maisimportante-
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não é preciso a repressão pelo ilícito, apenas pelo anormal. A pessoa se reprime e exerce o 

controle sobre si, ―trancando-se no armário‖ do seu eu. 

A imposição por lei também teve sua importância, e ainda tem, no controle da 

sexualidade, não somente no tocante à relação homossexual, mas sobretudo, na monogamia e 

na construção e perpetuação da família. Muito embora existam várias formas de fazer sexo, 

apenas mantém a sociedade natural, normal, cristã e heterossexual: a família e graças a ela o 

sexo foi confiscado e guardado, trancado no quarto dos pais (FOUCAULT, 2015, p. 08), 

instrumento da procriação, apenas legitimado naquele ambiente. Isso justifica a imposição de 

regras sobre a diversidade. 

A repressão, que é uma forma de controle mantida pela lei funciona como ―condenação 

ao desaparecimento‖, como ―injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, 

consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem 

para saber‖ (FOUCAULT, 2015, p. 11). Ou seja, a imposição de algo como ilícito funciona de 

forma tríplice: interdição, inexistência e mutismo. A primeira forma de repressão, portanto, foi 

a partir do discurso e da associação do sexo com o pecado. Mas, a partir da interdição, da 

repressão e da exclusão do sexo como algo que não pode ser dito gerou um efeito reverso: a 

vontade de saber se obstinou a construir uma ciência em torno do indizível. A sexualidade, 

produzida pelo poder a partir de práticas sociais, como o próprio conhecimento. 

A outra face da repressão é o medo: o sujeito que se priva por medo da sociedade; a 

sociedade que se normaliza por medo da crítica, ou ―medo do ridículo‖ (FOUCAULT, 2015, p. 

08-11). Vivemos há tanto tempo nessa realidade repressiva que já a institucionalizamos. 

 

Trata-se, em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que desde há mais de um 

século se fustiga ruidosamente por sua hipocrisia, fala prolixamente de seu próprio 

silencio, obstina-se em detalhar o que não diz, denuncia os poderes que exerce e 

promete liberar-se das leis que a fazem funcionar. [...] A questão que gostaria de 

colocar não é por que somos reprimidos, mas por que dizemos, com tanta paixão, tanto 

rancor contra nosso passado mais próximo, contra nosso presente e contra nós 

mesmos, que somos reprimidos? Através de que hipérbole conseguimos chegar a 

afirmar que o sexo é negado, a mostrar ostensivamente que o escondemos, a dizer que 

o calamos [...] procurando mostra-lo em sua realidade mais crua, afirmando-o na 

positividade de seu poder e seus efeitos? (FOUCAULT, 2015, p. 13-14) 

 

A imposição por lei também criou espécies, regulamentou condutas e tratou de reocupar 

semanticamente conceitos tidos por nocivos. Foucault (2015) nos faz pensar na construção do 

homossexual e no desuso do termo ―sodomita‖. O sodomita, totalmente abjeto, uma vergonha 

social deu espaço para o homossexual, não somente uma conduta, mas uma espécie. Ares de 

ciência ocupam o espaço do religioso, para legitimar um discurso do ser como algo com uma 

natureza – isso se justifica não só pela ciência, mas também pela questão já dita: natureza vai 
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remeter à primeira forma de repressão: o que é natural e o que não é, fazendo com que a pessoa 

controle a si mesmo, não soando essa repressão como negativa, mas como parte integral da 

dinâmica de guiar seus atos e desejos. O outro não é condição para existência do sujeito, mas 

tão somente limite da sua liberdade (SEGATO, 2014, p. 210). 

A partir de uma explicação mais íntima, concordamos com Miskolci: 

 
A sexualidade envolve desejo, afeto, auto compreensão e até a imagem que os outros 

têm de nós. A sexualidade tende a ser vista, por cada um de nós, como nossa própria 

intimidade, a parte mais reservada, às vezes até secreta, de nosso eu. Assim, não 

surpreende que a sociedade tenha encontrado nela um meio de normalizar as pessoas 

[...]. A abjeção acaba sendo maior via sexualidade por que ali se unem esses 

sentimentos mais profundos (MISKOLCI, 2015, p. 42). 

 

O corpo, o desejo, a sexualidade são lugares, ―alvo e veículo pelo qual se expressavam 

relações de poder‖ (MISKOLCI, 2015, p. 22). 

No contexto brasileiro, a repressão sexual, como já analisamos, é herança colonial, 

presente desde a chegada dos portugueses e fortificada a partir das campanhas moralistas e 

higienistas do século XIX-XX. O tema merece uma longa citação de Trevisan (2002, p. 174), a 

partir dos dizeres de um médico higienista chamado Pires de Almeida, que analisa a importância 

do sexo na economia e, consequentemente, em todos os setores da vida pública e privada: 

 

Ninguém ignora a reação que exerce o aparelho genital no resto da economia. (...) 

Quando os cidadãos não gozam, por assim dizer, de toda sua potência, os exércitos 

não gozam por sua vez de toda sua bravura. (...) A profusão do esperma (...) abastarda 

o corpo e o espírito mais ativo. (...) Aquela semente conservada, reabsorvida na 

própria economia, nos torna viris, ágeis, destemidos‘. Nessa linha de raciocínio, 

reestruturou-se o casamento, cuja legitimidade foi acrescida do prazer sexual a que o 

casal tinha direito, no âmbito de uma sexualidade rigorosamente conjugal. 

 

Esse discurso ressignificou ao reafirmar a separação dos papeis do homem e da mulher 

na sociedade, a divisão sexual e generificada do homem e da mulher, eliminando a possibilidade 

de inserção social de qualquer outra categoria que não estivesse perfeitamente delineada em um 

dos lados. A homossexualidade vira questão de saúde pública, assim como a promiscuidade, 

males da sociedade higiênica e saudável. 

Quanto ao gênero, apesar de ser considerado ―tema particular‖, é, na verdade, ―cena 

ubíqua e onipresente de toda a vida social‖ (SEGATO, 2012, p. 8). Para Segato, o sistema de 

gênero é categoria central ―capaz de iluminar todos os outros aspectos da transformação 

imposta à vida das comunidades‖ (SEGATO, 2012, p. 8). 

Qual a explicação para a sexualidade virar foco no ambiente escolar? 

 
Está inserida entre as ―disciplinas do corpo‖ e participa da ―regulação das 

populações‖. A sexualidade é um ―negócio de Estado‖, tema de interesse público, pois 

a conduta sexual da população diz respeito à saúde pública, à natalidade, à vitalidade 
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das descendências e da espécie, o que, por sua vez, está relacionado à produção de 

riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade. [...] 

Além de foco de disputa política, a sexualidade possibilita vigilâncias infinitesimais, 

controles constantes, ordenações espaciais meticulosas, exames médicos ou 

psicológicos infinitos. A sexualidade, portanto, é uma via de acesso tanto a aspectos 

privados quando públicos. Ela suscita mecanismos heterogêneos de controle que se 

complementam, instituindo o indivíduo e a população como objetos de poder e saber 

(ALTMANN, 2001, p. 576). 

 

Portanto, as identidades de gênero e a sexualidade dos sujeitos controladas desde o 

século XVIII pelo Estado, regulada e estudada pela medicina, pela psiquiatria, pelo direito, pela 

religião, transforma-se em tema e em problema em vários campos de poder e de saber, chegando 

até a escola, como uma preocupação nítida do Estado. 

 
3.3.1 Além da sexualidade, as intersecções: repensando politicamente as categorias sociais 

 
 

A década de 1990 foi marcada pela efervescência dos novos movimentos sociais. 

Concomitantemente, os estudos decoloniais, pós estruturalistas, movimento queer, movimento 

feminista da segunda onda, entre outros, começam a ganhar destaque. É o momento histórico 

crucial no questionamento políticos sobre a hegemonia e universalidade do homem branco, 

heterossexual, proprietário e cristão. 

Interseccionalidade, como uma teoria, foi desenvolvida por uma jurista chamada 

Kimberlé Crenshaw37, em 1989, a partir de um texto sobre a desmarginalização da intersecção 

da raça e do sexo, escrito a partir das reflexões sobre o feminismo negro. A interseccionalidade, 

para ela, é ―uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação‖ (In. Boletim Observa 

Gênero). Sua luta pelo reconhecimento da interseccionalidade decorre da análise de 

julgamentos nas cortes norte-americanas que não concebem o entrecruzamento entre gênero e 

raça, analisando casos ora à luz do racismo, ora à luz do sexismo, mas nunca considerando uma 

junção entre eles, o que faz com que ela comece a inserir a especificidade da experiência da 

mulher negra em debate, criticando o feminismo ao reforçar que era preciso incluir o racismo 

nos debates de gênero e na análise do sexismo e do patriarcado (MOUTINHO, 2004, p. 208). 

Para Crenshaw, a importância da interseccionalidade no debate atual está justamente 

nas mudanças da sociedade e na forma como se dão as injustiças: 

 

Hoje, ao mesmo tempo que é amplamente aceito que as mulheres nem sempre 

vivenciam o sexismo da mesma forma, e que homens e mulheres também não 

 
37 Como sugestão, palestra dada por Crenshaw no programa TED sobre interseccionalidade: 

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=pt-br 

http://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=pt-br
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vivenciam o racismo de forma idêntica, o projeto de entender as circunstâncias 

concretas nas quais o racismo e o sexismo convergem apenas começa a se desenvolver 

em nível global (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

 

As Interseccionalidades são os marcadores sociais da diferença. ―Ao procedimento de 

definir alguém como um outro chamamos de marcação‖ (TIBURI, 2017, p. 11). São as 

características que identificam socialmente alguém e o insere em um coletivo comum, não como 

forma de exclusão, ao contrário, como forma de construir uma identidade, evidenciar a 

diferença e construir uma política de reconhecimento. Esses marcadores são a ―produção de 

novas sensibilidades‖ e a ―ressemantização de antigas formas de exclusão‖ (MOUTINHO, 

2014, p. 203). A raça, o gênero, a classe, são marcadores sociais da diferença e da desigualdade 

que nos alerta para o risco existente em análises essencialistas e naturalizantes, tidas como 

universais (BENTO, 2015). Essa discussão, apesar de surgir em vários ambientes acadêmicos 

e militantes, foi muito forte nos estudos feministas e nas discussões de gênero, a partir da 

necessidade de demandas internas no movimento feminista, sobretudo pelas mulheres negras e 

pelas mulheres lésbicas (PISCITELLI, 2008, p. 265). 

A mesma universalidade criticada no sujeito de direitos, começou a ser criticada no 

movimento feminista, devido ao seu caráter, nos anos 1980 e início da década de 1990, como 

feminismo da mulher branca. Muito embora essa discussão tenha surgido, boa parte das 

feministas não se agarraram a essas questões, por defender a importância de priorizar a 

categoria gênero, que seria o denominador comum de todas as participantes do movimento 

(PISCITELLI, 2008, p. 266). 

Essas rupturas ou, a necessidade de se pensar em marcadores sociais está presente em 

todos os movimentos sociais que reivindicam uma identidade e direitos decorrentes dela. O 

gênero, embora não tenha sido de início considerado uma categoria relevante dentro do 

movimento negro – tendo se tornado por força de questionamentos colocados por feministas 

negras -, assim como no movimento LGBT, no qual muitos conflitos decorrem da falta de união 

das letras da sigla, pois as demandas das mulheres lésbicas não são exatamente as mesmas dos 

gays e dos ou das bissexuais, por exemplo. Ou seja, as diferenças de demandas que se constroem 

de forma distinta, de acordo com gêneros distintos, têm sido um elemento que tensiona e 

problematiza movimentos identitários. 

Piscitelli (2008, p. 266) afirma que a ―proposta de trabalho com essas categorias é 

oferecer ferramentas analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e 

desigualdades‖. Independente se tratamos de raça, de classe, de cor, de nacionalidade, de 
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religião, de gênero, a grande importância da discussão sobre interseccionalidades é a diferença, 

por mais amplo que seja o sentido do conceito. 

Para Crenshaw, vários motivos contribuem para a invisibilização de categorias 

oprimidas, assim como há várias razões pelas quais teóricos não dão a devida atenção a essas 

questões. Assim sendo, quando ―certos problemas são categorizados como manifestações da 

subordinação de gênero de mulheres ou da subordinação racial de determinados grupos, surge 

um duplo problema de superinclusão e de subinclusão‖ (CRENSHAW, 2002, p. 174). A 

superinclusão é quando condições ou problemas são impostos a um grupo ou categoria de 

maneira genérica, como por exemplo, tratar diversos assuntos como sendo ―problemas de 

mulher‖, sem reconhecer – e essa é a questão da superinclusão – que outras intersecções podem 

ser motivadoras ou exercer influência sobre a questão. A subinclusão, por sua vez, não dá a 

devida importância ao gênero quando o problema não é generalizado de mulheres, mas envolve 

uma questão específica de determinado subconjunto de mulheres (CRENSHAW, 2002) 

Os marcadores sociais ganham forma em coletividades bivalentes (FRASER, 2006, p. 

233), pois são grupos de pessoas que são ameaçadas tanto sob o aspecto da injustiça econômica 

quanto da injustiça cultural. As interseções são políticas e culturais, produzidas nas estruturas 

de poder e é dentro do sujeito que elas são ressignificadas. O nosso sistema é opressor na medida 

em que é imposto que todos são iguais, que o sujeito de direitos é estabelecido, a partir da 

Constituição, dotado de personalidade, mas sem individualidade. Pensar o gênero por si só tem 

pouco efeito, assim como pensar a sexualidade como único fator relevante, ou mesmo a raça. 

Isso porque ―raça, sexualidade e poder são uma constante nas formas pelas quais a colonização 

operou (e opera) cotidianamente se impondo por meio de regras em torno do que seria, por 

exemplo, uma família ideal‖ (FERNANDES, E., 2016, p. 54). 

A força compreensiva para o debate sobre justiça social está na intersecção dos 

marcadores sociais (BENTO, 2015) e também no reconhecimento da origem das injustiças. 

Para Fraser (2006, passim), a injustiça pode ocorrer sob dois aspectos, principalmente: no 

aspecto econômico e no aspecto cultural. A injustiça econômica decorre, sobretudo, da 

exploração, da marginalização econômica e da privação. O remédio é lutar por redistribuição, 

que tem como tendência promover o fim ou a redução da diferenciação de um grupo. A injustiça 

cultural se expressa por meio da dominação cultural, do ocultamento e do desrespeito. A 

solução é lutar por reconhecimento, cuja tendência é promover a diferenciação do grupo. 



74 
 

 

O contexto histórico, político e social em que vivemos nos exige novas demandas com 

foco na transformação: a luta pela igualdade deu lugar à luta pela diferença38. Nosso cenário 

político está centrado ―nas noções de ‗identidade‘, ‗diferença‘‖ e é a partir de tais noções que 

devemos construir nosso campo de reconhecimento e redistribuição, combatendo injustiças 

sociais e desrespeito cultural, principalmente (FRASER, 2006, p. 231). 

A relevância de se pensar as intersecções é que o foco dos direitos humanos deve estar 

na ―reversão dos processos históricos que induziram a vulnerabilidade da dignidade da maior 

parte dos seres humanos e na garantia a todos de bens essenciais para uma vida decente‖ 

(BRAGATO, 2014, p. 223). E essa reversão somente é possível quando houver identidade, 

representatividade e empoderamento, questões que fazem parte da construção da identidade do 

ser humano. 

Dessa forma, segundo Moutinho (2014, p. 227) a interseccionalidade, sobretudo a que 

diz respeito à raça, ao gênero e ao sexo se constitui a partir de três grandes lógicas: a da 

repressão, do não reconhecimento público e da defesa social. A luta pelo reconhecimento é um 

conflito político da nossa era, na qual a identidade de grupo suplanta o interesse de uma classe 

(FRASER, 2006, p. 231), e é essa a grande importância das intersecções para o combate às 

injustiças: sobrepor o interesse de uma identidade ao interesse de classe. As lutas por 

reconhecimento são voltadas para remediar a injustiça, seja ela cultural ou econômica. 

A discussão em torno do gênero, por exemplo, está inserida tanto no aspecto cultural 

quanto no econômico da injustiça. As ―normas culturais sexistas e androcêntricas estão 

institucionalizadas no Estado e na economia‖, de modo que, para que ocorra o fim da injustiça 

econômica é preciso que haja uma transformação na organização sexual do trabalho, é preciso 

que haja o fim das atividades e profissões tipicamente femininas e tipicamente masculinas. 

Culturalmente falando, a sociedade também é heteronormativa, existindo traços de 

personalidade que se associam à masculinidade e traços subalternizados, desqualificados por si 

só que são tidos como femininos (FRASER, 2006, p. 234). 

A intersecção é uma proposta de valorizar a especificidade existente em determinado 

marcador social, sem, contudo, promover injustiças. É valorizar o marcador social enquanto 

uma identidade coletiva e eliminar injustiças que decorrem de tais traços identitários. É uma 

forma de transformação de identidades e não simplesmente afirmação. A transformação vem 

para ―desigualdade social, porém sem criar classes estigmatizadas de pessoas vulneráveis vistas 

 

38 Essa concepção não é unânime, posto que há teóricos, sobretudo de matriz Marxista, que entendem que os 

movimentos identitários têm atentado contra a luta de classes, real fonte das opressões vigentes. Há autores/as 

(Lugones, por exemplo) que entendem que as opressões identitárias e de governo passam, necessariamente, pela 

resistência ao capitalismo. 
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como beneficiárias de uma generosidade especial‖, tendem a ―promover reciprocidade e 

solidariedade nas relações de reconhecimento‖ (FRASER, 2006, p. 237). 

 
3.4 É POSSÍVEL EXISTIR UMA SOCIEDADE DESGENERIFICADA? UMA 

PROPOSTA QUEER 

 
O início do século XX ficou marcado por uma nova tendência de problematização da 

pessoa, do gênero e da identidade. É nesse período que a psicanálise ganha força, com Freud39 

e Lacan e novas formas de se pensar o sujeito, a partir não só de si, mas do outro, caracterizando 

a eterna ―busca da completude‖ (SEGATO, 2006, p. 12). Destaque também para Foucault e 

seus estudos da sexualidade, que apresentou de forma analítica a transformação e afirmação do 

sexo como discurso, afirmando que vivemos uma época de expansão dos discursos, bem como 

uma dispersão de sexualidades (FOUCAULT, 2015). 

No século XX se estruturaram os estudos pós-coloniais e decoloniais40, analisados 

anteriormente e também os estudos queer, voltados para a temática do sujeito e da sexualidade. 

Foi somente a partir da década de 1990 que os estudos culturais se voltaram para questões 

sociais como questões étnico-raciais e sexualidade, os chamados estudos pós-coloniais e a 

teoria queer (MISKOLCI, 2015, p. 39), que surgem articulados, conversando entre si, 

representando uma reação ao multiculturalismo e à retórica da diversidade (MISKOLCI, 2015, 

p. 50), que se mostram insuficientes por se apoiarem ―em um vago e benevolente apelo à 

tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença‖ (SILVA, T., 2000, p. 01)l 

A diversidade se mostra problemática, quando pensamos a partir da Teoria Queer, 

porque pressupõe tolerância, enquanto diferença se liga à ideia de reconhecimento. A 

perspectiva da diversidade também é criticável na medida em que diferença e identidade são 

naturalizadas, cristalizadas e essencializadas (SILVA, T., 2000, p. 01). Para Miskolci (2015, p. 

48) a ―ideia de diversidade surge da preocupação com conflitos étnico-raciais, e mesmo 

culturais, na Europa e na América do Norte, entre as décadas de 1980 e 1990‖. É uma linguagem 

 
 

39 Freud por meio dos estudos acerca do inconsciente, fraturou a racionalidade, princípio central do iluminismo 

(MENDES, 2006) 
40 Os estudos decoloniais não são os mesmos que os pós-coloniais, necessariamente. O termo pós-colonialismo 

tem origem nas discussões sobre a decolonização de colônias africanas e asiáticas depois da Segunda Guerra 

Mundial. Os estudos pós-coloniais centram-se numa ―abordagem crítica que se propõe a superar a crise de 

compreensão produzida pela incapacidade de antigas teorias e categorias de explicar o mundo‖ (BERNARDINO- 

COSTA; GROSFOGUEL, 2016). Porém, no geral, não há referência à América Latina nesses estudos, o que, em 

comunhão com outros fatores, fez com que fossem constituídos os estudos decoloniais que busca provicializar 

―toda e qualquer forma de conhecimento que se proponha a universalização‖ (BERNARDINO-COSTA; 

GROSFOGUEL, 2016). 
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construída para se pensar no respeito ao outro, compreendendo demandas de subgrupos (negros, 

homossexuais, refugiados), sem, contudo, alterar a ordem das coisas, mantendo intocada as 

relações de poder e a cultura dominante (MISKOLCI, 2015, p. 49-50). 

O termo ―Teoria Queer‖ foi utilizado pela primeira vez que se tem registro por Teresa 

de Lauretis, em 1991, em sua busca no que ―há em comum em um conjunto muitas vezes 

disperso e relativamente diverso de pesquisas‖ (MISKOLCI, 2015, p. 32). Surgiu de uma 

aliança de ―teorias feministas, pós-estruturalistas e psicanalíticas (SALIH, 2015, p. 19), de uma 

necessidade e de um impulso crítico de problematização da ordem sexual, associado, 

certamente, ao movimento da contracultura e às demandas dos movimentos sociais que já 

movimentavam a década de 1960, a exemplo do movimento homossexual, segunda onda do 

feminismo, movimento negro, que defendiam que o pessoal era político e justificava e ensejava 

demandas (MISKOLCI, 2015, p. 21). 

Nos primeiros anos da década de 1990 muitos grupos e associações foram criados para 

discutir politicamente a sexualidade. Os dois mais citados na literatura são o Queer Nation e o 

ACT UP. O primeiro, uma união de pessoas consideradas abjetas41, que foram humilhadas e 

rejeitadas, enquanto o segundo foi um grupo de coalizão que iniciou sua movimentação num 

contexto de explosão da Aids e marginalização de pessoas infectadas com o vírus (MISKOLCI, 

2015, p. 24). Desse primeiro, surge a inspiração para o nome, Teoria Queer. Porém, esses 

estudos surgem do feminismo, uma vertente do movimento que questiona não somente o sujeito 

do feminismo e a categoria mulher, mas também o gênero, os papeis preestabelecidos 

socialmente, o binarismo e todas as sexualidades dissidentes42, oprimidas no contexto social 

(MISKOLCI, 2015, p. 32). Esses movimentos insurgentes chegam para problematizar a cultura 

e as imposições sociais, tão naturalizadas que pareciam inquestionáveis até então, e a forma 

como elas sujeitam pessoas e as submete ao que foi imposto como normal. Não são sujeitos, 

são sujeitados (MISKOLCI, 2015, p. 29). 

No Brasil, a Teoria Queer surge no contexto dos estudos sobre sexualidade, envolvendo 

os debates sobre a Aids, no final da década de 1980 e início da década de 1990, período de 

pânico sexual (MISKOLCI, 2015, p. 38). 

A Teoria Queer critica o binarismo não só porque nele residem os discursos 

homofóbicos, mas principalmente porque a maior parte do discurso favorável à 

homossexualidade também se sustenta nessa ideia, seja para defender a união entre 

 

41 Ver 2.4.2 
42 Sexualidade dissidente é um termo utilizado por Miskolci (2015) e por vários outros estudiosos do campo queer 

na tentativa de não limitar, não categorizar todas as formas de manifestação do gênero e da sexualidade das 

pessoas. É uma maneira de dar nome à todas as categorias desobedientes ao padrão heteronormativo. 
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homossexuais, reivindicar um grupo que se identifique como igual, ―seja para considerar a 

sexualidade como originariamente ‗natural‘‖ ou ―para considerá-la como socialmente 

construída, esses discursos não escapam da referência à heterossexualidade como norma‖ 

(LOURO, 2015, p. 46). Para Mello (2006, p. 501), esse apelo existe em razão da ―busca de 

respeitabilidade e em face da ausência de modelos alternativos de organização familiar‖, 

fazendo com que gays e lésbicas tendam a ―reproduzir a lógica binária do heterocentrismo que 

os rechaça‖. 

Outras vezes, a heteronormatividade é reproduzida também nos próprios coletivos 

homossexuais, em ―busca de respeitabilidade e em face da ausência de modelos alternativos de 

organização familiar, gays e lésbicas muitas vezes tendem a reproduzir a lógica binária do 

heterocentrismo que os rechaça‖ (MELLO, 2006, p. 501). 

Para Wittig, a heterossexualidade não está só ligada à sexualidade, mas a um modelo 

social e político de sociedade, uma vez que os discursos que mais oprimem têm origem na 

concepção de que a base de toda sociedade é heterossexual. Esses discursos normalizadores, 

autoconsiderados neutros e que se sustentam em uma base que é considerada a verdade, impede 

que outras identidades, outros discursos e outras categorias sejam criadas (WITTIG, 1992). 

A discussão central da teoria queer é, portanto, a normatividade, é repensar nossa zona 

de conforto, a forma como as coisas foram estabelecidas, questionar os modelos de recusa e de 

aceitação (MISKOLCI, 2015, p. 61). A teoria baseia-se nos estudos pós-estruturalistas e na 

desconstrução como método de crítica literária e social, é um movimento que vem para 

questionar o que seria normal (MISKOLCI, 2015, p. 17). A proposta queer destina-se aos 

subalternos, às margens, aos marginalizados, a todos os excluídos dos processos sociais, sejam 

nas escolas, na convivência em sociedade, seja na política ou em qualquer outra estrutura de 

poder. 

―Queer‖, em inglês, significa ―estranho‖. No entanto, não é só. ―A expressão ‗queer‘ 

constitui uma apropriação radical de um termo que tinha sido usado anteriormente para ofender 

e insultar, e seu radicalismo reside [...] na sua resistência à definição‖ (SALIH, 2015, p. 19). A 

proposta da teoria é o empoderamento a partir da crítica pejorativa: utilizar-se de um termo que 

sempre foi xingamento para construir um campo de força e de aceitação. 

 

Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 

extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com que são 

designados homens e mulheres homossexuais. Um insulto que tem, para usar o 

argumento de Judith Butler (1999), a força de uma invocação sempre repetida, um 

insulto que ecoa e reitera os gritos de muitos homofóbicos, ao longo do tempo, e que, 

por isso, adquire força, conferindo um lugar discriminado e abjeto àqueles a quem é 

dirigido (LOURO, 2015, p. 39). 
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A ideia presente no termo queer é a de trazer ao discurso ―as experiências do estigma e 

da humilhação social daquelas pessoas que são frequentemente xingadas, humilhadas por causa 

da sua não normatividade de gênero‖ (MISKOLCI, 2015, p. 17). 

Os teóricos queer apostam na desconstrução como procedimento metodológico. O queer 

surge como uma vertente do movimento homossexual cuja perspectiva é de contestação e 

oposição contra a normalização e a heteronormatividade compulsória, que é a ordem sexual que 

vivemos, fundada no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo: somos todos criados para 

ser heterossexual, para que nossas práticas sexuais sejam como pessoas do sexo oposto, de 

modo que assimilamos que nascemos assim, que essa conduta é a naturalmente correta 

(MISKOLCI, 2015, p. 46). Nas palavras de Britzman (1996, p. 79), é a ―a obsessão com a 

sexualidade normalizante, mediante discursos que descrevem a situação homossexual como 

desviante‖. 

―A desconstrução das oposições binárias tornaria manifesta a interdependência e 

fragmentação de cada um dos polos‖ (LOURO, 2015, p. 44). O que forma o interior é a 

existência de uma margem. A forma mais precisa de pensar em uma definição é primeiro 

pensando no que ela não é. Desconstruir a dicotomia masculino e feminino é colocar em cheque 

a necessidade do feminino e do masculino na construção um do outro. A desconstrução indica 

que ―cada polo carrega vestígios do outro e depende desse outro para adquirir sentido‖ 

(LOURO, 2015, p.44). No entanto, as fronteiras não são claras e precisas, um não começa onde 

o outro termina, não necessariamente. A teoria queer nos traz ―o desconforto da ambiguidade, 

do ―entre lugares‖, do indecidível (LOURO, 2015, p. 8). 

O que a Teoria Queer pretende é pensar questões como a sexualidade e tantas outras 

diferenças existentes entre os sujeitos como construções culturais e políticas. Não somente, o 

sexo, o corpo, o gênero e mesmo a sexualidade são construídos também ao nível da linguagem, 

no interior das relações de saber-poder-prazer (CÉSAR, 2009; FOUCAULT, 2015). Quando os 

estudos decoloniais vão tratar da construção do conceito de raça (FOUCAULT, 1993), é isso 

que ele nos traz: a construção política de um conceito para diferenciar e hierarquizar seres 

humanos. O queer propõe o mesmo, mas partindo da desconstrução e do questionamento do 

gênero e da sexualidade tal qual nos foram impostos. 

O queer surge, portanto, para repensar conceitos e suscitar questionamentos não tão 

evidentes até então, trazendo como fundamental o que antes sequer chegava ao nível do 

discurso, que é a diferença e a subalternidade (MISKOLCI, 2015, p. 51). Deixando a 

heterossexualidade de ser vista como o sujeito universal neutro, tornar-se-á possível reconhecer 
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e até mesmo assimilar outras formas de existência que não a monogâmica, a heterossexual, a 

normativa, construída a partir de imposições culturais dominantes (MISKOLCI, 2015, p. 61). 

Em outras palavras, o que o queer pretende é a ―desmontagem de todo tipo de identidade de 

gênero que oprime as singularidades humanas que não se encaixam, que não são ‗adequadas‘ 

ou ‗corretas‘ no cenário da bipolaridade‖ que nos é dado e naturalizado nas relações humanas 

(TIBURI, 2016, p. 9). 

O olhar queer vai nos incitar a perceber que a identidade normativa, socialmente 

prescrita (MISKOLCI, 2015, p. 18) é uma forma de disciplinamento social, uma forma de 

exercer o controle sobre os corpos e as condutas. Foucault (2015) também falou sobre isso em 

―História da Sexualidade – a vontade de saber‖, quando aduz que o sexo da pessoa e seu desejo 

se constroem a partir das dicotomias lícito/ilícito, normal/anormal. É mais fácil exercer o 

controle social se todas as pessoas se comportam dentro de um padrão previsível, razão pela 

qual há o incentivo consciente ou inconsciente da própria sociedade em prol de uma forma 

―comportada‖ (MISKOLCI, 2015, p. 33) de ser e estar, reprimindo, sem necessidade de 

interferência do Estado, as condutas desviantes. 

O grande ponto de discussão queer é o sujeito e a insubordinação da sua identidade, 

avessa aos padrões eurocêntricos, de modo a chamar a atenção para as normas que o constitui 

(MISKOLCI, 2015, p. 27). Se o sujeito do direito é branco, heterossexual, cristão, monogâmico, 

proprietário. A desconstrução do padrão hígido da sexualidade é uma forma de desobediência 

social, política do sujeito. Queer ―é uma perspectiva menos afeita ao poder, ao dominante, ao 

hegemônico, e mais comprometida com os sem poder, dominados, ou melhor, subalternizados‖ 

(MISKOLCI, 2015, p. 47). 

A ótica queer nos permitirá uma crítica contundente e política ao sujeito de direitos que 

nos é apresentado e que é consagrado nos projetos de lei da Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal, bem como na nossa Constituição e em todas as leis infraconstitucionais. Nos permitirá 

questionar o contexto social desse sujeito, e um conjunto de naturalizações que o oprime. Os 

movimentos queer se pautam na crítica à heteronormatividade. Gays e lésbicas brancas, 

monogâmicas, com papeis sociais melhor definidos e associados a uma feminilidade ou 

masculinidade são mais aceitos que sexualidades dissidentes negras, sem gênero definido, 

queers. Como advertido por Miskolci, a ―linha vermelha da rejeição social é pressionada contra 

outr@s43, aquelas e aqueles considerados anormais ou estranhos por deslocarem o gênero ou 

 
 

43 A @ é o gênero da inclusão. Alguns teóricos e teóricas entendem que a linguagem corrente assume caráter 

sexista ao inserir o masculino como padrão hegemônico. Ao invés de inserir ―/as‖ e ―/os‖, utiliza-se a @, até 

mesmo para contemplar quem não se insere nem no masculino nem no feminino. (MUSSKOPF, 2012) 
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não enquadrarem suas vidas amorosas e sexuais no modelo heterorreprodutivo‖ (MISKOLCI, 

2015, p. 25). 

A crítica ao sujeito não é só política, ou realizada a partir unicamente da questão que 

aqui colocamos, dentro de uma perspectiva de significante. A crítica ao sujeito começa no termo 

em si e seu significado etimológico. Utilizar o termo ―sujeito‖ é um ato que recebe críticas há 

muito tempo. A despeito de todas as críticas, não nos resta alternativa, ao nosso ver, que não 

falar a mesma língua que o poder. Se nosso sistema jurídico trata o ser humano, como um sujeito 

de direitos a partir do momento que lhe concede a personalidade, façamos todas as nossas 

críticas ao sujeito, semanticamente, culturalmente, politicamente e socialmente. 

Tiburi (2016, p. 11) afirma que ―‗sujeito‘ é certamente uma categoria insuficiente, mas 

é justamente ela que é negada pelo humanismo aos corpos abjetos, aqueles que seriam, no 

contexto das definições, menos que humanos‖. Portanto, a tarefa política não é recusar a política 

representacional, não é simplesmente rasgar a Constituição, até porque isso não é possível. Ao 

invés de recusá-la, melhor utilizá-la de forma crítica que nos favoreça. Nesse sentido Butler, ao 

apropriar-se do termo ―sujeito‖ que ―as estruturas jurídicas da linguagem e da política 

constituem o campo contemporâneo do poder; consequentemente, não há posição fora desse 

campo, mas somente uma genealogia crítica de suas próprias práticas de legitimação‖ 

(BUTLER, 2016, p. 24). 

O sujeito se forma a partir do discurso, no interior da linguagem (SALIH, 2015, p. 21). 

De acordo com a exigência da estrutura de poder o sujeito é formado, regulado e reproduzido. 

O poder jurídico produz o que ele alega representar. O sujeito é de vital importância para a 

política já que ele é produzido por práticas de exclusão, se produz a partir de uma estrutura 

jurídica da política, a partir do que ele não pode ser. Há termos que legitimam e que excluem e 

a partir disso se constrói o sujeito. Daí dizer que o poder tem uma função dual, que é a jurídica 

e a produtiva. 

O sujeito que é produzido e reprimido pelas mesmas estruturas de poder por intermédio 

das quais se busca a emancipação (BUTLER, 2016, p. 20). Podemos, nessa lógica, pensar o 

sujeito de direitos subalternizado: a forma que ele encontra de ser ouvido é a partir das estruturas 

de poder que o oprime, o sistema jurídico instituído. Daí que Butler (2016, p. 20) faz a seguinte 

suposição: ―talvez o sujeito, bem como a evocação de um ‗antes‘ temporal, sejam constituídos 

pela lei como fundamento fictício de sua própria reivindicação de legitimidade‖. Por essa razão 

que Butler acredita e a nós nos convenceu sobre a necessidade de permanecer usando a 

formação discursiva ―sujeito‖, por mais criticável que seja. A ―crítica ao sujeito, promovida por 
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muitos filósofos contemporâneos, diz respeito à ideia de filosofia da consciência de que existe 

uma consciência autônoma e livre chamada de sujeito‖ (TIBURI, 2016, p. 11). 

Outra problemática que vemos é que o sujeito se liga à questão da identidade comum. 

A partir do momento que se cria a formação discursiva, a noção de ―sujeito de direito‖ 

pressupõe uma identidade comum, preestabelecida na Constituição Federal, de que todos são 

iguais e detentores das mesmas condições. Butler vê nisso um problema político; colocar todos 

dentro de uma mesma identidade, em um mesmo coletivo apesar de que as demandas são 

diferentes e o contexto de cada grupo ou mesmo de cada pessoa são diferentes. Ser um sujeito 

de direitos, para Butler, é apenas mais um significante da pessoa e não é só isso. Isso justifica 

a importância de repensar a identidade do sujeito e repensar o próprio sujeito num contexto de 

interseções. Por trás do sujeito existe uma raça, um gênero, uma classe, e essas características 

compõem e justificam as demandas de cada grupo (BUTLER, 2016, p. 22). 

Foucault, apesar de ter produzido seus saberes na vanguarda da Teoria Queer foi um 

grande crítico do sujeito e da luta pela subjetividade: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que 

somos. [...] A conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de 

nossos dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições 

do Estado, porém nos liberarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização 

que a ele se liga. Temos que promover novas formas de subjetividade através da 

recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos (1995, 239). 

 

Podemos enxergar o sujeito, portanto, como uma formação discursiva, como um 

processo em constante modificação e construção e não como, simplesmente um indivíduo. 

Butler questiona a categoria ―sujeito‖ ao enxergá-lo como uma construção performativa 

(SALIH, 2015, p. 65). Da mesma forma, a identidade que forma esse sujeito: uma identidade 

feita para ser rígida, que não permite mutações. 

A teoria queer contesta a imutabilidade da identidade, afirmando que ela é fluida, assim 

como o gênero. Muito embora essa ideia já existisse, a teoria queer foi em parte responsável 

por usa expansão. Se a identidade não é fixa, ―as identificações também se transformam de 

acordo com o contexto histórico e social de cada época. Este, por sua vez, também é 

transformado pela inserção do sujeito no mundo em que vive‖ (CARMONA; PRADO, 2013). 

A Teoria Queer enfrenta resistência de alguns teóricos e é passível de críticas, como qualquer 

teoria. Ao tornar a identidade performativa e etérea, corre o risco de esvaziar pautas ainda 

relevantes de movimentos sociais, cuja força ainda passa pela construção de uma identidade 

comum. Ainda que seja necessário um mínimo de identidade para que se construam demandas 

sólidas e coletivos possam movimentar-se com um objetivo comum (PRECIADO, 
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2011), a proposta queer não é abstrata, mas é radical no sentido de objetivar incluir todos e 

todas que não se sintam inseridos/as nos movimentos identitários e que, mais producente seria 

a inclusão sem distinção na esfera do gozo de direitos e reconhecimento, para além de rótulos 

identitários. 

Apesar de existir uma pirâmide de respeitabilidade social (RUBIN, 1993), pois sabemos 

que lésbicas negras não possuem o mesmo lugar na sociedade que uma lésbica branca, assim 

como uma transexual não consegue empregos com a mesma facilidade que um homossexual 

binário, a luta necessária é pelo reconhecimento de direitos para sujeitos enquanto humanos e 

detentores de uma identidade que é particular. Veremos no capítulo seguinte que uma discussão 

crescente na Câmara dos Deputados é sobre a ―Ideologia de Gênero‖ e o preconceito mais 

audível é contra identidades não generificadas na lógica binária e heterossexual. A discussão 

queer, portanto, é muito pertinente, porque o queer pode ir além da sexualidade e do gênero e 

a performatividade tem incomodado mais que a sexualidade. 

Assim, ao usarmos a teoria queer, não o fizemos com o intento de desvalorizar a 

importância e atualidade dos movimentos identitários, importantes atores sociais na esfera das 

disputas políticas, o fizemos por compreendermos que essa teoria se propõe a incluir todos e 

todas que não se sintam representados/as em uma identidade fixa. Entendemos que essa teoria, 

ao quebrar a rigidez identitária, não está em confronto com os movimentos identitários, ao 

contrário, está a propor uma proposta mais radical de inclusão que, a nosso ver, seria potente 

para quebrar os argumentos fundados em conservadorismos por meio dos quais se decide quem 

tem e quem não tem direito à existência plena. Nesse sentido, foi o voto da Ministra Ellen 

Gracie, quando do julgamento, no âmbito do STF, acerca da união homoafetiva, valendo-se de 

frase dita anteriormente pelo primeiro ministro espanhol Luis Zapatero, que ―não estamos 

legislando para pessoas distantes e desconhecidas, estamos alargando as oportunidades de 

felicidade para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e nossa família‖, 

concluindo que ―uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes‖ 

(Zapatero apud GRACIE, 2011). 
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4 CIDADANIA É PARA POUCOS: COMO OS DISCURSOS DOS PARLAMENTARES 

NOS LEVAM A CRER QUE DIREITOS HUMANOS E DIREITO A IDENTIDADE 

SEXUAL E DE GÊNERO SÃO CAMINHOS QUE NÃO SE CRUZAM 

 
A cidadania não se dá da mesma forma para todas as pessoas, nem todas usufruem a 

cidadania plena e alguns direitos são próprios de homens ou mulheres heterossexuais, o que 

impede que pessoas exerçam a plenitude das liberdades civis e individuais. A especificação das 

demandas de determinados grupos sociais, provocou uma diferenciação dos direitos humanos 

pretendidos, o que fez com que surgissem reivindicações no âmbito da cidadania no sentido de 

ampliar direitos a determinadas parcelas da população. As liberdades individuais que se 

relacionam a experiencias afetivas, sexualidade e identidade de gênero, que podemos 

simplificar denominando de ―direitos sexuais‖ ainda são um campo em disputa pois, legalmente 

falando, eles ainda são restritos à parcela heterossexual da população. 

Também observamos a distância que separa os direitos humanos tidos como universais, 

na sua concepção liberal clássica, dos interesses e necessidades das pessoas que estão à margem 

ou para além dela. A nosso ver, existe uma dificuldade em conceber como humanos detentores 

de tais direitos as pessoas que não se amoldam ao perfil universal da ―maioria‖ branca. Se 

considerado que a cidadania se compõem de direitos sociais, civis e políticos, concluímos que 

a parcela não heterossexual da população brasileira não é cidadã completa ou, que os direitos 

sexuais e afetivos não têm sido considerados como direitos. 

A dificuldade de ver as pessoas não heterossexuais como destinatárias dos direitos 

humanos e, portanto, parte legítima para reivindicá-los é um problema que atinge a população 

como um todo, mas as consequências desse problema se tornam nefastas, quando diz respeito 

às concepções da elite política que ocupa o nosso Poder Legislativo (composta em sua maioria 

por homens brancos44, proprietários e autodeclarados heterossexuais) 

Veremos neste último capítulo como os temas gênero, sexualidade, homofobia e 

homoafetividade são tratados por essa elite branca e masculina a partir da análise dos discursos 

presentes em algumas temáticas que compõem projetos de lei, que indicam um distanciamento 

entre liberdade de gênero e direitos humanos, bem como uma possível relação entre gênero e 

destruição da sociedade e da família, nesses caso, com suporte na estruturação de um conceito 

 

 

 
44 Segundo pesquisa feita por Rios, Pereira e Rangel (2017), a composição da Câmara dos Deputados da 55ª 

Legislatura, iniciada em 2015, não há indígenas ou amarelos, 369 homens brancos, 41 mulheres brancas, 19 

homens negros e 3 mulheres negras, 74 homens pardos e 7 mulheres pardas. 
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ideológico45 denominado ―Ideologia de Gênero‖ que serve de fundamento para vários discursos 

segregadores e discriminatórios. 

 
4.1 OS DICURSOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NAS TEMÁTICAS DE GÊNERO 

 
 

A partir do desenvolvimento das ideias sobre cidadania, sujeito e identidade 

desenvolvidas nos dois primeiros capítulos, a análise dos discursos políticos dos parlamentares 

levará à percepção quanto à necessidade de se repensar o sujeito de direitos, uma vez que a 

forma como os sujeitos têm sido representado no Congresso Nacional distancia a atuação do 

poder legislativo da realidade de uma significativa parcela de cidadãos e cidadãs e aqui não 

nos referimos tão somente a não heterossexuais, mas também às mulheres vítimas de opressão 

em virtude de um modelo patriarcal a que são submetidas. Além disso, observamos, no tocante 

aos direitos humanos, o fundamentalismo das opiniões e a intangibilidade do sujeito de direitos 

que merece a atenção e a proteção do Estado. 

Os estudos sobre gênero, identidade e cidadania servirão como base e compõem o 

referencial teórico das análises. Também buscamos amparo nos estudos franceses no campo da 

Análise Crítica do Discurso, sobretudo a partir da compreensão desse campo teórico por 

Dominique Maingueneau e Michel Foucault, para finalmente compreendermos que as 

desigualdades encontram espaço onde originariamente não deveriam caber. 

O termo ―Análise do Discurso‖ foi cunhado por Zelling S. Harris em 1952, mas seu uso, 

da forma como o utilizaremos aqui, aparece nos anos 1960, com visibilidade maior nos Estados 

Unidos, França e Inglaterra, e a Foucault, atribui-se um papel fundante (MAINGUENEAU, 

2015, p. 15). M. Silva (2005, p. 18), porém, explica que o discurso já era objeto de estudo, mas 

não de forma sistemática, em diferentes épocas e em diferentes sentidos. A Análise do Discurso 

(AD) não possui uma origem única, nem mesmo um conceito estabelecido e unificado, sendo, 

por si só, interdisciplinar, uma vez que não se filia a um só campo de saber, pois tem recebido 

distintas contribuições assim como foi incorporada pela filosofia, pela linguística e pelas 

ciências sociais. 

Existem, atualmente, incontáveis formas de AD e várias correntes que a fomentam e 

que a mantêm como um profícuo campo de estudos. Utilizaremos aqui a corrente francesa que 

a emprega como um ―empreendimento ao mesmo tempo teórico e metodológico específico‖ 

 

45 As pessoas que defendem a existência de uma ―Ideologia de Gênero‖ acusam de ―ideólogos de gênero‖ os 

defensores da discussão dessas questões enquanto se assumem como neutros. Ou seja, para eles já está tão 

assentado o modelo patriarcal e heteronormativo, que qualquer coisa fora disso seria ideologia e uma discussão 

ilegítima. 
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(MAINGUENEAU, 2015, p. 18), influenciada, sobretudo por Jean Dubois, Michel Pêcheaux e 

Michel Foucault, cuja contribuição é a perspectiva de discurso como algo desprendido da 

língua, como um corpo extenso e articulado de conhecimentos que estruturam a forma como 

experimentamos e entendemos fenômenos, um acontecimento social. Portanto, algo que, 

embora dissociado da língua e da linguística, capta as relações de poder contidas nos enunciados 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 15; FOUCAULT, 2014, 2016). 

O objeto da análise do discurso é a língua em ação. É compreendê-la ―enquanto trabalho 

simbólico que faz e dá sentido‖ (SILVA, M., 2005, p. 16). O discurso transcende a linguagem 

que nem sempre é clara e transparente. A AD leva em conta a concretude, o momento, o espaço, 

o sujeito dentro de um universo. ―Ou seja, considera os processos e as condições por meio dos 

quais se produz a linguagem. Assim fazendo, insere o homem e a linguagem à sua exterioridade, 

à sua historicidade‖ (SILVA, M., 2005, p. 16). 

Necessário se faz explicitarmos o que tomamos por discurso e a análise do discurso, 

para posteriormente apresentarmos o corpus, ou seja, quais textos fomentarão a análise, para, 

na sequência, apresentarmos verdadeiramente os resultados. 

 
4.1.1 Primeiramente: o que é o discurso? 

 
 

Em cada área de conhecimento que o discurso se fizer presente como objeto de estudo 

haverá um conceito diferente para traduzi-lo e ressignificá-lo. Discurso é o uso da língua, 

entretanto, é distinto de texto, de frase, de língua. 

Fora da linguística, o discurso assume não um conceito, mas características que podem 

defini-lo. Maingueneau (2015, p. 24-30) faz uma compilação e conclui que o discurso é uma 

organização além da frase, uma forma de ação sobre o outro, interativa, contextualizada, 

assumida por um sujeito, regida por normas no bojo de um interdiscurso, ou seja, nada é inédito, 

os discursos sempre remetem a outros discursos, cujo sentido é construído socialmente 

continuamente e desconstruído, no interior de práticas sociais. 

O discurso se assume como discurso no momento em que se instala em um tempo, em 

um espaço e entre pessoas para compor o processo de interlocução. Ele existe para além da 

palavra escrita, mas pode ser embrião dela. O discurso ―só pode se tornar verdadeiramente 

objeto de conhecimento se for assumido por alguma disciplina que se caracteriza por um 

interesse específico‖ (MAINGUENEAU, 2015, p. 47). Esse interesse é a necessidade de 

―relacionar a estruturação dos textos aos lugares sociais que os tornam possíveis e que eles 

tornam possíveis‖ (MAINGUENEAU, 2015, p. 47). A nossa análise, portanto, partirá do espaço 
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físico e político que compõe o Congresso Nacional pautado no interesse acerca da análise não 

só jurídica, mas a partir das Ciências Sociais e do sujeito destinatário das discussões que se 

instauram naquele ambiente. 

Um texto pode formar um discurso, assim como um discurso pode originar de um 

conjunto de textos, dependendo muito do que se estuda e do que se objetiva. No nosso estudo, 

vamos usar vários textos para analisar os discursos no ambiente da Câmara dos Deputados 

acerca da temática de gênero e sexualidade. Precisamos avaliar que o discurso existe para além 

do texto, ele corresponde a uma temática, a da sexualidade; a uma área da sociedade, o Poder 

Legislativo, aqui representado pela Câmara Federal e a uma produção verbal também 

específica, a dos parlamentares. Será, portanto, objeto de análise, o discurso sobre a sexualidade 

e identidade de gênero, produzido na Câmara dos Deputados pelos parlamentares. 

Mas o que é o texto? Texto pode ser identificado, para Maingueneau (2015, p. 37) em 

três eixos: texto-estrutura, texto-produto e texto-arquivo. O primeiro deles é o texto da forma 

concebida pela linguística, um texto, na sua formatação clássica, de agrupamento de frases 

unidas para constituir um sentido. O segundo, nem sempre assume forma escrita, pois é um 

―traço de atividade discursiva relacionado a gêneros de discurso‖. Pode ser desde um jornal, 

cheio de artigos, notícias e reportagens, que são textos-estrutura que juntos compõem um texto- 

produto até uma placa de trânsito. Por fim, o texto-arquivo é algo permanente, que não se liga 

diretamente a uma atividade discursiva, podendo ser um resquício de um documento histórico, 

por exemplo. O texto-arquivo perpetua-se no tempo pelo viés da tecnologia ou pela memória, 

sem que haja um elemento físico, material que o determine. 

É o texto que constrói o que os analistas do discurso chamam de corpus, que pode ser 

constituído por um ou mais textos. O corpora é o conjunto de corpus que, reunidos para análise, 

compõem o objeto de estudo do analista (MAINGUENEAU, 2015, p. 41). O objeto de estudo 

é uma escolha que se faz, e o que torna a análise crítica é, de certa forma, a denúncia social que 

se faz ou que se objetiva fazer com o material que se tem para estudo, é o caráter sociopolítico 

da análise, a disfunção social que pretende ela denunciar. Para Foucault (2014, p. 57), ―a parte 

crítica da análise liga-se aos sistemas de recobrimento do discurso; procura detectar, destacar 

esses princípios de ordenamento, de exclusão, de rarefação do discurso‖. 

O discurso é analisado a partir de unidades, subdivididas em tópicas e não tópicas. As 

tópicas podem ser territoriais, os tipos e os gêneros, que por sua vez se dividem em gêneros de 

campo e de aparelho, ou transversas, que se classificam em linguísticos, funcionais e 

comunicacionais. As unidades não tópicas são divididas em formações discursivas e percursos 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 66). Em outras palavras, as unidades tópicas são as categorias 
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dadas e as não tópicas são construídas ou consolidadas a partir da necessidade sentida por quem 

analisa o discurso, a partir das unidades tópicas. 

Dentro de um discurso existe um posicionamento e um campo discursivo, constituído a 

partir das unidades criadas ou preestabelecidas. O gênero do discurso, que é a categoria 

principal, se constitui a partir de três agrupamentos: a esfera de atividade, o campo discursivo 

e o lugar de atividade (MAINGUENEAU, 2015, p. 67). O primeiro, as esferas de atividade, 

podem ser várias, cabendo ao analista verificar qual se encaixa melhor para seu objetivo. Para 

nosso objetivo, a esfera de atividade é a política. O campo discurso será analisado dentro de um 

posicionamento, dentro de uma tendência construída em um coletivo de parlamentares, a 

exemplo, a discussão compreendida dentro dos projetos de lei apelidados de Escola sem 

Partido. O lugar de atividade é um lugar institucional, que, para nós, será a Câmara dos 

Deputados: os discursos analisados serão os produzidos dentro deste espaço institucional. 

As unidades atópicas são divididas em formação discursiva e percurso. A formação 

discursiva foi criada por Foucault (2016, p. 38), mas amplamente utilizada nos dias atuais como 

o conjunto de textos que permite a criação de um corpora heterogêneo, formado a partir de 

vários gêneros discursivos e outras unidades tópicas. No nosso caso, constituiremos um corpora 

heterogêneo e temático, pois nosso interesse não é uma identidade, não é um discurso 

específico, mas um discurso a respeito de um tema: a identidade de gênero e a sexualidade a 

partir das concepções formuladas na Câmara dos Deputados. 

Maingueneau (2015, p. 86) afirma que organizar a análise do discurso a partir de uma 

formação discursiva temática é uma forma diferente de análise, pois se constrói a partir de um 

tema e se especifica através de alguns elementos, como a entidade, os acontecimentos, os 

cenários e os problemas. Nós analisaremos a formação discursiva ―gênero‖ e ―sexualidade‖, 

uma análise plurifocal, portanto, a partir, principalmente, do discurso de atores específicos no 

contexto da Câmara dos Deputados a partir de acontecimentos também específicos: eleição do 

Congresso mais conservador desde a ditadura militar de 196446, a constituição oficial, em 2015, 

de uma Frente Parlamentar Evangélica47, a partir de um movimento conservador que 

consideramos fortalecido a partir da discussão proposta pela ADPF48 132, no ano de 2011, a 

 

46 Ver http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-afirma- 

diap,1572528 
47 Ver Requerimento nº 3424/2015, disponível em 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Frente_Parlamentar/53658-integra.pdf 
48 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, é um tipo de ação de competência exclusiva 

do STF, ―que tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público‖ 

(BRASIL, STF, consulta do verbete ―ADPF‖). É uma ação autônoma, que tem o condão de questionar a 

constitucionalidade de uma norma (anterior à CF/88 ou qualquer norma municipal) frente à Constituição Federal. 

A ADPF é regulamentada pela Lei Federal 9.882/99. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes%2Ccongresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-afirma-
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Frente_Parlamentar/53658-integra.pdf
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fim de reconhecer a união homoafetiva como instituto jurídico, proibir a discriminação em 

razão do sexo, reconhecer a família como categoria sociocultural e princípio espiritual e 

interpretar a legislação afim de considerar uniões estáveis como família independente da 

sexualidade do casal49. 

 
4.2 AS CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT PARA A COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES 

DE PODER E OS DISCURSOS RELATIVOS À SEXUALIDADE 

 
Se tratarmos o discurso sob um aspecto mais político e menos metodológico, ele pode 

ser considerado a compreensão da língua, pois é pela linguagem que o homem constrói a si 

próprio, ao outro, à existência humana e sua realidade. O homem e seu discurso são 

influenciados e influenciadores da sua história (SILVA, M., 2005, p. 16). As palavras provocam 

ações e atuações. As palavras agem (TIBURI, 2016, p. 9). 

O discurso é o campo contemporâneo do poder (BUTLER, 2016, p. 24). O ponto de 

partida crítico, é o presente histórico. A tarefa é formular no interior da estrutura constituída 

uma crítica à categoria de identidade que a estrutura jurídica contemporânea naturaliza e 

imobiliza (BUTLER, 2016, p. 25). Foucault (2016) trata o poder das ideias como discurso e o 

poder que pode exercer sobre as pessoas. É algo que se organiza pouco a pouco como resultado 

de muitas práticas sociais, médicas, religiosas, jurídicas, etc. 

Portanto, a Análise do Discurso ―busca apreender como a ideologia se materializa no 

discurso e como o discurso se materializa na língua, de modo a entender como o sujeito, 

atravessado pela ideologia de seu tempo, de seu lugar social, lança mão da língua para 

significar(-se)‖. (SILVA, M., 2005, p. 17) 

Foucault (2014) defende a existência de uma ordem do discurso, uma maneira de utilizá- 

lo através da qual ele se transforma em dispositivo controlador da verdade. A partir da 

observação de alguns elementos, como a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade 

de verdade (sofismo, a criação da ciência no século XVI-XVII na Inglaterra e sua consagração 

na modernidade do século XIX), é possível observar procedimentos de exclusão: a interdição, 

a rejeição e a distinção entre o verdadeiro e o falso. Para Foucault (2014), existem princípios 

que limitam o discurso e condições que determinam seu funcionamento. Na condição de 

existência de um discurso, são implantadas restrições e obedecida a uma ordem: o ritual da 

palavra, a doutrina, os sistemas de educação e as sociedades do discurso. 

 
 

49 Íntegra disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&amp;docID=628633
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Por ocasião dessa ordem é que Foucault considera que a produção do discurso é 

―controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 

sua pesada e terrível materialidade‖ (FOUCAULT, 2014, p. 08). 

As interdições são procedimentos de exclusão estabelecidos na sociedade, qualquer que 

seja ela, a partir de três elementos que se ―cruzam, se reforçam ou se compensam‖: o tabu do 

objeto, o ritual da circunstância e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala 

(FOUCAULT, 2014, p. 09). Em outras não estão, todas as pessoas autorizadas a falar sobre 

qualquer coisa e em qualquer circunstância. A separação e a rejeição são demonstradas a partir 

da construção da razão x loucura. Foucault observa que, a pessoa considerada como louca, tem 

sua palavra desconsiderada, sem verdade e sem importância. A segregação da palavra do louco 

ainda existe, mas agora, passa pelo discurso médico ou psicanalista para ser validada 

(FOUCAULT, 2014, p. 11). 

Para explicar a posição do verdadeiro e do falso, Foucault (2014, p. 13) faz uma 

construção histórica analisando que a vontade de verdade permeia as relações humanas e as 

relações de poder através dos séculos. No século VI o discurso verdadeiro era pronunciado pela 

pessoa certa e num ritual também específico. No século seguinte, a verdade passa a residir no 

conteúdo: a verdade se desloca do ato de enunciação para o próprio enunciado. Nos séculos 

XVI a vontade de verdade passa a ser apoiada por um suporte e uma distribuição institucional 

que tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão e coerção. A Era Moderna, 

o racionalismo e a ciência construindo a verdade. 

O comentário, o autor e as disciplinas, atuam na limitação, no controle e no caso das 

últimas, na coerção do discurso. O comentário permite a construção de novos discursos, mas 

tem como função maior dizer o que já estava dito, de forma implícita, silenciada no primeiro 

texto. O autor não se confunde com a pessoa, antes dele, é o princípio de agrupamento do 

discurso, como ―unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência‖ 

(FOUCAULT, 2014, p 25). Por último, as disciplinas, que se opõem ao comentário e ao autor: 

―ao autor por se definir por um domínio de objetos, métodos, proposições; ao comentário 

porque o que é suposto no ponto de partida é o que é requerido para a construção de novos 

enunciados‖ (FOUCAULT, 2014, p. 26). Disciplina é, portanto, um princípio de controle e 

coerção da produção do discurso. 

As condições que vão determinar o funcionamento do discurso são quatro: o ritual da 

palavra, a doutrina, os sistemas de educação e as sociedades do discurso. O ritual da palavra 

define os requisitos que deve ter o sujeito fundante, a pessoa legitimada para a fala. O ritual não 
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é somente a língua, mas a linguagem corporal e verbal, além da circunstância, do contexto, do 

local que acompanha a enunciação. O ritual determina a eficácia da palavra e os limites do seu 

valor de coerção (FOUCAULT, 2014, p. 34). A doutrina, outra condição, é a maneira pela qual 

o discurso é difundido: ―a doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam, na 

medida em que a doutrina vale sempre como o sinal, a manifestação e o instrumento de uma 

pertença prévia‖ (FOUCAULT, 2014, p. 36). As religiões são doutrinas, são meios eficientes 

de profusão de um discurso, o que é a verdadeira intenção da doutrina: atingir o máximo de 

pessoas. Foucault (2014, p. 39) fala também dos sistemas de educação e das sociedades do 

discurso. O primeiro, é visto por ele como apropriações sociais, uma maneira de manter ou 

modificar um discurso, a operacionalização deles, ou seja, os saberes e o poder implícito ou 

empreendido em determinado conhecimento. As sociedades do discurso produzem um discurso 

e não o dissipa, mantêm-no fechado, para poucos, como o discurso médico. 

Para concluir a explicação, Foucault analisa o discurso como um jogo de escritura, de 

leitura e de troca. O discurso é composto, portanto, pelo sujeito fundante, pela experiência 

originária e pela mediação, é a escrita, somada à leitura e à troca. O que permite sua análise é a 

vontade de verdade, os acontecimentos e o fim da soberania do significante, através dos 

métodos de inversão, descontinuidade, especificidade e exterioridade. A análise é possível a 

partir de dois fundamentos: conjunto crítico (exclusão + limitação + apropriação) e o conjunto 

genealógico (princípios + método + regulação + análise). 

Por fim, dá o caminho para analisar o discurso: 

 
[...]em suas condições, seu jogo e seus efeitos, é preciso, creio, optar por três decisões 

às quais nosso pensamento resiste um pouco, hoje em dia, e que correspondem aos 

três grupos de funções que acabo de evocar: questionar nossa vontade de verdade, 

restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do 

significante. (FOUCAULT, 2014, p. 48) 

 

Foucault também mostra, através da ordem do discurso, a relação intrínseca entre o 

discurso, o desejo e o poder: 

 

[...] o discurso – como a psicanálise nos mostra – não é simplesmente aquilo que 

manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que é ‗objeto‘ do desejo; e visto que 

– ―isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 

poder do qual nós queremos apoderar. (2014, p. 19) 

 

O deslocamento do discurso do século VI até os dias de hoje é o que, para Foucault 

(2014), justifica o desejo e o poder como objetos do discurso e fundadores deste. Se o que 

importa deixou de ser quem diz para o que diz e posteriormente, insere a verdade no campo 
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cientifico, o que está em jogo é a vontade de verdade, é o desejo e o poder. O poder, 

consequentemente, se associa à racionalização. 

O poder não é uma coisa ou uma propriedade, não está só no governo ou no Estado; é 

uma rede de relacionamentos, relações e em todos os lugares existem relações de poder. Como 

se manifesta? Associamos à punição, ao castigo. É o poder que cria o ―nós‖ e o ―eles‖. É a partir 

das relações de poder que a dominação é produzida, bem como a exclusão e os marcadores da 

diferença. Essa concepção é expressa pelo autor, no vol. 1 da História da Sexualidade, quando 

afirma ser necessário ―cortar a cabeça do Rei‖, ou seja, o poder não se encontra em um onde‖ 

mas em seu ―como‖, em suas estratégias, que se alteram de acordo com o contexto. 

 
4.3 O CAMINHO METODOLÓGICO QUE TORNOU POSSÍVEL A ANÁLISE: A 

ESCOLHA DO CORPORA 

 
Afirmamos anteriormente que o corpora seria composto de uma formação discursiva 

heterogênea temática e plurifocal. É preciso ainda deixar claro o percurso que constituiu nosso 

objeto de análise. 

A intenção era buscar as discussões de gênero no âmbito do Congresso Nacional. A 

forma como se deu a análise foi sendo descoberta a partir dos desacertos da nossa busca. 

Começamos, portanto, realizando uma pesquisa quantitativa, a partir das proposituras de lei no 

Congresso Nacional, iniciando nosso percurso de delimitação do corpora. 

A primeira decisão foi quanto ao período de análise. Decidimos por analisar as três 

últimas legislaturas, ou seja, toda a produção do Congresso dos anos de 2007 até 2015, ano de 

início da pesquisa. O motivo da escolha, além de compreendermos que daria certa atualidade, 

além de captar a movimentação sobre o tema no nosso parlamento. Apesar das polêmicas 

surgidas e das opiniões controvertidas a respeito, 2007 foi o ano em que Clodovil Hernandes50, 

assumidamente homossexual, eleito deputado federal pelo PTC, apresentou um projeto, ainda 

hoje em andamento, propondo a alteração do Código Civil para que este disponha sobre o 

contrato civil de união homoafetiva51. A proposta não era de que uniões não heterossexuais 

 

50 Clodovil Hernandes enquanto durou seu mandato não apresentou empatia por outras minorias sociais e foi autor 

de diversas declarações preconceituosas, tais como: ―as mulheres estão perdendo referência, estão trabalhando 

deitadas e descansando em pé‖ (HERNANDES, 2007), numa clara referência depreciativa à prostituição, em outra 

ocasião declarou que ―travestis que vilipendiam as mulheres‖ (HERNANDES, 2007a), que ―toda mulher bonita 

neste País é vagabunda‖ (HERNANDES, 2008) e, encerrando os exemplos, afirmou não ter orgulho de ser gay e 

trata a homossexualidade como uma preferência sexual e diz ter optado por ―Leonardo da Vinci ao invés de optar 

por travesti de rua‖, porque não pode entender ―homens que se veste de mulher‖ (HERNANDES, 2007b) 
51 Não podemos ignorar o protagonismo da então deputada federal Marta Suplicy que em 1995, apresentou o 
projeto de lei nº 1151/1995 que disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Para maiores informações, 



92 
 

 

pudessem ser convertidas em casamento, mas que fosse criado uma união tipo o casamento, 

mas mais próximo de um contrato. O ano de 2015, o primeiro ano da legislatura atual, que se 

findará em 2018, teve sua inclusão justificada pelo número de parlamentares conservadores, 

fazendo com que a atual legislatura fosse considerada a mais conservadora desde a ditadura 

militar de 1964, o que justifica a sua inclusão na análise. 

A segunda decisão tomada foi sobre como fazer a pesquisa. Decidimos por fazer a 

consulta nos sites da Câmara dos Deputados e no Senado Federal com outro filtro além da data: 

temas, chaves de pesquisa específicos. Decidimos, pois, por utilizar os seguintes: família, 

sexualidade, sexo, homoafetiva, homoafetivo, homoafetividade, gênero e direitos humanos. A 

chave de pesquisa ―homoafetividade‖ não retornou com resultados e então foi excluída, assim 

como ―homofóbico‖ que não resultou em nenhum projeto que já não estivesse contido nas 

outras chaves de busca. 

Munidas desses filtros, chegamos ao seguinte resultado: 4.437 projetos que guardavam 

alguma relação com os temas procurados. Contudo, projetos apareceram em mais de uma chave, 

tendo sido necessário uma segunda análise para filtrar projetos repetidos. Chegamos a um novo 

resultado, após eliminar os projetos que não possuíam relação com a temática em questão, 195 

projetos e, a partir deste número, eliminamos os projetos que apareceram mais uma vez, dentre 

os que guardavam alguma relação com questões de gênero ou sexualidade. 

Do universo de 4.437 menções aos temas propostos, obtivemos 77 projetos inéditos, 

distintos, que envolviam questões voltadas à população não heterossexual, seja com o objetivo 

de defender seus direitos, que chamaremos de positivos, seja com o objetivo de suprimi-los ou 

eliminá-los, que apelidamos de negativos, já que estão na contramão dos direitos da pessoa. 

Desses 77, 41 são positivos e 36 negativos. 

Dentre os projetos que apresentaram garantia de algum direito, oito já estão arquivados 

– não mais em andamento, sendo eles três propostos no Senado e cinco na Câmara dos 

Deputados e trinta e três continuam tramitando, sendo sete do Senado e os demais oriundos da 

Câmara. Vejamos, agora, quanto as datas: no ano de 2007, houveram seis projetos, nos anos 

2008 e 2009, dois, no ano de 2010, apenas um, no ano de 2011, onze projetos, e nos anos de 

2012, 2013, 2014 e 2015, três, quatro, cinco e oito projetos, respectivamente. Quanto à natureza 

das proposições, 4 são propostas de emenda à Constituição (PEC) e os demais são projetos de 

lei (PL). 

 
 

ver < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329>, íntegra da proposta e 

comentários no item 2.1. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329
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Os projetos negativos somaram 36, sendo que dez já foram arquivados, todos eles na 

Câmara. Encontramos apenas um projeto no Senado, que está em trâmite, do ano de 2013. Na 

Câmara, não houve propositura de nenhum projeto no ano de 2007, nos anos de 2009, 2010 e 

2012, um único projeto por ano, no ano de 2008, quatro projetos, em 2011, nove, 2013, três, 

2014, dois e 2015, quinze projetos. Dessas proposições, 24 são projetos de decreto legislativo 

da Câmara (PDC), onze são projetos de lei e apenas um é projeto de decreto legislativo do 

Senado (PDS). 

Cada proposição possui um ou mais autores. Alguns projetos foram assinados por vários 

parlamentares, razão pela qual a análise não pode se pautar apenas em número de parlamentares, 

mas sim por assinaturas. Pautando-nos em assinaturas de projetos, temos 219 assinaturas em 

projetos negativos na Câmara, e 143 parlamentares autores de projetos. O primeiro número é 

maior porque um mesmo parlamentar apresentou mais de um projeto. No Senado, houve apenas 

uma assinatura, como já dito. Quanto aos projetos positivos, tivemos apenas 44 assinaturas, 

vindas de 38 parlamentares, enquanto no Senado, a expressão pró-LGBT é muito maior, sendo 

71 assinaturas, e 38 parlamentares. Ou seja, não temos 10% de apoiadores da causa na Câmara, 

mas temos quase 50% no Senado. 

Após realizar essa análise, passamos à participação dos partidos e, por curiosidade, por 

Estados da Federação. Os resultados nos levaram a concluir que a análise partidária seria de 

difícil realização, já que partidos aparecem tanto na análise positiva quanto na negativa, assim 

como alguns parlamentares, que assinaram projetos de naturezas opostas, como é o caso de 

Celso Russomanno, eleito pelo Partido Progressista (PP) no estado de São Paulo, que figura 

como um dos autores do PL 4914/2009, que objetiva alterar o Código Civil para que haja 

aplicação das regras da união estável em relacionamento entre pessoas do mesmo sexo52, mas, 

também assinou, conjuntamente com outros parlamentares, o PDC 214/2015, que objetiva 

sustar a portaria nº 916/2015, do Ministério da Educação que instituiu o Comitê de Gênero para 

atuação no âmbito daquele ministério53. Ademais, a despeito da lei que trata de fidelidade 

partidária, sabemos que há uma persistente troca de partidos entre parlamentares brasileiros que 

frequentemente se filiam a partidos muito mais por interesses pessoais e conjunturais que pela 

identificação ideológica. 

Na análise partidária, alguns partidos aparecem em ambas as buscas, em maior ou menor 

grau, sendo eles: Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido da Social Democracia 

 
 

52 Para mais informações sobre o projeto, consultar página de acompanhamento na Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427692 
53 Ver http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1724803 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427692
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1724803
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Brasileira (PSDB), Partido Social Cristão (PSC), Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), Partido Progressista (PP), Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), Democratas (DEM) e Partido Verde (PV), no âmbito da Câmara. Os partidos Partido 

Social Democrático (PSD), Partido Republicano (PR), Partido Ecológico Nacional (PEN), 

Partido Social Liberal (PSL), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido da 

Mobilização Nacional (PMN), Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Solidariedade (SD) 

e Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) apareceram somente na busca negativa, enquanto que 

os partidos Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Popular Socialista (PPS) e Partido Trabalhista 

Nacional (PTN), atual PODE, apareceram somente na busca positiva. 

Na busca no Senado pelos projetos contra a população não heterossexual, apenas um 

projeto foi encontrado, do PR, do Espírito Santo, não comportando comparações. Na busca 

positiva, encontramos partidos que não tiveram participação na Câmara, como o Rede 

Sustentabilidade (REDE). 

Exemplificando a busca nos Estados, observamos que apenas o Tocantins não possui 

nenhum representante no Congresso que tenha assinado projetos negativos. Todos os outros 

Estados possuem alguma proposição registrada em seu nome que vai de encontro aos direitos 

desses sujeitos, em confronto com os projetos positivos, que não possuem participação, na 

Câmara, do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, 

Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. No Senado, a expressividade é maior, 

como já apontado, pois não houve a participação dos Estados do Alagoas, Maranhão e Minas 

Gerais. São Paulo, que é o Estado mais expressivo em número de parlamentares, aparece onze 

vezes na lista positiva e 51 vezes na lista negativa. Na Câmara dos deputados, o único estado 

que possui representatividade positiva maior é a Bahia, seis parlamentares a cinco negativos. 

Todos os demais Estados possuem mais representantes atuando como autores de projetos contra 

a população não heterossexual que a favor desta. 

Nesse primeiro momento, podemos concluir, portanto, que uma análise discursiva no 

Senado Federal poderia ser inócua e distante da realidade. A análise quantitativa, pura e 

simples, já é um resultado: não é possível assumir que, no tocante às questões relativas à 

sexualidade, a reação conservadora tenha atingido o Senado Federal e, por isso, a análise 

qualitativa e discursiva dos projetos de lei e seus autores poderia ter o contraditório prejudicado, 

pois seria um parlamentar contra trinta e oito, já que apenas Magno Malta, um dos 
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representantes da bancada evangélica no Senado apresentou projeto de lei no período analisado, 

2007 a 2015, com o objetivo de restringir direitos da população LGBT. 

A partir dessa conclusão, decidimos por eliminar o Senado da análise, muito embora 

discursos importantes estão presentes naquela casa, bem como militantes também importantes 

para a causa LGBT54. O único projeto no Senado que ameaça direitos dos não heterossexuais 

foi proposto por Magno Malta, um dos quatro representantes da frente parlamentar evangélica 

no Senado Federal, eleito pelo PR/ES, que é um projeto de decreto legislativo, nº 106/2013, que 

visa a sustar os efeitos da Resolução nº 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, que 

dispõe sobre a possibilidade de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Dessa forma, decidimos restringir nossa análise à Câmara dos Deputados. Novamente 

realizando uma verificação quantitativa, decidimos por analisar o perfil de cada deputado 

presente na primeira análise – autoria de projetos de lei que envolvem a população não 

heterossexual – para tentar traçar pontos em comum que auxiliariam na escolha final do 

corpora. Mas essa missão também foi rejeitada pois analisar discursos individuais não nos 

trariam uma visão macroscópica da situação de desigualdade e fobia contra não heterossexuais 

que se instalou no Congresso de modo geral. 

Nos capítulos anteriores nós situamos o contexto das desigualdades no Brasil e como 

acabamos por constituir um Congresso branco e não representativo. Analisamos também a 

construção da identidade, a subjetivação das identidades e sua fluidez, bem como a dificuldade 

em unir cidadania, direitos humanos e subjetividade. Em razão dessa análise, a necessidade de 

avaliar a participação da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente em defesa dos Direitos 

Humanos na elaboração desses projetos foi inevitável. Em que pese a relevância dos anos de 

2011 e 2013 na atuação do Congresso Nacional quanto aos direitos do não heterossexuais, foi 

em 2015 que tivemos maior número de projetos sobre a nossa temática. No total, foram 15 

projetos tidos como negativos e 8 (seis na Câmara e 2 no Senado) que consideramos positivos. 

 

 

 

 
 

54 Marta Suplicy, eleita pelo PMDB-SP, é a Senadora mais atuante, responsável pela autoria ou coautoria de dois 

projetos de lei e duas propostas de emenda constitucional, uma delas, a PEC 110/2011 que defende a licença- 

natalidade, para que trabalhadores, independente da sua orientação sexual, possam ter licença quando do 

nascimento ou adoção de filha/a, a PEC 111/2011 que propõe a alteração do inciso IV do artigo 3º da Constituição 

Federal para inserir de forma expressa o preconceito em razão da orientação sexual da pessoa. Os projetos de lei 

de sua autoria também suscitam importantes discussões, um deles para o direito à identidade de gênero e troca de 

nome no documento dos/as transexuais, garantido por lei, proposto no PLS 658/2011. Por fim, é autora também 

da proposta no Senado de alteração do artigo 1.723 do Código Civil, para reconhecer como entidade familiar a 

união entre pessoas, independente do sexo dos/as envolvidos/as, sendo pioneira dessa proposta. 
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É também no ano de 2015 que, segundo noticiado, constituiu-se o parlamento mais 

conservador55 desde a ditadura militar de 1964, o que torna mais substancial nossa pesquisa. 

Antes mesmo dessa escolha por ano, decidimos analisar a atuação parlamentar desses 

deputados e, ainda, a participação deles em frentes parlamentares oficialmente registradas no 

Congresso. Dentre os projetos contrários aos direitos das pessoas não heterossexuais, em que 

havíamos encontrado 143 parlamentares, apenas 16 não participam de nenhuma bancada de 

cunho religioso e 9 não participam da 55ª legislatura, na qual foi oficialmente formada a Frente 

Parlamentar Evangélica e a Frente para a Liberdade Religiosa. Se extrairmos esses nove do 

somatório total, temos 134 parlamentares ativos em 2015 assinando projetos com temática 

LGBT, dentre os quais 88,05% compõem bancadas religiosas, o que nos faz concluir que existe 

uma relação muito forte entre sexualidade e religião atuando na Câmara dos Deputados. 

Na busca quantitativa, foram encontrados 38 parlamentares autores de projetos 

favoráveis à população não heterossexual. Desses, apenas 17 participam ou participaram 56 da 

55ª legislatura, e cinco deles, o que representa 31%, integram bancadas religiosas. Esse 

levantamento nos fez perceber que, em que pese o número de projetos contra e a favor não ser 

muito destoante, a expressividade das forças ideológicas no Parlamento é muito significativa. 

Temos 134 parlamentares que tendem a votar contrariamente aos direitos LGBT, contra 1557 

parlamentares que atuam em defesa dos direitos da personalidade das pessoas não 

heterossexuais. 

No campo das conquistas, portanto, temos poucos nomes e poucos projetos na Câmara 

dos Deputados: Bacelar (PODE-BA58), autor da 158/2015, Wadson Ribeiro (PCdoB-MG), 

autor do PL 335/2015, Moema Gramacho (PT-BA), autora do PL 158/2015, Chico D‘Ângelo 

(PT-RJ), autor do projeto 1531/2015, Erika Kokay (PT-DF), autora do PL 2138/2015 e Orlando 

Silva (PCdoB-SP), autor do PL 3369/2015. Todos esses parlamentares são parte da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Desses, retiramos de análise os dois 

parlamentares que não estão mais em exercício, Moema Gramacho (PT-BA) e Wadson Ribeiro 

(PCdoB-MG). 

 

 
 

55 BEDINELLI, Talita. Congresso Nacional se enche de representantes ultraconservadores. El País Brasil, São 

Paulo, 7 de outubro de 2014. Disponível em 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/08/politica/1412729853_844912.html>. 
56 Moema Gramacho (PT-BA) foi eleita deputada federal, mas afastada para assumir a prefeitura de Lauro de 

Freitas, na Bahia. Wadson Riberio (PCdoB-MG) assumiu como suplente, mas não está em exercício desde o início 

do ano de 2016. 
57 Seriam 17 se todos os autores de projetos estivessem em atividade. Ver nota de rodapé anterior. 
58 O PTN – Partido Trabalhista Nacional foi autorizado pelo TSE a mudar de nome e lançou em 01 de julho o 
Podemos. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/08/politica/1412729853_844912.html
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Na análise feita a partir dos nomes de parlamentares com autoria ou coautoria de 

projetos contrários aos direitos aqui em análise, apenas doze não participaram de projetos em 

2015. Portanto, temos 122 parlamentares atuantes em 2015, dos quais 35 são integrantes da 

Frente Parlamentar em Defesa aos Direitos Humanos59. 

Como é possível notar, tentamos percorrer muitos caminhos, muitas análises foram 

feitas para alcançarmos um objeto que realmente fosse coerente com o objetivo da pesquisa. 

Tendo observado que os projetos não andam com a mesma velocidade e que as alianças e 

influências são determinantes no jogo de poder que se estabelece no Congresso, a decisão final 

foi analisar a postura de parlamentares que estão atuando na contramão das políticas públicas e 

da atuação do Poder Judiciário, quando essas são favoráveis às pessoas não heterossexuais. 

Ao analisarmos as vitórias dos movimentos sociais de defesa dos direitos da 

comunidade LGBTT, os programas planejados e os executados pelo Poder Executivo, o quanto 

se progrediu no Poder Judiciário, o corpora mais coerente, a nosso ver, deveria ser constituído 

de projetos legislativos que objetivam impedir direitos já experimentados, já implantados ou 

conquistados pela população não heterossexual. Como dito em outros momentos, ainda que a 

Constituição Federal não tenha inserido a discriminação por orientação sexual como uma 

vedação expressa, a ideia, ainda que criticável, de que somos todos iguais, foi força motivadora 

para inúmeras lutas. A Constituição Cidadã, aliada à pressão de movimentos sociais e de grupos 

favoráveis às conquistas de grupos minoritários – ainda que não majoritários tanto no 

Legislativo, quanto no Executivo - viabilizou conquistas diversas, como a formação de uma 

Secretaria de Direitos Humanos voltada especificamente para a diversidade sexual, permitiu 

decisões favoráveis ao casamento entre pessoas do mesmo sexo no âmbito do poder judiciário, 

além de possibilitar a criação do Programa, em 2004, ―Brasil sem Homofobia‖, que abriu outras 

portas para novas discussões e novas demandas. 

No Poder Legislativo, várias conquistas estão constantemente ameaçadas pela atuação 

de parlamentares que querem sustar portarias de vários órgãos e conselhos60 que possibilitaram 

a garantia de direitos ainda que no âmbito extralegal. 

 
 

59 Conforme poderemos observar nos desdobramentos do item 3.4, a atuação de muitos parlamentares envolvidos 

com direitos humanos no parlamento, principalmente na Comissão de Direitos Humanos, que é oficial do Poder 

Legislativo, é incoerente, pois existe uma conciliação possível entre direitos humanos e cerceamento de direitos, 

dos não heterossexuais, por exemplo. 
60 O Conselho Federal de Psicologia editou a Resolução CFP nº 001/99 que ―estabelece normas de atuação para 

os psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual‖. Essa resolução foi objeto de nota de esclarecimento na 

qual o Conselho reforçou que é vedada qualquer atuação profissional do psicólogo que ―favoreça a patologização 

de comportamentos ou práticas homoeróticas‖, em razão de projetos de lei que foram apresentados na Câmara dos 

Deputados com a intenção de sustar tal resolução que proíbe o oferecimento de ―tratamentos‖ contra a 

homossexualidade, a exemplo do PDC 1457/2014 apresentado pelo deputado Pastor Eurico (PHS-PE). 
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Ao analisar todos os projetos resultantes da pesquisa após todos os filtros, notamos que 

as discussões mais insidiosas sobre gênero aparecem de forma sub-reptícia. Um grupo de 

projetos que pode parecer, aos olhos mais descuidados, como distante da nossa pesquisa, são 

os projetos com discussões mais vivas, sectárias e manipuladoras. Decidimos, finalmente, por 

um objeto: a análise dos discursos envolvendo as discussões do universo Escola sem Partido, 

nos restringindo às falas sobre gênero, educação sexual, moral sexual, não contemplando as 

discussões sobre moral religiosa e educação propriamente dita. 

Após assistir as audiências públicas e ler as notas taquigráficas sobre os projetos Escola 

sem Partido observamos que as ideias e falas dos deputados se repetem, de modo que os 

discursos não apresentam grande variação. Dessa forma, resumimos em enunciados que 

abrangem essas ideias e todas as análises que fizemos. Essa metodologia será explicada no 

próximo tópico. 

 
4.4 ESCOLA SEM PARTIDO: HOMOFOBIA VELADA E INCENTIVO À GENEROFOBIA 

A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO 

 
A temática da ―Escola sem Partido‖ (ESP) é originária de um movimento homônimo, 

informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, 

ideológica ou partidária, segundo descrição dada pelo próprio movimento, coordenado por 

Miguel Nagib, advogado e procurador de justiça, que surgiu como uma ―iniciativa conjunta de 

estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 

brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior‖ (NAGIB)61. Primeiro surge o 

movimento que dá ensejo aos projetos de lei que analisamos na Câmara dos Deputados, também 

presentes no Senado, em nove Assembleias Legislativas e em dezessete Câmaras Municipais 

(VALENTE62, 2016). 

Segundo o ESP, existe um ―exército organizado de militantes travestidos de 

professores‖ (NAGIB) que, a pretexto de fornecer uma visão crítica da realidade, utiliza-se da 

liberdade de ensino para incutir nas crianças e adolescentes sua própria visão de mundo. Como 

forma de combate, o site no qual se hospeda o movimento, abre espaço para que pais, alunos e 

demais membros da comunidade acadêmica possam dar seu testemunho, uma vez que as 

tentativas de denunciar a militância e a ―cooptação ideológica‖63 no próprio ambiente escolar 

 

61 Para a íntegra da descrição do movimento, ver http://www.escolasempartido.org/quem-somos 
62 Deputado Federal pelo PSOL-SP 
63 Essa expressão é utilizada por Miguel Nagib no modelo de anteprojeto de lei que ele disponibiliza no endereço 

eletrônico do ESP para ser utilizado por qualquer político que queira apresenta-lo em qualquer âmbito do poder 

http://www.escolasempartido.org/quem-somos
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esbarra ―na dificuldade de provar os fatos e na incontornável recusa‖ dos educadores e 

―empresários do ensino em admitir a existência do problema‖ (NAGIB). 

O movimento Escola sem Partido vê a militância como um problema, assim como o 

ensino politizado, acreditando que este deve ser ―neutro‖, para que seja assegurada a 

―diversidade de perspectivas ideológicas‖, uma vez que os alunos são considerados incapazes 

de pensar por si, e são caracterizados, nos discursos, como público cativo, vulneráveis à 

contaminação ideológica. Dessa forma, o movimento entende que ―a instrumentalização do 

ensino para fins políticos, ideológicos e partidários‖ (NAGIB) é um problema a ser resolvido. 

O projeto traduz um medo que historicamente tomou conta do Brasil desde o século 

anterior: o comunismo (CARVALHO, J., 2008). Esse medo se intensificou com a eleição de 

Luiz Inácio Lula da Silva, operário, pertencente ao movimento sindical, esquerdista, sucedido 

na presidência por Dilma Roussef, que lutou contra a ditadura militar e durante seu governo, 

houve espaço para a ascensão dos movimentos sociais. 

As descrições das ações, planejamentos e projetos do Escola sem Partido apresenta 

vários conceitos nucleares, como convicção moral, ―doutrinação ideológica‖, ―ideologia de 

gênero‖, para fundamentar os objetivos do movimento64, e chega a disponibilizar espaço para 

denúncias anônimas, modelos de notificação extrajudicial e incentivo à moção de ação judicial 

indenizatória em face de professores, bem como modelo de projeto de lei do qual podem 

políticos apropriarem-se em todos os âmbitos do poder legislativo. 

Baseado nesse movimento surge o projeto de lei nº 7180/2014, proposto pelo deputado 

federal Erivelton Santana eleito pelo PSC-BA na 54ª legislatura, reeleito na 55ª e atualmente 

filiado ao PEN-BA, que tem como objetivo alterar o artigo 3º da lei de diretrizes e bases da 

educação nacional, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Tal projeto, proposto em 2014, 

recebeu apensamentos, ligando-se, por afinidade nas proposições, a outros projetos, como eles 

o PL 7181/2014 (BRASIL, 2014b), também proposto pelo deputado Erivelton Santana (PEN- 

BA), que dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência 

decenal; PL 867/2015 (BRASIL, 2015b), que inclui entre as diretrizes e bases da educação 

nacional o ―Programa Escola sem Partido‖, de autoria do Deputado Izalci, do PSDB-DF; PL 

 

 

 
 

legislativo. Segundo ele, o professor não pode utilizar a sala de aula como ―instrumento de cooptação político- 

partidária ou ideológica‖. Para acesso ao conteúdo integral do anteprojeto, ver < 

http://escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo-categoria/485-anteprojeto-de-lei-municipal-e-minuta-de- 

justificativa>. Esse anteprojeto foi usado pelo Deputado Izalci (PSDB/DF), portanto, no PL 867/2015, consta esses 

mesmos dizeres acima transcritos. 
64 Sobre os objetivos do Movimento Escola sem Partido, ver http://www.escolasempartido.org/objetivos 

http://escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo-categoria/485-anteprojeto-de-lei-municipal-e-minuta-de-
http://www.escolasempartido.org/objetivos
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6005/2016 (BRASIL, 2016b), cuja proposta tem fundamento oposicionista65 aos anteriores, de 

autoria do Deputado Jean Wyllys, filiado ao PSOL-RJ, e institui o programa ―Escola Livre‖66 

em todo o território nacional; PL 1859/2015 (BRASIL, 2015c), assinado por diversos 

deputados, que inclui um parágrafo único ao artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

o qual discutiremos posteriormente; e por fim o PL 5487/2016 (BRASIL, 2016c), proposto pelo 

deputado Professor Victório Galli, do PSC-MT, que propõe a proibição de ―orientação e 

distribuição de livros às escolas públicas pelo Ministério da Educação e Cultura que verse sobre 

orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes‖. 

Observamos, a partir da árvore de apensamentos, expressão própria da Câmara dos 

Deputados que designa a sequência de projetos que foram sendo ligados um ao outro, que um 

projeto iniciou a discussão, mas podemos, atualmente, falar de um grupo de projetos, com uma 

temática única, à primeira vista: a participação da escola na formação do indivíduo. Olhando 

mais atentamente, os projetos discutem a importância e perigo, aos olhos de alguns, da troca de 

ideias e concepções no ambiente escolar. Os projetos, com exceção do PL 6005/2016, tentam 

engessar o ensino, evitar a politização e o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e 

proibir a discussão de gênero fora da esfera privada do ambiente doméstico-familiar. Podemos 

observar a partir dos discursos que o uso do termo ―político‖ é direcionado para temas e pessoas 

afins à esquerda, às discussões sobre assimetrias entre gêneros e práticas sexuais em uma 

sociedade patriarcal e desigual socialmente. O discurso conservador se auto intitula como 

neutro. 

Os projetos 7180/2014 e 7181/2014 foram propostos pelo Erivelton Santana (PEN-BA), 

pastor vinculado a Igreja Assembleia de Deus, integrante da Frente Parlamentar Evangélica e 

não foi eleito pelos próprios votos67, mas graças ao quociente eleitoral68. Quando da sua eleição 

para deputado federal na 54ª Legislatura, publicou uma carta em sua página virtual, em 

 

65 O caráter oposicionista deste projeto ficará claro mais adiante quando todos os projetos serão explicados. Em 

resumo, contra a ―Escola sem Partido‖, esse projeto prevê uma escola com total liberdade de ensino e de expressão 

para os professores. 
66 ―Escola livre‖ foi a expressão utilizada em um projeto de lei pioneiro do ESP, em Alagoas, já aprovado naquele 

estado, Lei 7.800/2016. Apesar do nome homônimo, o projeto proposto por Jean Wyllys não guarda qualquer 

relação com a lei já promulgada. Para íntegra do projeto que foi aprovado por unanimidade na Assembleia de 

Alagoas, ver http://www.al.al.leg.br/comunicacao/noticias/confira-o-texto-final-do-projeto-que-trata-do- 

programa-escola-livre-aprovado-por-unanimidade-pelo-parlamento. 
67 Recebeu 74.836 votos no total. Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) recebeu 106,6 mil votos em São 

Paulo e não conseguiu reeleição. O cálculo do quociente eleitoral é feito da seguinte forma: divide-se o número de 

votos válidos no Estado pelo número de vagas que este estado tem na Câmara. O resultado é o número mínimo de 

votos que o candidato precisa para ser eleito. Os candidatos com maior número de votos dão ao seu partido e as 

coligações o direito de ―puxar‖ candidatos. Assim sendo, nosso sistema é proporcional. 
68 Dos nove projetos propostos pelo deputado ao longo de sua investidura como Deputado Federal, somente estes 

dois possuem relação com a temática de gênero. Essas informações são importantes porque o discurso não é só 

sobre o que se fala, mas também sobre quem fala (ethos), quem escuta (pathos) e em qual contexto se fala. 

http://www.al.al.leg.br/comunicacao/noticias/confira-o-texto-final-do-projeto-que-trata-do-
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agradecimento aos eleitores, na qual expôs, objetivamente, que atuaria na defesa e nos 

interesses das instituições evangélicas, e no ―combate aos projetos de leis que se opõem aos 

princípios bíblicos e cristãos‖ defendidos por ele e seus eleitores‖ e no ―apoio as iniciativas de 

ação social, principalmente em parcerias com as igrejas‖69 evangélicas. Muito embora o projeto 

afirme defender as convicções dos pais, a partir dos discursos do parlamentar, fica explícito que 

tais valores e convicções são cristãos. 

Em outros momentos, também deixou claro os seus interesses e pontos de combate no 

Parlamento. No seu discurso de posse, em 10 de junho de 2011, ele agradeceu à população que 

o elegeu, bem como ao partido e à Igreja Evangélica, e declarou que seus objetivos seriam o 

aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro, e saudou a contribuição da comunidade 

evangélica para o desenvolvimento socioeconômico e os evangelizadores brasileiros. O seu 

segundo discurso como Deputado Federal foi em 15 de março de 2013 e disse respeito a 

reflexões sobre o personagem bíblico Rei Salomão, tecendo considerações sobre a importância 

da comunhão com Deus e evocou a proteção de Deus no preâmbulo do texto constitucional 

(SANTANA, 2013a). 

O contexto político e social da proposta fica evidenciado no decorrer das audiências 

públicas realizadas para debate desse projeto, bem como na análise que pode ser feita a partir 

do perfil dos eleitos para a 55ª legislatura. Estamos diante da composição parlamentar mais 

conservadora desde a ditadura militar de 1964, e que conta com a maior bancada religiosa, na 

perspectiva judaico-cristã (ALESSI, 2016). Temos, atualmente, o maior número de 

parlamentares protestantes ou católicos conservadores, desde a reabertura do Congresso, uma 

vez que a Frente Parlamentar Evangélica conta com 199 signatários, sendo 4 no Senado e os 

demais na Câmara e, segundo essa mesma frente, 87 deputados evangélicos/ protestantes, 

apoiados ou financiados por igrejas evangélicas. Contudo, a meta do grupo é que na próxima 

eleição o número de evangélicos atinja o percentual de 30% dos componentes da Câmara. É um 

cenário, portanto, de muito conservadorismo e defesa intensa de valores cristãos, como 

afirmado pelos próprios parlamentares (PORTELA, 2017a). Brepohl explica que: 

 

[...]a partir da década de 80, novos sujeitos religiosos passam a ganhar relevância 

numérica: da periferia para o centro e de baixo para cima, pentecostais, 

neopentecostais e movimentos fundamentalistas no interior das igrejas protestantes 

evangelizam um conteúdo notável da população, chegando a 42,3 milhões em 2010.6 

E conquistam, desde o ano de 1989, gradativamente, o espaço público (BREPOHL, 

2016, p. 136) 

 

 

 
 

69 http://erivelton-santana.blogspot.com.br/ 

http://erivelton-santana.blogspot.com.br/
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―Evangélicos‖, para Gondim (apud BREPOHL) é um projeto ―político-cultural, 

inspirado em teologias e práticas conservadoras‖, por vezes reacionárias e fascistas, que ―tomou 

de assalto o campo protestante nas últimas duas décadas e meia, procurando homogeneizá-lo 

para um projeto corporativo‖ (BREPOHL, 2016, p. 138). 

Quanto ao projeto de lei 7180/2014, este tem como proposta alterar o artigo 3º da Lei nº 

9.394/1996, cuja ementa registrada é a seguinte: 

 

Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou 

responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação 

escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Adapta a 

legislação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, ratificada pelo Governo Brasileiro 

(BRASIL, 2014a). 

 

A nosso ver, o projeto tem como intenção estabelecer uma supremacia das convicções 

pessoais sobre princípios coletivos, que regem a educação escolar, sobrepondo interesses 

pessoais sobre o da coletividade, inserindo um novo princípio a reger o ensino, o de respeito 

aos princípios das crianças e seus pais quanto a moral, a religião e a sexualidade. Seria, a dicção 

do pretenso inciso XIII, segundo a íntegra do projeto: 

 

XIII – respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores 

de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à 

educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares 

no ensino desses temas (BRASIL, 2014b). 

 

Do ponto de vista jurídico, o projeto baseia-se na Convenção Americana de Direitos 

Humanos – Pacto San Jose da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, mais precisamente 

no seu artigo 12, inciso IV70 que dispõe sobre a liberdade de consciência e de religião. Segundo 

a justificação do PL, o Pacto São José da Costa Rica é o meio pelo qual os Estados Americanos 

reafirmam ―seu propósito de consolidar no continente, dentro do quadro das instituições 

democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos 

direitos humanos essenciais‖ (BRASIL, 2014a). 

 

 
 

70 Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar 

sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar 

sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou 

suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas 

pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou 

liberdades das demais pessoas. 

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e 

moral que esteja acorde com suas próprias convicções (BRASIL, 1992). 
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O que vem a ser direitos humanos essenciais representam uma controvérsia, uma vez 

que os direitos tidos como naturais, que se sobrepõem ao Estado, são culturalmente 

estabelecidos. John Locke entendeu, no século XVII a propriedade - mesmo a propriedade de 

escravos- como sendo um direito natural, assim como Thomas Jefferson entendeu como direito 

natural a busca da felicidade (HUNT, 2009). A quais direitos ou quais são considerados 

essenciais pelo proponente do PL, não podemos afirmar com certeza, mas temos um exemplo: 

o direito da família, de os pais educarem seus filhos (GARCIA, 2015). O parlamentar explica 

o referido artigo 12 como a ―liberdade da pessoa de conservar sua religião ou suas crenças, ou 

de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião 

ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado‖ (BRASIL, 

2014a). 

Por esse embasamento legal nos interessa pensar como a legislação de direitos humanos 

internacionais vai dando forma a ordens normativas internas que se apropriam da legislação 

internacional, criam formas de usar a lei transnacional em tribunais nacionais e constitui um 

caso como se fosse ―caso de direitos humanos‖ (SEGATO, 2006, p.217). 

Além desse embasamento, a justificação concentra-se na convicção individual do 

deputado propositor, conforme afirmado por ele mesmo: 

 

―É precisamente o que desejamos com a presente proposição. Somos da opinião de 

que a escola, o currículo escolar e o trabalho pedagógico realizado pelos professores 

em sala de aula não deve entrar no campo das convicções pessoais e valores familiares 

dos alunos da educação básica. Esses são temas para serem tratados na esfera privada, 

em que cada família cumpre o papel que a própria Constituição lhe outorga de 

participar na educação dos seus membros‖ (BRASIL, 2014a). 

 

Esse parágrafo é o mote do projeto que foi recebido pela mesa diretora três dias após o 

protocolo e não sofreu emendas, e tramita com a mesma redação desde seu início. O desenrolar 

do processo de aprovação/rejeição do projeto merece análise acurada, tendo em vista que já 

foram realizadas 15 audiências públicas, somadas as que ocorreram no espaço físico do 

Congresso Nacional e as ocorridas em diferentes cidades do país, a pedido de deputados 

envolvidos com o projeto, e as sessões plenárias realizadas para deliberações diversas existindo 

Requerimentos ainda não apreciados para realização de outros eventos para que haja amplo 

debate. 

O PL 7181/2014, foi o primeiro a ser apensado ao projeto 7180/2014, também proposto 

pelo deputado Erivelton Santana (PEN-BA) e tem proposta voltada especificamente ao PNE. 

Os documentos produzidos na discussão específica desse PL não são em grande quantidade, 

talvez porque a discussão que ele propõe é bastante técnica e acessória aos demais projetos. 
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Houveram apenas dois despachos, referentes estritamente ao apensamento com o PL 

7180/2014. O objetivo dele é fixar a vigência dos parâmetros curriculares nacionais em dez 

anos, e inserir nos planos de educação, a obrigação destes de respeitar as convicções dos alunos, 

seus pais ou responsáveis, para tanto, ―valores de ordem familiar precedência sobre a educação 

escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a 

transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas‖ (BRASIL, 2014b). 

O projeto declara guerra aos chamados temas transversais, inseridos nos PCN em 1997 

(BRASIL, 1997). Tais inserções foram inspiradas na reforma educacional espanhola que deu 

ênfase a temas oriundos dos movimentos sociais, questões étnico-raciais, educação sexual e 

questões de gênero (CÉSAR, 2009, p. 42). 

Entre os temas adotados no Brasil estão sexualidade, droga, saúde, meio ambiente e 

ética. Outra questão paradoxalmente obscura é o que vem a ser técnicas subliminares. O projeto 

de lei deixa, para uma interpretação subliminar o que é técnica subliminar, o que, até o 

momento, fica a cargo de interpretações diversas, e não constituiu ponto de discussão durante 

as audiências públicas realizadas pelo Escola sem Partido. Fica evidente, portanto, que esse 

projeto é mais um projeto que tem, entre suas intenções implícitas, a tentativa de normatizar e 

legalizar a proibição da discussão de gênero nas escolas. 

A primeira comissão dentre as quais os projetos foram submetidos foi a Comissão de 

Educação, logo após a publicação oficial do protocolo de ambos, em 07 de março de 2014, e 

foi designado relator para proferir parecer o Deputado Ariosto de Holanda, do PROS-CE, 

integrante da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Ambientalista. O parecer concluiu pela 

rejeição de ambos os projetos, a partir de uma análise técnica, legalista e higienista. O deputado 

analisa a semelhança na letra da LDB e na letra da Constituição Federal apontado a 

impossibilidade de alterações ante a inconstitucionalidade das propostas de alteração dos 

princípios que regem o ensino. Os incisos II e III do art. 3º da LDB reproduzem literalmente os 

princípios consagrados no art. 206, II e III da CF/8871. Na verdade, os dois artigos são 

praticamente idênticos na totalidade. 

 
 

71 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias [sic] e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 1988) 
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Para o relator, diz respeito à liberdade de ensinar e à liberdade de aprender, princípios 

presentes nos artigos acima referenciados, o respeito à convicção do aluno, mas também o 

respeito ao professor que deve - não apenas pode- apresentar ao aluno diversos pontos de vista 

com a finalidade de formar o pensamento crítico, da mesma forma que o princípio do 

―pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas‖, também presente nos referidos artigos. 

Dessa forma, a regra de respeito a convicção de pais e alunos já está presente na LDB, 

dispensando uma regra mais expressa, sobretudo porque a lei também estabelece o respeito a 

convicção religiosa, ao instituir o ensino religioso nas escolas e o respeito às diversas religiões. 

Sobre as convicções morais, o relator pondera que estas devem restringir-se aos valores 

republicanos e educação para a cidadania. Quanto a educação sexual, esta exprime informações 

importantes para ―a saúde do educando e para a saúde pública‖ (HOLANDA, 2014). Por esse 

aspecto podemos perceber que tal projeto de lei foi rejeitado, no tocante a ―moral sexual‖, tão 

somente por uma pretensa necessidade higienista, porque precisamos falar de sexo nas escolas 

para evitar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. A discussão não se aprofunda para 

atingir um teor crítico, político, para problematizar o preconceito e estigmas em torno da 

identidade de gênero e a importância do debate em sala, mas fica restrito a associação entre 

sexo/gênero e relações sexuais/afetivas. 

Ao tratar da formação discursiva ―valores‖, o relator afirma que a LDB já tem algo a 

dizer sobre. Novamente, restringe a discussão em termos e argumentos legalistas, explicando 

que a educação é, segundo o artigo 2º da LDB, inspirada nos princípios da liberdade e 

solidariedade humana e a nossa Constituição também traz lições sobre harmonia social ao 

assegurar ―exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos‖ (BRASIL, 1988), sendo desnecessária uma lei como a que se 

propõe, pois a Constituição já traz expressamente o dever de respeito às convicções do outro. 

Portanto, o motivo da rejeição da lei, na perspectiva do relator, não é pelo seu teor 

restritivo de direitos, mas tão somente pela sua desnecessidade. Muito embora o projeto de lei 

tenha sido publicizado como um projeto que visa a pluralidade e a democracia, é notória a 

intenção evangelizadora dele ao pretender restabelecer uma unicidade cristã no ensino das 

escolas no tocante a moral religiosa e sexual. 

Este parecer não foi submetido à Comissão de Educação, uma vez que, incluído em 

pauta, foi retirado a pedido de outro deputado, não chegando a ser votado, tendo em vista o 

 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 

federal. 
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disposto no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados72, que levou ao 

arquivamento do processo sido arquivado no final da 54ª legislatura e desarquivado no início 

da legislatura seguinte, a requerimento do proponente, deputado Erivelton Santana (PEN-BA), 

por ocasião da sua reeleição, e foi então novamente remetido à Comissão de Educação para 

novo relatório, onde foi determinado o apensamento do projeto 867/2015, proposto pelo 

deputado Izalci73 (PSDB-DF), aos demais. 

O objetivo do PL 867/2015 é incluir, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o 

programa ―Escola sem Partido‖, e propor, de forma expressa, a limitação da atuação dos 

professores. Este projeto traz uma proposta de lei baseada no anteprojeto apresentado no site 

do SPE como modelo para parlamentares que desejassem utilizá-lo no seu âmbito de atuação. 

O projeto de implantação do Programa Escola sem Partido nas diretrizes e bases da 

educação, traz, em seus artigos, princípios que a educação nacional deve atender, vedações no 

agir do professor em sala de aula, os deveres do professor, direitos do aluno, a criação e 

implantação de um canal de denúncias por parte das secretarias de educação e, por fim, a 

extensão do projeto, que não se restringe às salas de aula, mas às instituições de ensino, 

avaliações, livros didáticos e provas de concurso. 

Estabelece, também, que a educação nacional atenda aos seguintes princípios: 

 
Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 

II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; 

III - liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da 

liberdade de consciência; 

IV - liberdade de crença; 

V - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação 

de aprendizado; 

VI - educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua 

liberdade de consciência e de crença; 

VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo 

com suas próprias convicções (BRASIL, 2015). 

 

 
 

72 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 

deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 

pareceres ou sem eles, salvo as: 

I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 

II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 

III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; 

IV – de iniciativa popular; 

V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 

primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a 

tramitação desde o estágio em que se encontrava (BRASIL, 1989) 
73 É deputado federal desde 2007, não foi eleito com os próprios votos, é integrante da Frente Parlamentar 

Evangélica, da bancada ruralista e da frente ambientalista. Das 59 proposições de sua autoria ou coautoria, 4 

relacionam-se com a temática da identidade de gênero. 
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Faz parte do referido PL a proibição de prática, em sala de aula, ―de doutrinação política 

e ideológica bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades que possam estar 

em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis‖, segundo dicção 

do artigo 3º. Tais regras não valem apenas para as escolas da rede pública. Mesmo as escolas 

confessionais, seculares e particulares devem obter, no ato da matrícula, autorização expressa 

dos pais para a veiculação de conteúdos com valores morais, religiosos ou ideológicos, segundo 

o parágrafo primeiro do referido artigo, devendo ainda, entregar material informativo sobre os 

conteúdos ministrados, para a total ciência dos pais e responsáveis. 

Propõe o projeto, que nas salas de aula serão afixados cartazes contendo os deveres do 

professor no exercício de suas funções, sendo eles, na dicção do artigo 4º: 

 

Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 

I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los 

para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária; 

II - não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, 

ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; 

III - não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos 

a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; 

IV - ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, apresentará aos 

alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito; 

V - respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja 

de acordo com suas próprias convicções; 

VI - não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela 

ação de terceiros, dentro da sala de aula (BRASIL, 2015). 

 

A redação do PL baseia-se integralmente no movimento do Escola sem Partido e utiliza 

excertos dos documentos produzidos por este na sua justificação. Dessa forma, tanto para o 

movimento quanto para o projeto é ―fato notório que professores e autores de livros didáticos 

vêm-se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a 

determinadas correntes políticas e ideológicas‖, e ―para fazer com que eles adotem padrões de 

julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com os que lhes 

são ensinados por seus pais ou responsáveis‖. 

A justificação desse projeto é uma reprodução do que está estabelecido no site do 

Movimento Escola sem Partido, uma transcrição dos argumentos propostos pelo movimento, 

que disponibiliza, em seu endereço eletrônico, um modelo padrão de proposta legislativa para 

quem quiser fazer uso. Destacamos que toda a justificação feita no projeto é uma cópia da 

justificação do Movimento Escola sem Partido, coordenado por um advogado, Miguel Nagib. 

Esse PL utiliza uma linguagem mais dura e radical que os dois PL anteriores, pois é 

comum o emprego das palavras ―abuso‖, ―usurpação do direito dos pais‖, ―doutrinação‖, 

―cooptação ideológica‖. A base do PL é uma pesquisa realizada pelo Instituto Sensus em 2008, 
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que apurou que 80% dos professores reconhecem ter um discurso politicamente engajado, 

apontando que engajamento político é sinônimo de doutrinação. Em verdade, o percentual é de 

78% e não 80%. Essa pesquisa foi encomendada pela Revista Veja e o instituto possui na sua 

conta acusações74 de beneficiar lados de uma pesquisa, sobretudo quanto a pesquisas de 

intenções de votos nas eleições presidenciais. 

Reunidos os três projetos, novo parecer foi proferido, cujo relator foi o Deputado Diego 

Garcia (PHS-PR)75 que votou pela aprovação de todos, realçando a necessidade de impedir a 

―cooptação ideológica‖ dos alunos e a preponderância, segundo seu ponto de vista, dos valores 

dos professores em detrimento dos valores familiares. Este parecer pode ser considerado um 

resumo breve do discurso de todos os parlamentares defensores da Escola sem Partido, pois 

nele aparece os principais argumentos favoráveis a aprovação e, a nosso ver, os pontos que 

refletem o conservadorismo e a generofobia na Câmara. 

É interessante observar o quanto as convicções morais dos parlamentares suprimem a 

relevância constitucional das proposições. Dois parlamentares relataram o projeto na Comissão 

de Educação e proferiram votos que se contrapõem a partir de uma justificativa aparentemente 

constitucional que, analisada com maior profundidade, possui caráter ideológico e pessoal, 

motivados por convicções pessoais em detrimento das razões constitucionais que deveriam 

fundamentar as decisões. O deputado Silas Malafaia, por exemplo, declarou em entrevista que 

―o Estado é laico, mas o político não‖ (MALAFAIA, 2015), alegação que mostra que as 

motivações dos parlamentares são pessoais e não motivadas pela lei. 

Após esse parecer favorável, o projeto voltou para a mesa diretora que determinou o 

apensamento a outro projeto, o PL n. 3.236/201576, ao que foi determinada a remessa às 

comissões de Educação, Constituição e Justiça e de Cidadania mais uma vez. Esse projeto foi 

devolvido ao propositor, Deputado Marco Feliciano77, a pedido deste, foi desapensado um mês 

depois do apensamento, o que, unicamente, retardou o andamento dos projetos. 

 

 

 
74 PSDB de Minas acusa instituto Sensus de fraude em pesquisa de intenções de votos em Minas Gerais. Foi 

protocolada representação na Procuradoria Regional Eleitoral do Estado requerendo apuração de suspeitas de 

fortes indícios de favorecimento à chapa do PMDB-PT. Também houveram alegações de favorecimento de Aécio 

Neves em pesquisa feita durante a campanha presidencial de 2014 em razão dos critérios utilizados (BRAMATTI, 

2016). 
75 Deputado não eleito com os próprios votos, na 55ª legislatura, integrante da Frente Parlamentar Evangélica, da 

frente ambientalista, da bancada ruralista e contra o aborto. Das 48 propostas de sua autoria ou coautoria 

apresentadas junto à Câmara, 4 relacionam-se com a temática da identidade de gênero. 
76 O projeto acrescentava parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2015c) 
77 Notório por suas posições homofóbicas e racistas. Já foi denunciado pelo Ministério Público, em razão de 

discursos discriminatórios, sobretudo contra a população LGBT. A denúncia foi rejeitada por ausência de 

tipificação dos crimes de ódio no ordenamento brasileiro. 
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A esse projeto foi apensado o PL 6005/2016 que, consequentemente, veio a tramitar 

juntamente aos demais processos. Trata de uma resposta ao projeto ao qual foi apensado, 

segundo a justificação apresentada pelo propositor, Jean Wyllys (PSOL-RJ)78 único 

parlamentar assumidamente homossexual atuante no Congresso Nacional, defensor de várias 

pautas voltadas para os direitos humanos não só na perspectiva de gênero. Assim como o PL 

7180, este PL apresenta os princípios do ensino, conforme seu primeiro artigo: 

 

I – a livre manifestação do pensamento. 

II – a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar por todos os 

meios a cultura, o conhecimento, o pensamento, as artes e o saber, sem qualquer tipo 

de censura ou repressão. 

III – o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

IV – a laicidade e o respeito pela liberdade religiosa, de crença e de não-crença, sem 

imposição e/ou coerção em favor ou desfavor de qualquer tipo de doutrina religiosa 

ou da ausência dela. 

V – a educação contra o preconceito, a violência, a exclusão social e a estigmatização 

das pessoas pela cor da pele, origem ou condição social, deficiência, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero ou qualquer outro pretexto 

discriminatório. 

VI – o respeito à pluralidade étnica, religiosa, ideológica e política e à livre 

manifestação da orientação sexual e da identidade e/ou expressão de gênero. 

VII – a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o fomento à 

igualdade e à inclusão social por meio de uma educação de qualidade e do acesso 

igualitário à cultura, às artes e ao conhecimento. 

VIII – a valorização permanente de profissionais da educação escolar em todos os 

níveis e modalidades de ensino e a formação inicial, continuada e em serviço para o 

cumprimento dos objetivos da presente Lei. 

IX – a gestão democrática do ensino público, com a participação de estudantes, 

docentes e responsáveis, parentais ou não. 

X – a busca constante de um padrão de excelência, tanto no ensino quanto na formação 

permanente de docentes. 

XI – a valorização da experiência extraescolar e extracurricular. 

XII – o fomento, pela comunidade escolar e/ou acadêmica, da organização 

democrática estudantil em grêmios, centros acadêmicos e similares (BRASIL, 2016b) 

 

Diferentemente dos demais projetos, este enfatiza em todos os seus artigos o direito à 

livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão, como garantia aos docentes e aos 

alunos. Aproveita, contudo, alguns elementos do PL 867/2015, como a afixação de cartazes 

contendo os direitos e deveres, que, neste projeto são diferentes dos apresentados no PL Escola 

sem Partido, mantém a criação do canal de comunicação para denúncias e reclamações e 

estende a aplicação da lei aos livros didáticos e provas de concurso público, assim como os 

projetos anteriores. O projeto tem grande semelhança com os demais na aplicação das regras 

estabelecidas na lei, o que muda são seus fundamentos, propósitos e as regras que o projeto 

estabelece. 

 

78 Foi o sétimo deputado mais bem votado do Rio de Janeiro, estando no segundo mandato. Dos 30 projetos 

propostos, sete estão inseridos em temáticas relacionadas ao gênero, entre eles, a proposta de casamento civil 

igualitário, PL 5120/2013. 
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A justificação é expressa em opor-se aos demais projetos propostos no conjunto do 

Escola sem Partido, posto que é uma ―resposta à pretensão autoritária de censurar, calar, 

perseguir e criminalizar a liberdade de expressão e pensamento nas escolas brasileiras‖ 

(BRASIL, 2016b). Contudo, afirma ir além da resistência, ao aproveitar a proposta para 

estabelecer regras que objetivam ―combater a discriminação, o preconceito e o discurso de ódio 

no âmbito da educação, garantindo o respeito pelas diferenças que nos enriquecem como 

sociedade e prevenindo todas as formas de violência, bullying e assédio escolar‖. 

O projeto teve como inspiração proposta apresentada em nível estadual por Deputado 

da Câmara Legislativa do Rio Grande do Sul, Juliano Roso (PCdoB-RS), cujos temas centrais 

era o combate à discriminação e ao cerceamento da liberdade de expressão dos professores. 

Na sequência foi determinado o apensamento do projeto 1859/2015 (BRASIL, 2015c), 

de autoria de catorze deputados e uma deputada79, que, apesar de não serem todos componentes 

de bancadas religiosas, adotam posições conservadoras em suas proposições e manifestações 

no Congresso. Além disso, com exceção de Leonardo Picciani (PMDB-RJ) e Celso 

Russomanno, todos os demais não foram eleitos pelos próprios votos, mas tornaram-se 

deputados em razão do quociente eleitoral (RIBEIRO, 2016). 

O objetivo do PL é acrescentar um parágrafo no artigo 3º da LDB com a seguinte 

redação: 

 

Parágrafo único: A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará 

currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou 

facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‗gênero‘ ou 

‗orientação sexual‘ (BRASIL, 2015c) 

 

Nesse projeto, a expressão informalmente utilizada – ideologia de gênero – ganha força 

de lei. A justificação do projeto utiliza várias teorias, ainda que incorretamente, para 

fundamentar o projeto, mencionando, inclusive, Judith Butler. Esse projeto não esconde seu 

caráter discriminatório e seu objetivo de encerrar e proibir qualquer discussão relacionada a 

gênero nas escolas. Falaremos dele adiante, pois é o projeto de maior fundamentação teórica e 

proporciona maiores elementos para análise. 

A esse projeto foi apensado o PL 5487/2016, proposto pelo Professor Victório Galli 

(PSC-MT) com vistas à proibição de veiculação de material que trate de diversidade sexual. 

Esse projeto talvez seja o mais radical e mais expressivo, uma vez que ignora a expressão 

 
 

79 Alan Rick – PRB-AC; Antonio Carlos Mendes Thame – PSDB-SP; Antonio Imbassahy – PSDB-BA; Bonifácio 

de Andrada – PSDB-MG; Celso Russomanno – PRB-SP; Eduardo Cury – PSDB-SP; Eros Biondini – PTB-MG; 

Evandro Gussi – PV-SP; Givaldo Carimbão – PROS-AL; Izalci – PSDB-DF; João Campos – PSDB-GO; Leonardo 

Picciani – PMDB-RJ; Luiz Carlos Hauly – PSDB-PR; Rosangela Gomes – PRB-RJ; Stefano Aguiar – PSB-MG. 
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gênero, dando preferência ao uso do enunciado ―orientação sexual‖. O não mencionar 

identidade de gênero é uma forma de dizer que gênero não existe. Essa posição é defendida por 

Scala, em obra certamente80 precursora sobre Ideologia de Gênero (2015). A proibição proposta 

nesse PL é apenas um reforço a Lei nº 13005/2014 que instituiu o PNE e proibiu qualquer 

expressão ligada a gênero e orientação sexual na educação nacional. 

Foi criada uma comissão especial, composta por 29 membros, para analisar os projetos81 

e emitir parecer sobre a proposta, número este ampliado posteriormente, segundo ata de 

constituição82. É importante verificar essa composição para fazer algumas constatações. 

Segundo página oficial da Comissão, são, ao todo, 39 membros, entre efetivos e suplentes, dos 

quais todos são brancos, 32 integram a Frente Parlamentar Evangélica, 3 são mulheres. O 

presidente eleito foi o deputado Marcos Rogério (DEM-RO)83, e vices, na ordem de eleição, os 

deputados Pastor Eurico (PHS-PE), Lincoln Portela (PRB-MG) e Hildo Rocha (PMDB-MA). 

Para relator, designado o deputado Flavinho (PSB-SP). 

O deputado eleito presidente da comissão foi o único candidato ao cargo, não houve 

disputa, o que faz caberem críticas à inércia dos deputados e deputadas que pretensamente estão 

envolvidos/as com temáticas inclusivas. Não houve oposição de fato expressiva aos projetos e 

não houve atuação incisivamente contrária, com exceção do Deputado Glauber Braga (PSOL- 

RJ) que se fez presente em praticamente todas as audiências públicas. Essa crítica se deu de 

forma recorrente nas audiências públicas: os deputados e deputadas contrários/as ao projeto não 

permaneciam até o encerramento das audiências, sempre alegavam compromissos outros que 

os/as impediam de debater e problematizar até o final, as questões levantadas. 

 

O que se ensina na escola de hoje e ataca direto no subliminar. O que é democracia? 

É tudo aquilo que não é de esquerda. [...] Quantos parlamentares de esquerda ficaram 

aqui para debater? [...] Na hora do debate sério, com neutralidade, pernas para que te 

quero. Essa é a postura deles, porquê o que eles têm é a imposição doutrinaria, é a 

doutrinação ideológica nas escolas (PORTELA, 2017a). 

 

 

 
 

80 Pelas pesquisas que fizemos, Scala é responsável por cunhar esse termo, ou um dos primeiros a utilizá-los, mas 

não podemos fazer essa afirmação com a certeza que a pesquisa científica nos exige. 
81 Alan Rick (PRB-AC), Antonio Bulhões (PRB-SP), Bacelar (PODE-BA), Darcísio Perondi (PMDB-RS), 

Delegado Francischini (SD-PR), Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), Hildo Rocha (PMDB-MA), João Campos (PRB- 

GO), Josué Bengtson (PTB-PA), Lincoln Portela (PRB-MG), Marcos Rogério (DEM-RO), Pastor Eurico (PHS- 

PE), Ricardo Izar (PP-SP), Jefferson Campos (PSD), Paulo Freire (PR), Paulo Pimenta (PT-RS), Pedro Uczai 

(PT/SC), Professora Marcivânia (PCdoB-AP), Creuza Pereira (PSB-PE), Fábio Sousa (PSDB), Flavinho (PSB- 

SP), Rogério Marinho PSDB-RN), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Glauber Braga (PSOL-RJ). 
82 Trocamos e-mails com a Comissão de Educação que nos informou que as vagas não foram todas preenchidas e 
que os componentes foram indicados pelos partidos e não por escolha da comissão. Os e-mails foram anexados. 
83 Deputado desde 2011, não eleito pelos próprios votos, integrante da Frente Parlamentar Evangélica, da frente 
ambientalista e contra o aborto. Das 37 proposições de sua autoria ou coautoria na Câmara, cinco envolvem 

questões de identidade de gênero. 
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Mesmo os/as convidados/as a falar contra os projetos, componentes das mesas nas 

audiências públicas não ficavam até o encerramento, em grande parte dos eventos. 

Os trabalhos da comissão foram divididos em audiências públicas, visitas, seminários e 

reuniões deliberativas84. Foram apresentados 41 requerimentos no total, todos vinculados ao PL 

7180/2014, muito embora todos tramitem conjuntamente. Composta a comissão, a deputada 

Alice Portugal (PCdoB-BA) requereu a realização de audiência pública para debater o tema, 

requerendo ainda que fossem convidadas as entidades: União Nacional dos Estudantes (UNE); 

União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES); Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), e Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino (CONTEE)85. Também houve requerimento de audiência pública 

pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), sugerindo a presença de outras entidades e pessoas 

com conhecimento sobre o tema86. 

No prazo para apresentação de emendas, houveram outros pedidos de designação acerca 

da realização de audiência pública, pelo relator, deputado Flavinho (PSB-SP), que requereu a 

presença de algumas pessoas e entidades declaradamente favoráveis e contrárias ao projeto e 

outras sem posicionamento definido8788. 

 

84 O plano de trabalho da comissão está disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade- 

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-7180-14-valores-de-ordem-familiar-na- 

educacao/documentos/outros-documentos/plano-de-trabalho 
85 Requerimento 01/2016 
86 Requerimento 02/2016: Leandro Karnal, Professor da Universidade Estadual de Campinas; Renato Janine 

Ribeiro, Professor titular da cadeira de Ética e Filosofia política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo; Mario Sérgio Cortella, Professor titular do Departamento de Teologia e 

Ciências da Religião e de pós-graduação em Educação da PUC-SP; Deborah Duprat, Procuradora Federal dos 

Direitos do Cidadão; Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito a Educação; Fernando 

de Araújo Penna, Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); União Nacional dos 

Dirigentes Municipais da Educação – UNDIME; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos 

de Ensino – CONTEE, também sugerida pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). 
87 Todas as titulações e referências sobre as pessoas e entidades informadas foram transcritas dos Requerimentos 

apresentados pelo Deputado Flavinho. Dessa forma, as referências simples, como ―jornalistas‖ são as referências 

dadas pelo Requerente, não importando em qualquer interpretação de nossa parte, bem como o posicionamento 

―contra‖ e ―a favor‖, também fornecida pelo deputado. Nos coube apenas informar as siglas para esclarecer quais 

entidades foram expressamente mencionadas nos requerimentos. 
88 Requerimentos 03/2016; 04/2016; 05/2016; 06/2016; 07/2016; 08/2016; 09/2016; 10/2016: Miguel Nagib 

(coordenador do Movimento Escola sem Partido - ESP), Braúlio Matos (Professor da UnB) e Orley José da Silva 

(professor em Goiânia), Ailton Benedito (Procurador da República – GO), Fabio Aragão (Procurador da República 

– RJ), Jean Marie Lambert (professor da PUC-GO), Graça Campagnolo (UFPA), Pedro Sérgio dos Santos (Direitor 

da Faculdade de Direito da UFG), Filipe Barros (advogado em Londrina-PR), Fernando Schüler (professor do 

INSPER - é uma instituição de ensino superior e de pesquisa sem fins lucrativos – SP/RS), Diego Casagrande 

(jornalista), Reinaldo Azevedo (jornalista), Leandro Narloch (jornalista), Sandra Ramos (professora), Luiz Felipe 

Pondé (professor da USP-SP), Viviane Petinelli (doutora em ciência política pela UFMG), Roberto Geraldo de 

Paiva Dornas (CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino) e Guilherme Schelb 

(Procurador da República do DF), os favoráveis ao projeto, e Fernando Penna (Professor da UFF), Heitor Halac 

(Reitor do Colégio Pedro II88), Gaudêncio Frigotto (Professor da UERJ), Ministro da Educação, Presidente da 

CONAE (Conferência Nacional de Educação), Renato Janine Ribeiro (Professor da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo), Madalena Guasco (coordenadora do CONTEE), Flavia 

Piovesan (Secretária de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania), Lucien Muñoz (representante do 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
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A deputada Creuza Pereira (PSB-PE) requereu a inclusão de alguns convidados89, bem 

como o deputado Lincoln Portela (PRB-MG) que reiterou a necessidade de comparecimento de 

pessoas já mencionadas em outros requerimentos90. Os deputados Joaquim Passarinho (PSD- 

PA)91, Bacelar (PODE-BA)92, João Campos (PRB-GO)93, Eduardo Bolsonaro (PSC-PE)94, 

Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) 95, também apresentaram requerimentos. 

O deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS)96 requereu convite para a Sra. Koumbou Boly 

Barry (Relatora Especial para o Direito Humano à Educação); Sr. David Kaye (Relator Especial 

para Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Expressão) e Sr. Ahmed Shaheed (Relator 

Especial para Liberdade de Religião e de Crença), todos/as vinculados/as à ONU. Justificou tal 

pedido informando que essas pessoas denunciaram as iniciativas legislativas do Escola sem 

Partido e requereram a revisão dos projetos visando a atender aos padrões internacionais de 

direitos humanos, o que justificaria a oitiva de tais pessoas, até mesmo como porta voz da ONU 

em observância a preceitos inseridos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

 

 
 

Brasil na Unesco), Toni Reis (professor e ativista LGBT), Carina Vitral (Presidente na UNE), Camila Lanes 

(Presidente da UBES), José Luiz Quadros de Magalhães (professor da UFMG), Roberto Franklin Leão (Presidente 

do CNTE), e o/a Presidente da UNDIME os/as contrários/as ao projeto e ainda Dom Olido Scherer (Grão 

Chanceler da PUC-SP), Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, Dr. Ives Gandra (advogado e representante da 

União dos Juristas Católicos) e Reinaldo Azevedo, estes sem posicionamento definido expressamente pelo 

requerente, deputado Flavinho, mas favoráveis ao Movimento Escola sem Partido 
89 Requerimento 11/2016: Ronai Pires da Rocha (Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal 

de Santa Maria/RS), Demétrio Martinelli Magnoli (Jornalista e colunista do Jornal Folha de São Paulo), Pastora 

Romi Bencke (Secretária-Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil), Vera Lúcia Cabral Costa 

(Diretora Executiva na ABRELIVROS) e Priscila Cruz (Presidente-executiva do Todos pela Educação) 
90 Requerimento 12/2016: reiterou pedido feito por outro parlamentar de inserção de Guilherme Shelb. 
91 Requerimento 19/2017: Thomas Giulliano Ferreira dos Santos (professor de História e mantenedor do sítio 

historiaexpressa.com.br), Victor Sales Pinheiro (professor e pesquisador do Instituto de Ciências Jurídicas – ICJ - 

da Universidade Federal do Pará – UFPA, e mantenedor do sítio dialetico.com.br), e Carlos Âncede Nougué 

(Lexicógrafo e professor de Filosofia, de Tradução e de Língua Portuguesa e mantenedor do sítio 

cursos.carlosnougue.com.br) 
92 Requerimento 17/2017; 18/2017 - Rodrigo Ratier (Doutor em Educação pela USP); Daniel Cara, Salomão 

Ximenes (membro da Rede Escola Pública e Universidade e do Centro de Estudos Educação e Sociedade - 

CEDES), Maria Virginia de Freitas (autora de publicações relativas ao tema da Juventude e coordenadora da área 

de juventude da Ação Educativa), Denise Eloy (Jornalista da Ação Educativa), Juliane Cintra (Coordenadora de 

Comunicação Ação Educativa) e Denise Carreira (coordenadora-adjunta da Ação Educativa) 
93 Requerimento 15/2017 - solicitou que fossem enviados convites a políticos: Flávio Bolsonaro, Deputado 

Estadual no Rio de Janeiro; Marcel van Hattem, Deputado Estadual no Rio Grande do Sul; Gilson de Souza, 

Deputado Estadual no Paraná; Luiz Fernando Machado, Prefeito de Jundiaí; Carlos Bolsonaro, Vereador no Rio 

de Janeiro-RJ; Alexandre Aleluia, Vereador em Salvador – BA e Sérgio Fernando, ex-vereador em Belo Horizonte 
94 Requerimento 16/2017: requereu convite a estudantes de diferentes níveis: Douglas Garcia, Josiane Silva, Nanda 

Salles, Waleska Rodrigues, Kessia Dutra, Samantha Barros, Stefanny Papaiano e Maria Oliveira, informando 

apenas telefones para contato. 
95 Requerimento 23/2017, 27/2017, 28/2017 e 29/2017: requereu convite ao estudante Hiago Tadeu Alves Rabelo, 

diretor do movimento estudantil Distrito Liberal, estudante da UnB do curso de licenciatura Letras-Português em 

razão da sua militância em vários episódios em defesa da educação, à Sra. Maria Inez Medeiros Belarmino (mãe 

de aluna do Colégio Pedro II) e Sra Beatriz Kicis Torrents de Sordi (Procuradora aposentada do Ministério Público 

Federal) e ao vereador Fernando Holiday (DEM/SP). 
96 Requerimento 30/2017 
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Em represália, o Deputado Marcos Rogério (DEM-RO) protocolou requerimento97 com pedido 

de informações ao Ministro das Relações Exteriores acerca ―de possível ato atentatório à 

autodeterminação do povo brasileiro, à não ingerência em assuntos internos e, inclusive, à 

liberdade de debate no próprio Parlamento‖ para apurar atuação da ONU no tocante a essa 

discussão. Esse mesmo deputado requereu convite a Heloísa Oliveira, da Fundação Abrinq98. 

Além desses requerimentos houveram outros, de natureza diversa. O deputado Bacelar 

(PODE-BA) requereu a realização de Seminário para debater o projeto em conjunto com a 

Comissão de Educação da Câmara Municipal do Salvador-BA99. O deputado Paulo Freire 

(PR/SP) requereu realização de seminário em Campinas-SP100 e o deputado Mauro Pereira 

(PMDB/RS) fez o mesmo pedido, mas para o município de Porto Alegre/RS101. 

O deputado Flavinho (PSB-SP) requereu a realização de seminário em São Paulo/SP, 

São José dos Campos/SP, Ariquemes/RO e Porto Velho/RO102, com audiência do Prefeito de 

Ariquemes – RO103, pedido este não justificado pelo deputado, mas motivador de Requerimento 

por parte do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) que informou à Comissão que o referido 

prefeito determinou que fossem recolhidos os livros didáticos enviados pelo Ministério da 

Educação às escolas públicas da cidade para que fossem reprimidas páginas que fizessem 

―qualquer tipo de referência a diversidade sexual, casamento homossexual ou uso de 

preservativos‖104, para evitar a discussão sobre ―ideologia de gênero nas escolas do 

município‖105. Esse fato resultou em Termo de Ajuste de Conduta ao prefeito, que se recusou a 

assinar. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) requereu, diante dessa situação, que fosse 

inserido o Ministério Público entre os convidados da audiência pública106. 

Até a conclusão da pesquisa haviam sido realizados cinco seminários, nas cidades do 

Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Campinas e São José dos Campos107. Quanto as audiências 

 

 

 

 

 

 

97  Requerimento 31/2017 
98  Requerimento 32/2017 
99  Requerimento 21/2017 
100  Requerimento 22/2017 
101  Requerimento 24/2017 
102  Requerimento 20/2017 
103  Requerimento 13/2017 
104 Palavras do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) 
105 Idem. 
106 Requerimento 14/2017 
107 Os roteiros dos seminários estão disponíveis em http://www2.camara.leg.br/atividade- 

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-7180-14-valores-de-ordem-familiar-na- 

educacao/documentos/seminarios 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
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públicas, foram realizadas nove, ocorridas nos dias 07, 14, 15 de fevereiro, 07, 14, 21, 28 de 

março, 18 de abril e 30 de maio do ano de 2017108. 

No dia 30 de maio foi pedido maior prazo para apresentação de parecer pela comissão 

especial que foi montada, em razão dos debates e da quantidade de requerimentos que foi 

protocolado. Na Câmara dos Deputados, o projeto de Lei 7180/2014 ainda não foi apreciado de 

forma conclusiva, mas os intensos debates que tem gerado contém elementos suficientes para 

uma análise. 

A partir das notas taquigráficas é possível observar uma divisão de opiniões muito 

grande entre os parlamentares. Muitos deles acreditam na validade, legitimidade e necessidade 

dos projetos. Contrariamente, vários/as parlamentares acreditam que os projetos visam à criação 

de um ―tribunal pedagógico‖, para punir e criminalizar a atividade docente, tendo sido 

apelidado de ―Lei da mordaça‖ em razão do seu caráter, considerado por esses e essas 

parlamentares como fundamentalista e ditatorial. O rigor da legislação é elogiado pelos 

deputados: 

 

O Programa Escola sem Partido tem que prever a criminalização, a pena, porque eles 

sabem o que estão fazendo. E estão fazendo algo tão ruim, tão ruim, que vai ser difícil 

recuperar esses 13 anos de PT: da economia, corremos atrás; quanto à corrupção, 

podemos debater um projeto de lei; agora, quanto à molecada formada na escola com 

esse pensamento de Paulo Freire, vamos demorar décadas para recuperar. 

Eles estão, na verdade, mudando a estratégia: passaram por Marx, tentaram tomar os 

quarteis no passado, e não conseguiram - obrigado, militares de 64! -; agora, através 

de Gramsci, filósofo italiano, pregam o seguinte: Não tome quarteis, tome escolas. E 

têm feito esse trabalho (BOLSONARO, E., 2017a). 

 

Para o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), um dos poucos parlamentares 

manifestamente contrário aos projetos, é um retrocesso na educação e, na verdade, ―é a escola 

de um partido, que é calar os mestres brasileiros, a ciência e o conhecimento no nosso País‖ 

(VALENTE, 2017). 

Devemos observar que as notas taquigráficas dizem respeito a todos os expedientes, 

maiores ou menores, e todos os discursos em plenário, em ocasiões específicas ou não de 

discussão do Escola sem Partido. Ao analisarmos as audiências públicas e os documentos 

específicos dos projetos, não identificamos oposição efetiva, o que torna possível nomear 

todos/as parlamentares que participam e fazem oposição. A primeira análise que fazemos, 

portanto, é a de que os/as parlamentares que dizem ser contra não estão verdadeiramente 

 

 

108 Os áudios das audiências estão disponíveis em: http://www2.camara.leg.br/atividade- 

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-7180-14-valores-de-ordem-familiar-na- 

educacao/documentos/audiencias-publicas; e também nas notas taquigráficas através de pesquisas individuais, 

busca pela data ou pelo parlamentar pelo endereço < 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
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engajados. Podemos afirmar que a maior parte do Parlamento é favorável aos projetos Escola 

sem Partido. A primeira evidência desse fato foi a aprovação da LDB que retirou dos currículos 

a discussão de gênero. Os projetos do Escola sem partido são um desdobramento desta lei. 

Por essa razão, ante o esvaziamento da oposição nos momentos mais importantes de 

discussão e formação de opinião, dada a visibilidade e a oportunidade de participação popular, 

buscamos analisar não só as audiências públicas e textos normativos, mas também as menções 

em expedientes comuns da Câmara Legislativa para verificar o que a oposição tem dito e feito. 

 
4.4.1 A falsa dicotomia presente em ―Escola SEM Partido‖ e o discurso sobre a 

doutrinação dos jovens 

 
Os discursos existem para produzir verdades que são sempre manifestações de poder 

(FOUCAULT, 2014) que se manifestam em enunciados, que são as expressões do que é dito. 

A enunciação é a forma de materializar esses enunciados captados dentro do discurso como o 

que realmente está sendo dito. A enunciação não é somente a linguagem, mas tudo o que faz 

visível o enunciado (MAGALHÃES; RIBEIRO, 2015, p. 1559). 

Ao nomear o programa como ―Escola sem Partido‖ seus fundadores pretenderam criar 

uma dicotomia: escola com partido versus escola sem partido. Superficialmente, parece uma 

boa ideia que a escola não tenha nítido caráter político-partidário, mas que dissemine vários 

posicionamentos político-partidários e forneça insumos para que o aluno/a desenvolva, por si 

só, seu posicionamento político. Porém, ainda que a discussão e a pretensa preocupação 

declarada dos parlamentares fosse com a ideologia política, o que não é - conforme veremos a 

seguir - representaria uma verdadeira partidarização, pois as críticas são feitas tão somente aos 

partidos de esquerda e aos conteúdos considerados esquerdistas, como direitos humanos e a 

discussão de gênero, ignorando que historicamente a escola foi opressora em vários aspectos, 

o que fez com que reforçasse injustiças. 

Para Alaniz: 

 
[...] o "escola sem partido" visa a excluir apenas a voz dos partidos considerados de 

esquerda e reforçar todo tipo de discurso conservador, fazendo-os passar às crianças 

e adolescentes como se fossem parte de uma "normalidade" social e histórica que não 

existe. Que isso inclui criminalizar o que os fundamentalistas chamam de "ideologia 

de gênero" e que não passa de uma invenção estúpida para perseguir a liberdade de 

informação, o respeito e a tolerância em relação à população LGBT (ALANIZ, 2016) 

 

Pela análise descritiva que feita até o presente nesse capítulo, podemos observar que o 

assunto geral dos projetos não é alegadamente político, o que produz, portanto, uma falsa 



117 
 

 

dicotomia. Existe, substancialmente, uma vinculação gênero-partido, ou seja, discussão de 

gênero e sexualidade é assunto promovido pela ideologia de esquerda. O deputado Victório 

Galli (PSC-MT), autor do PL 5487/2016109, proferiu discurso que deixa clara essa associação, 

ao tratar do Plano Nacional LGBT no Estado do Mato Grosso, no contexto temporal da 

discussão dos projetos Escola sem Partido na Câmara: 

 

[...] o Plano Nacional LGBT é de autoria ideológica do Governo petista e inclusive 

propõe educação sexual e orientação de gênero nas escolas de todo o Brasil, além de 

investimentos na reestruturação literária de estudo com a implantação da ideologia de 

gênero nas escolas, mesmo sem aprovação do Congresso Nacional. Este plano é 

apoiado pelo movimento LGBT, que orienta seus Conselhos a garantir a aplicação em 

todos os Estados brasileiros (GALLI, 2016). 

 

Estabeleceram uma relação direta entre posição partidária e discussão de gênero: quem 

discute gênero é de esquerda, associação conveniente para o contexto social e político 

brasileiro, mas que não guarda nenhuma relação direta. Conveniente porque utilizam a questão 

partidária para chegarem a uma questão mais preocupante, para eles, que é a discussão em torno 

do gênero que confronta, em certa medida, o fundamentalismo cristão. 

O PL precursor, 7180/2014 objetiva a supremacia da convicção de pais e alunos nos 

temas relacionados a ―educação moral, sexual e religiosa‖ (BRASIL, 2014b), sem qualquer 

remissão explícita a temas políticos. No PL 867/2014, que tem sua justificação copiada do ESP, 

há menção à política, mas ―especialmente‖ à ideologia moral/sexual: 

 

É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando de suas 

aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas 

correntes políticas e ideológicas; e para fazer com que eles adotem padrões de 

julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com 

os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis (BRASIL, 2015b) 

 

Essa pretensa notoriedade evidencia o caráter universalizador que inviabiliza e 

deslegitima opiniões contrárias. Esse projeto apresenta uma preocupação com a possibilidade 

de induzimento dos alunos a seguir uma determinada corrente política, mas a preocupação com 

a moral sexual dos alunos é muito mais expressiva, o que é nítido na dicção do projeto que 

destaca essa temática em detrimento daquela. No mesmo sentido, o PL 1859/2015, que pretende 

mudar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mostra a preocupação única com a ―ideologia 

de gênero‖, sem qualquer menção a doutrinação política110, mas tão somente a proibição 

definitiva de falar sobre gênero nas escolas. O PL 5487/2016, último processo apensado ao 

 

 
 

109 PL que pretende proibir a circulação de material didático que trate de orientação sexual e identidade de gênero 

nas escolas públicas. 
110 Para mais detalhes, ver item 3.4 que apresenta aspectos gerais de todos os PLs analisados. 
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bloco tem preocupação exclusiva a distribuição de material, pelo MEC, que ―verse sobre 

orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes‖ (BRASIL, 2015c). 

Os projetos em análise escondem o medo da extinção da heteronormatividade atrás de 

argumentos sobre alienação ideológica e político-partidária, que são pano de fundo de uma 

tentativa de proibição que está além: 

 

A chamada Escola sem Partido é na verdade um movimento ideológico de viés 

conservador. A ação política desse grupo se concentra fundamentalmente na atuação 

contra ações afirmativas, igualdade de gênero, livre orientação sexual e demais 

políticas inclusivas. Os que tentam vender a ideia da Escola sem Partido na realidade 

pregam a interdição de qualquer pensamento que seja divergente dessa ideologia 

conservadora (CABRAL111, 2017). 

 

O primeiro enunciado que extraímos dos discursos acerca do movimento Escola sem 

Partido é que ―os professores estão utilizando a sala de aula para doutrinar alunos utilizando-se 

de técnicas subliminares e temas transversais‖. Apesar de não estar explicitamente ligado a 

discussão de gênero, esse enunciado é a base fundadora dos demais, pois explora a diferença 

omitida entre educação, doutrinação e instrução. 

Os temas transversais são Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. Tais temas foram escolhidos por urgência social, 

abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e por 

favorecer a compreensão da realidade e a participação social. São assuntos que estão presentes 

nas disciplinas oficiais e já fazem parte da dinâmica do ensino, merecendo atenção em razão de 

uma demanda social e ―mesmo que tratadas de forma marginal, como ‗temas transversais‘, 

essas questões são reconhecidas, inclusive pelo oficialismo, como legítimas questões de 

conhecimento‖ (SILVA, T., 2000, p. 01). Diferente do que ocorre com a ideologia de gênero, 

que não é reconhecido pelas ciências sociais, mas tenta-se imputar a ela um certo oficialismo 

ao utilizá-la em documentos oficiais. 

Focault (2015) observa o interesse do Estado na sexualidade dos indivíduos a partir de 

proibições e regulações. A inserção de aulas sobre sexualidade, inserindo o tema como um tema 

transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a partir de dados e argumentos voltados 

para DST e gravidez na infância e adolescência é uma evidência do interesse do Estado em 

manter corpos saudáveis, higienizados (WEEKS, 2000). A inserção do tema ―orientação 

sexual‖ não é fruto de uma preocupação com a liberdade individual e dignidade humana, mas 

tão somente uma preocupação com o alastramento da Aids, demonstrando o caráter higienista 

da proposta. Sexualidade como tema sempre esteve na escola, no entanto, ―há diferenças 

 

111 Deputado pelo PSB-PE 
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significativas no tratamento dado pela escola a este tema‖ (ALTMANN, 2011, p. 577) e foram 

essas diferenças que fizeram com que fosse declarada guerra aos PCN, utilizados como pretexto 

e instrumento para proibir a liberdade de gênero e sexualidade não só como disciplina, mas 

como conduta e liberdade individual. 

Há uma subversão e uma confusão maliciosa entre os termos educação, doutrinação e 

ideologia. A doutrinação não permite trocas, mas tão somente o estabelecimento de uma forma 

de pensamento, hábitos, condutas. A educação é exatamente a troca, o intercâmbio de ideias 

como forma de mostrar diversos pontos de vista e diversas perspectivas sobre uma mesma coisa. 

Ao dizer que crianças em processo de formação não podem ter contato com ideias que se 

contradizem, quer dizer que a criança somente pode ter contato com uma única teoria, uma 

única ideologia para não correr o risco de filiar-se em ideais diversos. Se ela tem contato com 

duas posições distintas ela terá a oportunidade de pensar diferente do que o pai pretende e isso 

é visto de forma negativa e limitativa do pátrio poder pelos defensores do movimento. 

O projeto não define claramente o que vem a ser a doutrinação, assim como os 

parlamentares que se posicionaram ou simplesmente argumentaram ou questionaram 

palestrantes nas audiências públicas também não explicam o que entendem por doutrinação. 

Porém, conhecendo as fontes que os parlamentares se utilizam, conseguimos entender o 

significado. A percepção de ideologia que os parlamentares reproduzem é a de Scala, que 

entende ideologia como sinônimo de manipulação (SCALA, 2015, p. 22), que por sua vez cita 

Widow para traçar sua definição: 

 

As ideologias foram definidas como ‗... um sistema fechado de ideias que se postula 

como modelo através do qual toda a vida humana em sociedade deve ser reestruturada. 

Esse modelo é concebido independentemente da realidade: não é, de forma alguma, a 

experiencia que deve alimentá-lo ou retificá-lo. Não está condicionado pela realidade 

concreta, mas é a própria realidade que deve ser definida como tal pela ideologia. E 

uma vez estabelecido o modelo, seu objetivo é o de ser aplicado à vida humana como 

um molde, no qual tudo está compreendido. É uma antecipação da realidade, um 

projeto que define o que e como deve ser essa realidade: por isso, não necessita da 

experiencia, mas apenas do poder‘ (Juan Antonio Widow, La corrupcion ideológica 

del linguaje em las ciências prácticas) 

 

A ideologia se constitui a partir de uma premissa ―não demonstrada e indemonstrável – 

porque é falsa – e, a partir dela, as consequências são deduzidas mediante raciocínios 

rigorosamente lógicos‖ (SCALA, 2015, p. 44). Portanto, o ideólogo age manipulando a 

linguagem utilizando palavras-chave, ou, para utilizar o termo do autor, ―talismã‖, que 

legitimam, automaticamente, todos os outros termos que são colocados junto a eles‖ (SCALA, 

2015, p. 45). As palavras ―opção, igualdade, direitos e saúde‖ são, na perspectiva do autor, 

talismãs para a ideologia de gênero. 
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Por fim, a ideologia procura ―manipular simultaneamente a inteligência e os afetos para 

conseguir, mais adiante, uma mudança de condutas conforme a vontade do ideólogo‖ (SCALA, 

2015, p. 47), sendo ideologias contemporâneas, greenpeace, indigenismo, movimento gay, 

feminismo. 

Na perspectiva do ESP112 os alunos sofrem com o assédio ideológico em sala, portanto, 

a doutrinação pode ser definida juridicamente como ―abuso da liberdade de ensinar do professor 

em prejuízo da liberdade de aprender do estudante‖ (NAGIB, 2014). Portanto, a finalidade 

última da doutrinação é ―induzir o estudante a fazer determinadas escolhas políticas e 

ideológicas‖ através da ―desqualificação sistemática de todas as correntes políticas e 

ideológicas menos uma: aquela que desfruta da simpatia do professor‖. Em outras palavras, a 

doutrinação pretende ―fazer a cabeça‖ dos alunos (NAGIB, 2014). A simples associação entre 

a matéria ministrada e os eventos fora escola, como jornais, telenovelas e outros programas são 

considerados como doutrinação. 

Não se tratam de conceitos, mas de construções discursivas, que edificam um sentido 

em torno de um termo. O ―doutrinamento‖ como formação discursiva, segundo nossa 

interpretação dos discursos analisados, é o simples ―falar sobre‖ determinados assuntos. O 

doutrinamento ocorre a partir do tema e não da opinião. Falar sobre o direito de greve, sobre a 

identidade de gênero, sexualidade, dignidade humana, igualdade, diversidade é doutrinamento 

e é assedio ideológico, pois são temas que podem confrontar os princípios morais que os pais 

tentam passar aos filhos em casa. 

Em contrapartida, em audiência pública realizada no plenário da Câmara no dia 07 de 

fevereiro, Luiz Lopes, palestrante convidado, polemiza que o ensino brasileiro sempre foi 

doutrinador. Segundo ele, na Era Vargas a doutrinação era patriótica e nacionalista; no final da 

ditadura, na década de 70113, houve o crescimento de uma visão esquerdista e por volta de 1982 

a oposição começa a chegar ao poder nos estados e o comunismo vira diretriz do sistema de 

ensino do estado (LOPES, 2016). Considerando essas observações como sendo verdadeiras, o 

que está incomodando não é a doutrinação, mas o cunho ideológico dela, pois o posicionamento 

da maioria social liberal não é doutrinamento, tampouco ideologia. 

 

 

 
 

112 ESP é a sigla adotada pelo Movimento Escola sem Partido que originou/incentivou os inúmeros projetos de lei 

em todas as esferas do poder legislativo. Os projetos de lei que discutiremos adiante possuem a mesma 

nomenclatura, mas chamaremos de ESP apenas o movimento, uma vez que é a forma que seus integrantes o 

identificam. 
113 Podemos exemplificar com as aulas de educação moral e cívica no ensino fundamental, Organização Social e 

Política do Brasil que substituiu as aulas de História (CIGALIS; MARTINS, 2016) 
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Associam, recorrentemente, a ideologia de esquerda com o assédio; os direitos sociais, 

civis e políticos a doutrinamento, construindo uma relação generopartidária. 

 

Nós estamos cansados dessa esquerda marxista que quer desconstruir, claro, iniciando 

pelo pilar da família, a família monogâmica - quer a destruição da família 

monogâmica. Nós sabemos disso. 

Eu tenho tranquilidade em falar, porque eu tenho um projeto nesta Casa contra o 

ensino religioso nas escolas e contra o ensino sexual nas escolas. Assim, tenho moral 

para falar o que estou falando e para me conduzir como estou me conduzindo nesta 

Comissão. 

[...] 

E parabéns para a Esquerda, que soube fazer o que a Direita não soube. Entrou lá, 

montou e ficou. Está como craca em casco de navio, prejudicando a Nação brasileira, 

prejudicando as pessoas brasileiras. (PORTELA, 2017b). 

 

Ensinar sobre respeito é uma forma de esquerdismo. Muitos deputados, quando 

inquiridos sobre esses temas, ideologização e doutrinamento, dizem que na escola existe uma 

ditadura da minoria, levando-nos a crer que minoria, - um conceito social e não de contingente. 

A minoria sexual, racial, de gênero é a minoria que, aos olhos do ESP, quer implantar suas leis 

e, os temas transversais estão relacionados a essas temáticas e por isso devem ser proibidos. 

No parecer proferido pelo deputado Diego Garcia (PHS-PR), que analisou os projetos 

7180 e 7181 de 2014, bem como o projeto 867 de 2015 mostra a falta de clareza presente nos 

PL, o que evidencia a confusão e a obscuridade do que tentam implantar. Ao mesmo tempo que 

o Deputado Diego Garcia (PHS-PR) fala sobre clareza na lei para não dar margem a 

interpretações, cabe-nos a crítica quanto às possibilidades interpretativas do projeto 

relativamente ao que seria doutrinação e mensagens de caráter subliminar. Como definir o que 

é doutrinação e o que não é? Em que medida falar sobre determinados conteúdos, tais como 

cultura negra, candomblé, ou mesmo teorias evolucionista e criacionista não é doutrinação? 

Como falar sobre homossexualidade e a existência de pessoas diferentes do padrão 

heteronormativo de forma neutra e impessoal? Nem o projeto nem os parlamentares defensores 

têm clareza quanto a isso. 

O deputado relator Diego Garcia (PHS-PR), ao fundamentar seu parecer, consolida seu 

argumento de doutrinação a partir de uma pesquisa do Instituto Sensus, sobre a qual a revista 

Veja publicou uma reportagem que criticava o ensino no Brasil e chamava a atenção para a 

crescente ―esquerdização‖ dos alunos: 

 

Além de mascarar o fato de que nossa educação vai de mal a pior, a aprovação quase 

generalizada das escolas especialmente por parte dos pais não os permite enxergar 

outro problema grave que ocorre hoje nas salas de aula: a tendência prevalente entre 

os professores brasileiros de esquerdizar a cabeça das crianças. A doutrinação 

esquerdista é predominante em todo o sistema escolar privado e particular. É algo que 
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os professores levam mais a sério do que o ensino das matérias em classe, conforme 
revela a pesquisa CNT/Sensus encomendada por VEJA114. 

 

Mesmo que a pesquisa fosse considerada imparcial, em nenhum momento é utilizado o 

termo ―doutrinação‖, de modo que as conclusões apresentadas no parecer são interpretativas. 

Se essa pesquisa deve ser considerada, deve ser analisada no todo e não parcialmente. Sobre o 

discurso politizado, 61% dos pais afirmaram que sabem que isso ocorre, mas acham normal. 

Ou seja, a maioria dos pais não se importam e não entendem como doutrinação ou como sendo 

um mal os professores se posicionarem politicamente em sala. 

O trabalho do professor em sala é estimular o aluno apropriando-se da cultura. 

Disciplinas são formas encontradas de disseminar cultura, atividade que é incentivada e 

resguardada pela liberdade de cátedra, um pressuposto pedagógico e, sobretudo, um princípio 

constitucional, que vem sofrendo uma tentativa de violação nos projetos da Escola sem partido. 

A educação é uma grande ausência na construção do ser humano. A educação popular 

é responsável por ensinar ao indivíduo seus direitos, deveres, obrigações e limites. Os direitos 

civis e políticos somente se expandem a partir da educação (CARVALHO, J., 2008, p. 11). 

Alunos são educados a partir da circulação e troca de informações e ideias. O contrário disso é 

doutrinação. Não é exagero pensar que o que os defensores dos projetos pretendem é a 

doutrinação cristã e heterossexual como forma de estabelecer uma hegemonia heteronormativa. 

Os projetos querem a substituição da educação pela instrução, a ausência total de veiculação de 

ideias por parte dos professores. 

Sobre a diferença entre educação e doutrinação, Vergara (2008, p. 176) explica: 

 
Caso venha a formar indivíduos pensantes, críticos, capazes de progredir 

independentemente no conhecimento, tal ensino provavelmente será educação. 

Assim, o ensino não deve ser manipulativo, nem mero adestramento dos indivíduos. 

Caso isso ocorra, poderá ser doutrinação. 

 

Se considerar a existência de categorias sociais, modos de viver, de amar, de relacionar- 

se que vão além da heterossexualidade é uma forma de doutrinamento, não falar sobre isso 

também é. Porém, se analisarmos o conceito de doutrinação na visão das pessoas que estudam 

o tema, o que a escola reproduz e as orientações de falar sobre temas transversais não é 

doutrinação, é simplesmente educação. Doutrinar é mera instrução, sem crítica, mas também 

pode ser o tipo de socialização que ―leva o indivíduo a desenvolver um comportamento bem 

mais restrito e de acordo com padrões de seu grupo‖ (VERGARA, 2008, p. 178). 

 

 

 
 

114 http://veja.abril.com.br/brasil/pais-aprovam-as-escolas-ruins/ 

http://veja.abril.com.br/brasil/pais-aprovam-as-escolas-ruins/
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Proibir que a escola aponte a existência das diferenças entre as pessoas e deixar 

exclusivamente a cargo dos pais a criação dos filhos e ensinamentos sobre princípios, religiões 

e formas de viver em sentido amplo, também é uma forma de doutrinação na medida em que 

dificulta ou até mesmo pode inviabilizar o conhecimento da criança sobre outras realidades, 

tornando restrita aos seus padrões as suas próprias experiências de vida. 

Outra dicotomia proposta pelos projetos é a contraposição entre ideologia e 

neutralidade. Ideologia é termo teorizado no fim do século XVIII com Destutt de Tracy como 

uma forma de pensamento exterior, que se apresenta ―ao mesmo tempo como a única forma 

racional e científica que a filosofia possa revestir e como o único fundamento filosófico que 

possa ser proposto às ciências em geral e a cada domínio singular do conhecimento‖ 

(FOUCAULT, 1999, p. 330). Nesse sentido, Foucault defende que a Ideologia tem o mesmo 

valor que as ciências que estudam os seres da natureza, as palavras da linguagem ou as leis da 

sociedade, posto que, para ele, a ideologia a ciência das ideias, e vale como ―a Gramática e a 

Lógica de toda ciência possível‖ (FOUCAULT, 1999, p. 331), ao ser, ―em certo sentido, o saber 

de todos os saberes). 

Cinquenta anos depois das teorizações de Destutt, Karl Marx reformula o conceito de 

ideologia e esta passa a ser ―o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de 

um homem ou de um grupo social‖ (ALTHUSSER, 1989, p. 69). Ideologia indica que ideias 

dominantes ―são elaboradas a partir de formas fenomênicas da realidade, não apreendendo, 

portanto, as relações sociais mais profundas‖ (FIORIN, 1998, p. 28). Pensar é uma forma de 

sentir (TRACY apud FOUCAULT, 1999, p. 332) e a ideologia é o que percorre o domínio da 

representação, materializando, de certa forma, o pensar. Se são ideias formadas a partir de 

fenômenos sociais, podemos dizer que nenhum conhecimento é neutro porque sempre expressa 

o ponto de vista de uma classe a respeito da realidade. Em outras palavras, ―todo conhecimento 

está comprometido com os interesses sociais‖ (FIORIN, 1998, p. 29). 

A intenção presente nesses projetos é desvalorizar a ideologia enquanto forma de 

construção das representações ao tentar atribuir a ela um efeito negativo e invalidar sua posição 

no campo das relações sociais, atribuindo-lhe característica do que é do outro, como se fosse 

apenas o que o outro faz e não o que eu faço. O ensino sempre foi ideológico, mas a ideologia 

de antes era a da invisibilização, da opressão e da exclusão de minorias sociais. 

Na escola existe, evidentemente, uma disputa ideológica e o fato de existir uma causa 

que patrocine o fim das ideologias já é, por si só, uma ideologia, porque toda opinião é política 

e todo ensino é ideológico. Nenhum ensino é neutro, já que o que é ensinado é cultural e a 

cultura representa uma ideologia dominante. O Escola sem partido pretende substituir uma 
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ideologia por outra. Ao estabelecer proibições, determinar que certos assuntos não podem ser 

ditos, pretendem implantar uma ideologia da omissão, da proibição e da segregação, o que vai 

de encontro à democracia. Não podemos falar de sexo, nem de gênero e devemos fingir que 

essas coisas não existem? Isso é ideológico, mas, fruto de uma ideologia discriminatória. 

Os projetos também são contraditórios quanto à forma que enxergam os alunos. Ao 

mesmo tempo em que o aluno e aluna são vistos como público cativo no ambiente da sala de 

aula, destituindo-lhes de qualquer capacidade crítica e poder de agência e autonomia de 

pensamento, entende que será eficaz a afixação de cartazes sobre direitos dos alunos e deveres 

dos professores para coibir a prática da doutrinação. Em outros termos, o projeto atribui uma 

passividade aos alunos e sua hiperfantilização, mas quer incumbir-lhes agência que parece estar 

além de suas faculdades em sala de aula. 

Sobre essa influência do professor sobre o aluno, percebemos manifestações 

reacionárias e extremamente radicais: 

 

Então eu peço aqui consciência dos Deputados, porque mais cedo ou mais tarde vai 

vir aqui para nós apreciarmos o Programa Escola sem Partido, que visa botar um freio 

nessa canalhice, nesse roubo de cérebro das nossas crianças. Isso tem que parar - esse 

esculacho com a educação nacional. (BOLSONARO, E., 2017b) 

 

Contrariamente a essa posição radical, o deputado Severino Ninho critica a forma como 

os projetos veem os alunos e alunas: 

 

Essa educação que considera o saber do outro e que se transforma no exercício 

democrático, assegurando a boniteza da vida, como diz Paulo Freire, está ameaçada 

por projetos como o Programa Escola sem Partido, que desrespeita os estudantes, 

porque acha que são seres manipuláveis, que não têm sua própria inteligência, sua 

própria vivência. (NINHO, 2016) 

 

Como última constatação a partir deste enunciado, observamos que os projetos 

pretendem disseminar a ideia de que professores são rivais dos pais e dos alunos, tentando 

estabelecer uma forma de controle por meio da acusação, numa clara tentativa de reduzir a 

importância dos profissionais da educação colocando-os numa posição de estranhamento, 

distanciando-os dos alunos, para que entre eles não exista nenhum tipo de relação afetiva. Nos 

discursos analisados, a família assume um caráter universalizante, uma categoria de exclusão 

social justificadora do preconceito e do engessamento de condutas, com uma vontade, uma 

moral e valores únicos. Todos os aglomerados de pessoas que não concordam com esse 

universalismo, somente o faz porque não são famílias, a exemplo das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo. Não só a família, mas vários coletivos são representados a partir de um plural 

extensivo genérico: ―professores‖, ―pais‖, ―alunos‖. 
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4.4.2 ―Cidadania e direitos humanos são privilégios da maioria‖ 

 
 

O segundo enunciado que extraímos dos discursos é que a ―cidadania é um privilégio 

da maioria e não podemos admitir a instauração de uma ditadura da minoria‖. Como já dito, o 

Congresso e, por conseguinte a Câmara, é composta por uma maioria de homens brancos, 

heterossexuais, cristãos e proprietários, que acreditam e defendem que existem muitas coisas 

mais importantes para serem discutidas que as questões de gênero. Desenvolvendo essa linha 

de pensamento concluímos que a população LGBT não goza de cidadania plena no Brasil 

porque a ela não é dado todos os direitos civis que as pessoas heterossexuais gozam. 

Um dos pontos centrais dos projetos do Escola sem partido é que o professor ―não se 

aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, opiniões, 

concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias‖. Para 

explicar esse ponto, os parlamentares defensores, em uníssono alegam que os professores, ao 

tratar de questões ―políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, 

de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, 

opiniões e perspectivas concorrentes a respeito dos diversos temas‖ (MARINHO, 2017). Ou 

seja, a escola falará apenas de correntes majoritárias e tudo que se referir a uma parcela mínima 

da sociedade, do ponto de vista dos parlamentares, não deve ser dito sob pena de ser considerada 

uma ideologia. . 

O raciocínio dos parlamentares é no sentido de que cidadania não é para qualquer um, 

direitos civis e direitos humanos tampouco. Jean Wyllys (PSOL-RJ), em discurso de posse se 

posicionou a partir de um discurso que contem essa mesma observação: 

 

―Se o Estado é laico e se os homossexuais têm todos os deveres civis, então, por uma 

questão de justiça, os homossexuais têm que ter todos os direitos civis garantidos aos 

heterossexuais, inclusive o direito ao casamento civil. Se hoje um casal pode se 

divorciar e, em seguida, partir, cada um, para novos casamentos, é porque o casamento 

civil não é da competência de igrejas nem de religiões‖ (WYLLYS, 2011). 

 

Esse raciocínio do parlamentar traz elementos que permeiam grande parte das 

discussões que seguirão. Se a religião não exercesse tanta influência na Constituição Brasileira 

e na forma de votar dos parlamentares, certamente o casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo já teria sido aprovado. O direito individual de contrair casamento é um direito que diz 

respeito ao indivíduo, mas não é um direito livre, pois está condicionado a uma segunda pessoa 

que deve ser de sexo oposto. Essa limitação representa não só uma limitação ao direito civil, 

individual, mas ao exercício da cidadania e, consequentemente, viola os direitos humanos, pois 

é uma privação de direitos. 
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Podemos identificar - ao extrairmos das leituras dos documentos oficiais, bem como dos 

vídeos gravados nas audiências públicas - que ―direitos humanos‖ não fazem parte das 

enunciações nem mesmo são um tema recorrente nos projetos, apesar da justificação desses 

mesmos projetos se pautarem na Convenção Americana de Direitos Humanos. Na primeira 

análise que fizemos na fase de consolidação do corpora, das 699 proposições existentes entre 

o ano de 2007 e 2015 que guardam relação com direitos humanos, apenas 14 relacionam-se a 

temática de gênero. Esses números provam a distância que as pessoas não heterossexuais estão 

da proteção aos direitos humanos. 

Na busca por projetos com temática de Direitos Humanos, o único localizado do grupo 

que estamos analisando é o PL 7180/2014, que tenta criar um novo princípio do ensino, o da 

supremacia das convicções morais dos pais e filhos. Quanto aos discursos, a busca por ―direitos 

humanos‖ e ―escola sem partido‖ em conjunto não traz nenhum resultado, nem em defesa nem 

para tecer críticas. Esses assuntos não se cruzam no Plenário. Se formos mais além, e 

consultarmos todos os discursos dos parlamentares envolvidos nos projetos que estamos 

analisando e que contenham o enunciado ―direitos humanos‖, ainda se mantivermos a busca a 

partir de 2007 até 2016, não encontraremos muitos discursos. A busca não retorna com nenhum 

resultado para a maior parte dos deputados. E, em defesa dos direitos humanos como direito de 

todas as pessoas, incluindo o direito ao exercício livre da sexualidade e da expressão de gênero, 

apenas Jean Wyllys (PSOL-RJ) se manifesta. 

O deputado Victório Galli (PSC-MT) proferiu discurso muito pertinente para nossa 

análise, na qual expressa sua intolerância quanto ao que ele diz ser ―ativismo ideológico gay‖ 

pois, segundo ele, cada um tem direito de ser o que quiser, mas essa prática ideológica fere os 

direitos individuais de algumas pessoas. O motivo do pronunciamento é a perplexidade do 

Deputado com o fato de que o estado do Mato Grosso iria promover uma Conferência LGBTT, 

contrariando o que ficou estabelecido em uma reunião de integrantes da Igreja Católica e de 

diversas Igrejas Evangélicas com o Governador que fez compromisso de não ―se envolver em 

questões ideológicas‖. O deputado justificou sua ―preocupação‖ com o ―ativismo ideológico‖ 

de membros do Estado: 

 

Não estamos segregando ou retirando direitos, mas não podemos tratar a questão do 

preconceito de forma isolada. Temos que tratar esta questão de forma global, pois há 

preconceito sob diversos aspectos em nosso País. Sabemos, inclusive, que os 

evangélicos e católicos são hostilizados em diversos programas de TV, são alvos de 

chacotas, são afrontados [...] 

Devemos trabalhar para todos os cidadãos, sejam negros, brancos, pardos, amarelos, 

heterossexuais ou por liberdade de escolha homossexuais. Mas tenho deixado bem 

claro meu posicionamento em atuar contra o ativismo ideológico gay. Não sou contra 

pessoas, não sou contra a igualdade de direitos de todo cidadão brasileiro, que já é 
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garantida constitucionalmente, seja qual for sua opção sexual. Pois cada um faz de sua 

vida o que bem entender, desde que não fira os direitos individuais de outros. Porém, 

ressalto minha posição contrária ao ativismo ideológico gay, que busca privilégios 

políticos e atua de forma incansável para atingir nossa próxima geração, isso mesmo, 

nossas crianças com suas posições ditas progressistas, atropelando o papel e dever, 

social e cívico dos pais em educarem seus filhos (GALLI, 2016). 

 

Um discurso negador de direitos humanos que não reconhece que a heterossexualidade 

é construída da mesma forma que a homossexualidade, podendo ou não ser uma escolha. Não 

reconhece que nega direitos a certas categorias sociais que são verdadeiramente marginalizadas 

e, por conseguinte, nega-lhes também o exercício da cidadania, pois ao dizer que não é contra 

a igualdade de direitos - unicamente por ser defendida constitucionalmente-, mas que a 

―escolha‖ por determinada sexualidade ou identidade de gênero fere direitos individuais. Ainda 

que a identidade de gênero ou mesmo a sexualidade possa ser uma escolha, tratá-la unicamente 

como tal, num momento de luta por direitos pode ser problemática. 

Esta expressão traz agregado um juízo de valor que não contribui para que se diminua 

o preconceito contra a homossexualidade. A idéia de que a pessoa opta pela 

homossexualidade por se sentir afetiva e eroticamente atraída por alguém do mesmo 

sexo abre margem para argumentos de que a homossexualidade constitua ―falta de 

caráter, falta de vergonha, insubordinação aos ditames sociais e bons costumes, etc., 

etc. (FRANCO, 2004, p. 39) 

 

Nesse mesmo discurso também observamos a polarização entre moral, organização 

social, desenvolvimento e ser gay. A não heterossexualidade, contrária a valores cristãos é causa 

de desordem. 

Reitero: não combato e nunca combati pessoas, mas suas ideologias que visam dividir 

a sociedade e acabar com princípios e valores cristãos que trazem ordem e progresso 

ao nosso País (GALLI, 2016). 

 

A preocupação do debutado, de manutenção dos valores cristãos ao assumir que estes 

são responsáveis pela ordem e pelo progresso no país é uma tentativa de ―ressacralização do 

espaço público‖, que é uma ameaça à sociabilidade (BREPOHL, 2016, p. 129). Nesse sentido, 

Brepohl polemiza o retorno da religião como elemento de peso junto ao Estado, como 

―portadora de valores nos debates sobre a coisa pública‖, porque adquire visibilidade e penetra 

na cultura‖. A religião não deveria atuar no espaço público de maneira a ferir o Estado laico, 

garantidor do pluralismo religioso (BREPOHL, 2016, p. 129). 

Há também uma associação clara entre privilégios e direitos, ao descrever que o 

―ativismo gay‖ busca privilégios políticos e acabar com princípios e valores cristãos. 

 

Porém, ressalto minha posição contrária ao ativismo ideológico gay, que busca 

privilégios políticos e atua de forma incansável para atingir nossa próxima geração, 

isso mesmo, nossas crianças com suas posições ditas progressistas (GALLI, 2016). 
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Nesses termos, os valores cristãos, assim entendidos pelo parlamentar autor do discurso, 

estão hierarquicamente superiores aos direitos humanos e ao livre exercício da cidadania, 

caracterizando verdadeiro impedimento ao livre exercício da cidadania, análise feita por Braz 

quando pesquisou sobre homossexualidade no Poder Legislativo: 

 

[...] o ―fundamentalismo religioso‖ é um dos principais obstáculos à garantia da 

cidadania e dos direitos humanos da população LGBT, em Goiás, no Brasil e no 

mundo. Neste sentido, algumas igrejas – e sujeitos cuja atuação profissional e política 

segue de perto seus preceitos – foram largamente apontadas como o grande ―núcleo 

duro‖ de resistência às propostas de mudança social trazidas pelo movimento LGBT. 

(BRAZ et al, 2013) 

 

O deputado Alan Rick (PRB-AC) posiciona-se de maneira semelhante ao criticar as 

Resoluções nº 11, de 2014, e 12, de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(CNCD/LGBT) que estabeleceram parâmetros para a inclusão dos itens "orientação sexual", 

"identidade de gênero" e "nome social" nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades 

policiais no Brasil e também a garantia das condições de acesso e permanência de travestis e 

transexuais nos sistemas e instituições de ensino. O discurso foi proferido pelo deputado em 

sua posição como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, 

posicionando-se contra, por acreditar que a secretaria não tem competência para estabelecer 

essas determinações que ―além de atordoar as escolas, que são obrigadas a ignorar a 

responsabilidade dos pais pelas crianças, contraria nosso Código Civil‖ (RICK, 2015). 

A temática, muito embora seja totalmente pertinente quando falamos em direitos 

humanos, não foi assim compreendida pelo parlamentar, uma vez que ao trazer o tema da 

identidade de gênero e das resoluções da Secretaria de Direitos Humanos entende pela sua 

ilegitimidade, não colocando o tema como sendo fundamental da dignidade humana. 

O deputado João Campos (PRB-GO) apresentou o maior número de respostas para a 

busca que fizemos: 16 proposições. Entre várias declarações, manifesta discordância com a 

criação de uma subcomissão de direitos humanos e se envolve em discussões sobre a 

presidência da comissão ter estado a cargo do deputado e pastor evangélico Marco Feliciano. 

Sobre esse fato, João Campos (PRB-GO) fala em nome da Frente Parlamentar Evangélica 

elogiando a nomeação daquele deputado para presidir a comissão: 

 

―[...]tem a oportunidade de discutir direitos humanos em uma perspectiva mundial, 

sem estar subordinada a ideologias, a partidos ou a guetos ideológicos. A Comissão 

vai discutir agora direitos humanos em todas as suas vertentes. Isso é um ganho para 

esta Casa e para o Parlamento‖ (CAMPOS, 2013). 
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A ideologia da maioria da casa não é vista como ideologia, mas como atitude correta, 

como posição global, universal em defesa dos direitos humanos. Ao confrontar ―subordinação 

a ideologias‖ e ―direitos humanos em todas as suas vertentes‖ o parlamentar deixa claro que 

identidade de gênero não é um direito humano. Em outro pronunciamento, o mesmo deputado 

deixa claro o que considera direitos humanos e a quem eles se direcionam, ao falar sobre a 

Jornada em Defesa da Vida e da Família que, juntamente com a Frente Parlamentar Evangélica 

realizou, em um auditório da Câmara dos Deputados, o Seminário ―A Família, a Igreja e o 

Programa Nacional de Direitos Humanos‖ ao que disse que o Presidente Lula inovou em relação 

à política de direitos humanos e não fez bem ao inserir novas diretrizes. Nesse seminário, 

parlamentares discutiram ―pontos que dizem respeito à defesa da vida, à família, à liberdade 

religiosa, à liberdade de imprensa‖ (CAMPOS, 2010). Direitos humanos, portanto, defendem 

os direitos da vida do feto, pois a Frente se posiciona terminantemente contra o aborto; à família 

heterossexual e monogâmica, pois o resto é ideologia; e à difusão da religião cristã, pois 

entendem que é também uma forma de ideologia o ensino cultural da umbanda e do candomblé 

nas escolas 

Curioso o discurso do deputado Stefano Aguiar (PSB-MG), proferido em 2014, antes, 

portanto, da proposição do projeto de lei 1859/2015, do qual é signatário, que, vale lembrar, 

visa a coibir a inserção, no currículo escolar, de disciplinas que tendam a aplicar a ideologia de 

gênero, ou mesmo o termo gênero ou orientação sexual. Tal discurso, tinha como tema central 

a discriminação racial, mas se abrangeu: 

 

A educação para os direitos humanos é de suma importância nesse processo de 

combate à discriminação racial. Os governantes precisam investir em educação, 

preparando as novas gerações para um convívio social sem discriminação, sem 

intolerância, sem preconceito de qualquer tipo. 

É importante enxergarmos nos outros a continuação de nós mesmos e percebermos 

que a diversidade de raça, de gênero, de origem, de crenças, entre tantas outras, é o 

que faz de cada indivíduo um reflexo de toda a raça humana (AGUIAR, S., 2014). 

 

É contraditório o posicionamento do parlamentar na medida em que concorda que a 

educação para os direitos humanos deve abranger a diversidade de gênero, mas também 

concorda que a escola não deve ensinar sobre gênero. Como deveria, então, o Estado, investir 

na educação para a diferença se invisibiliza e nega um tema que contribui para o fim do 

preconceito? 

Por derradeiro, Jean Wyllys (PSOL-RJ) proferiu, nesse período, 10 discursos sobre o 

tema, nos quais observamos a associação dos direitos humanos a liberdade, igualdade e inclusão 

social, dizendo que seus posicionamentos democráticos vão de encontro à agenda da maioria 

da Casa: 
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―A agenda da maioria deste Parlamento é, cada vez mais, a agenda da abolição da 

democracia. É uma agenda reacionária, contrária aos direitos humanos e às liberdades 

individuais; uma agenda que visa à eliminação de direitos, à censura e à restrição da 

liberdade de expressão; uma agenda de imposição de dogmas religiosos e de repressão 

política; uma agenda que aumenta o Estado penal e faz prevalecer os interesses 

corporativos e empresariais e a força da grana; uma agenda que manipula as regras 

eleitorais para favorecer partidos corruptos e fisiologistas e seus interesses espúrios; 

uma agenda que tem como prioridade política a perseguição das minorias, o 

fortalecimento dos discursos de ódio e a defesa da discriminação e do preconceito‖ 

(WYLLYS, 2016). 

 

Para Jean Wyllys (PSOL-RJ), o posicionamento majoritário da Câmara é que falar de 

direitos humanos ―é palavrão, é defesa de bandidos, é coisa de comunista e baderneiro‖. Essa 

observação pode ser confirmada na fala de alguns parlamentares. O deputado Jair Bolsonaro 

(PP-RJ), ao defender o armamento da população, afirmou que falta no Brasil ―pena de morte, 

prisão perpétua e trabalhos forçados, e falta acabar com esses sem-vergonha da política dos 

direitos humanos que só defendem vagabundos em nosso País‖ (BOLSONARO, J., 2015). 

Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados, é um espaço de disputa no qual se 

estabelecem e se consolidam relações de poder. Estar no controle das decisões acerca desses 

direitos é exercer um controle social. A presidência da Comissão de Direitos Humanos no ano 

de 2013 foi objeto de polêmica e intensos debates na Casa. 

Quando a liderança dessa Comissão se consolidou nas mãos de parlamentares 

conservadores, houve a criação de uma subcomissão de Direitos Humanos e Cultura para 

tentativa de debate de temas que não seriam pauta para a Comissão dita oficial. A criação dessa 

subcomissão foi considerada inconstitucional pelos líderes da Frente Parlamentar Evangélica e 

anti-democrática (CAMPOS, 2013). Em contradita e em defesa da legalidade da subcomissão, 

parlamentares afirmaram que a Comissão permanente de Direitos Humanos tem legalidade, 

mas não tem legitimidade e que não fornece espaços para debate (WYLLYS, 2013a). 

Para a Comissão de Direitos Humanos, nesse período destacado, foi eleito o deputado, 

também pastor, Marco Feliciano, sobre quem Jean Wyllys (PSOL-RJ), assim se manifestou: 

 

Uma Comissão de Direitos Humanos e Minorias não pode ser presidida por alguém 

que se põe publicamente contra as minorias, como no caso das declarações públicas 

do Deputado pastor de que o problema da África negra é "espiritual", porque "os 

africanos descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé", revivendo uma 

interpretação distorcida e racista da Bíblia que já foi usada, no passado, para justificar 

a escravidão de negros. O pastor também se referiu à AIDS como o "câncer gay", 

ressuscitando, para seus milhares de fiéis, um estigma sobre os homossexuais que 

julgávamos enterrado (WYLLYS, 2013b). 

 

Direitos Humanos passaram a ser tratados como um sujeito universal, dentro da 

concepção cristã, dificultando o debate e o acesso das pessoas consideradas inseridas em grupos 
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minoritários sob o aspecto social. Os parlamentares favoráveis aos projetos defendem o que diz 

ser o interesse da maioria, que é cristã e heterossexual. O deputado Victório Galli (PSC-MT), 

no discurso já mencionado e parcialmente transcrito evidencia essa defesa dos interesses da 

maioria: 

 

[...] Convenção Americana de Direitos Humanos, que em seu art. 12, item 4, está 

garantido aos pais brasileiros o direito de seus filhos receberem educação moral e 

religiosa, de acordo com suas convicções, e o ativismo não concorda com esta 

prerrogativa. Com isso, fica claro que estas diretrizes não atendem interesses da 

maioria, não atendem os interesses das famílias brasileiras (GALLI, 2016). 

 

Ambas posições se manifestam admitindo a existência de uma minoria. Veremos essas 

―minorias‖ sob o aspecto das relações de poder, compreendidas as minorias como todos aqueles 

grupos socialmente oprimidos. De certa forma, o Congresso defende os interesses da maioria, 

sobretudo se analisarmos esse contingente do ponto de vista religioso. O congresso é de maioria 

cristã, de evangélicos e católicos e defende o interesse fundamentalista de negar a existência de 

qualquer fato ou ato que esteja em dissonância com tais interesses e preceitos. Existe, portanto, 

uma clara generalização da família como uníssona em seus interesses, convicções e opiniões, 

quando, na verdade, estatísticas do IBGE, por meio das quais se percebe que as famílias ditas 

tradicionais, compostas por casal heterossexual e filhos/as representam apenas 49,9% dos lares 

visitados, ou seja, já não é mais uma maioria. Mães ou pais solteiros com seus filhos ou filhas 

representam 10% das formações familiares (IBGE, 2017). 

Pela fala do parlamentar, é possível observar também a tentativa de resgatar o direito 

natural para falar sobre o direito das famílias que está ameaçado pela ditadura que tenta se 

instaurar começando pelos PCN. A tentativa de retomada desse discurso ocorre para comprovar 

a legitimidade desse direito, uma vez que, em essência, o direito natural é anterior ao Estado, 

de modo que nenhuma imposição pode se sobrepor ao direito dos pais de ensinar aos seus filhos 

a moral que lhe é afeta. A igualdade formal, pretensamente universal na prática continua 

operando as mesmas e exclusões percebidas em longo percurso histórico, conforme apontado 

anteriormente. 

Além disso, o direito natural tem ligação com o indivíduo do Iluminismo, que é o ideal 

de identidade proposta por esses parlamentares que em sua maioria são brancos, heterossexuais, 

cristãos e proprietários, verdadeiras personificações da identidade iluminista. 

Também analisamos que parte dos parlamentares tem a opinião de que existem coisas 

mais importantes do que as causas LGBT, ao estabelecerem uma ordem de prioridade que 

evidencia o distanciamento entre direitos humanos para não heterossexuais. Ao tratar da 
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violência que mata milhares de brasileiros, ignoram que milhares de pessoas LGBT morrem 

vítima de preconceito115. 

Por fim, lembro aqui que o Estado de Mato Grosso é uma das portas de entrada do 

tráfico de drogas e armas para todo o Brasil. Cuiabá é uma das capitais mais violentas 

do Brasil: enquanto em São Paulo são assassinadas 11 pessoas para cada grupo de 100 

mil, em Cuiabá são assassinadas 45 pessoas para o mesmo grupo de pessoas, estão 

morrendo heterossexuais e homossexuais, e as ações de combate à violência devem 

abranger todo cidadão. Temos uma capital 4 vezes mais violenta que a maior cidade 

do Brasil. É uma lastimável surpresa ver a prioridade da pauta do nosso Secretário, 

que vem ocupando o escasso tempo que possui preocupado com o ativismo LGBT 

(GALLI, 2016). 

 

Esse não é o único discurso nesse sentido. São inúmeras as falas dos parlamentares que, 

além de entenderem essas questões como desimportantes, não se colocam em posição de 

defensores dos direitos humanos, mesmo compondo a Comissão que leva esse nome. 

 

―Fala-se em direitos humanos no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, três policiais 

militares foram assassinados neste mês. Dia desses, um policial morreu com um tiro 

na cabeça. Onde estão os direitos humanos? Os direitos humanos vão visitar a família 

desses policiais? Ou o policial é marcado para morrer, e os direitos humanos não estão 

nem aí?‖ (PORTELA, 2016) 

 

Em outra ocasião, o mesmo deputado, que é componente da Frente Parlamentar 

Evangélica e também da Comissão de Direitos Humanos, fala de maneira mais evidente: 

 

Então, quero deixar algo bem claro, principalmente àqueles que defendem a questão 

dos direitos humanos: o pai e a mãe poderiam ensinar os seus filhos sob a fiscalização 

do Governo - nem precisaria disso -, e seriam aplicados testes de 6 em 6 meses ou 

uma vez por ano, acompanhados por uma escola. Qual o mal nisso? Estaremos 

ajudando na questão da mobilidade, na facilidade e na liberdade para que as pessoas 

possam fazer aquilo que querem fazer, dentro da justiça e da lei (PORTELA, 2015). 

 

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ)116, que é parte da Comissão Especial formada 

para analisar os projetos do Escola sem Partido também mostrou seu distanciamento com as 

causas atinentes aos Direitos Humanos: 

 

Cadê o pessoal dos direitos humanos, que não vem aqui defender os policiais? Aliás, 

pobres policiais! Se tivessem apertado o gatilho para se defender, teria tido outra 

Eldorado dos Carajás (BOLSONARO, E., 2016). 

 

Todas as leis e princípios voltados à cidadania e a igualdade de direitos são relativizadas 

não somente nos projetos do Escola sem Partido, mas na rotina da maioria do Parlamento. A 

cidadania e os direitos humanos são relativizáveis, pois somente existem para àqueles que 

preenchem os requisitos para ser a ―maioria‖ inteligível ao Congresso. 

 

115 O Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo segundo dados do Grupo Gay da Bahia (Profissão 

Repórter). 
116 Filho de Jair Bolsonaro, famoso por suas declarações homofóbicas. 
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4.4.3 ―A liberdade de expressão dos professores deve ser mitigada em sala de aula em 

respeito à moral dos pais e seus filhos‖ 

 
Os projetos problematizam, além de colocarem em posição de confronto a liberdade de 

expressão dos professores, que seria, para eles, liberdade de cátedra, e a liberdade de crença de 

pais e alunos. O terceiro enunciado apreendido dos discursos corresponde ao pensamento 

explícitos dos parlamentares que acreditam que a liberdade de expressão não deve existir em 

sala de aula. Ao menos, não a liberdade dos docentes, já que o projeto exclui as liberdades 

dirigidas ao professor e mantém a dos alunos. Entretanto, essa ―liberdade‖ dos alunos está 

condicionada à consonância com os ditames da moral cristã, uma vez que é a ela que se deve 

restringir. Ou seja, o que consideram ―liberdade‖ dos alunos, exclui, por exemplo, alunos/as 

transexuais, travestis, homossexuais, que professes religiões de matriz africana, dentre outros. 

A liberdade de expressão é mais um direito e princípio constitucional passível de 

relativização, em favor de quem detém o poder. 

 

A posição da Frente Parlamentar Evangélica, de forma unânime, Sr. Presidente, é - 

em primeiro lugar - defender a livre manifestação do pensamento, um dos pilares da 

democracia. E aquilo que se refere ao Parlamentar é uma prerrogativa do Parlamentar. 

Que todos discordem, se for a hipótese, do Presidente Deputado Pastor Marco 

Feliciano, mas que não percamos de vista que o direito de opinião e da livre 

manifestação é um dos pilares da democracia (CAMPOS, 2013). 

 

O ESP diz de forma expressa que não existe liberdade de expressão em sala de aula, e 

que ela deve ser suprimida porque os alunos em classe são audiência cativa, pessoas vulneráveis 

e incapazes de perceber que estão sendo influenciados. 

 

O estudante é uma audiência cativa em sala de aula. Se o professor tiver liberdade de 

dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, a liberdade de consciência e de crença 

do estudante será simplesmente letra morta porque todo estudante será obrigado a 

escutar o discurso do seu professor ou a catequese ou o discurso anti-religioso ou o 

discurso LGBT ou o discurso a favor do partido X, do partido A, não interessa. É por 

isso que o professor não tem e não pode ter liberdade de expressão. O que a 

Constituição garante ao professor é a liberdade de ensinar, essa distinção é 

fundamental (NAGIB, 2017). 
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O ESP, bem como os parlamentares a ele favoráveis ao projeto ignoram o inciso IX do 

artigo 5º117, bem como os artigos 205118 e 206, inciso II119, da Constituição Federal e 

argumentam tão somente a partir do artigo 12 da Comissão Americana de Direitos Humanos, 

ignorando o artigo subsequente que trata da liberdade de expressão120. 

Liberdade de expressão e liberdade de cátedra são princípios ligados à liberdade 

pedagógica, fundamental ao exercício da profissão de professor, que é desvalorizada pelos 

parlamentares apoiadores dos PL Escola sem Partido. A discussão de certos temas na escola 

justifica-se pelos problemas sociais, pela existência de grupos e categorias consideradas 

minorias, seja pela classe, pela raça ou pelo gênero, grupos estes sujeitos a toda ordem de 

violências, físicas, patrimoniais, simbólicas. Foi nestes termos que T. Reis 121(2017) debateu 

no plenário da Câmara na audiência pública ocorrida em 07 de fevereiro de 2017. Para ele o PL 

7180/2014: 

 

[...] cerceia a autonomia; banaliza os problemas da educação; impede a formação 

cidadã; incentiva a censura, criminalização e intimidação dos/das professores/as; 

institucionaliza preconceitos e potencializa a violência; inibe o desenvolvimento do 

conhecimento científico; nega os saberes do/da estudante; o/a estudante não é uma 

tabula rasa. 

 

Em consonância a esse posicionamento, o deputado Bacelar (PODE-BA), contrário aos 

projetos, argumenta com sensatez que ―a escola e a educação não são neutras, porque a vida 

humana não é neutra. O professor não pode ser um doutrinador, mas ele tem o direito de 

expressar suas opiniões em sala de aula‖ (BACELAR, 2017). 

Porém, o argumento de que a discussão de gênero é uma necessidade social é rechaçada 

pelos parlamentares que defendem os projetos. Para eles, há dois problemas nessa afirmação, a 

 

 
 

117 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; (BRASIL, 1988) 
118 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 
119 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; (BRASIL, 1988) 
120 Art. 13. Liberdade de pensamento e de expressão 
1.Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de 

buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou 

por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. (BRASIL, 1992c) 

121 Fato interessante ocorrido na audiência pública da qual Toni Reis participou foi o incômodo que ele causou ao 

estender à frente do seu local na mesa a bandeira do arco-íris. O deputado Pastor Eurico (PHS-PE) questiona ―estar 

na mesa, para propaganda nacional e internacional, a bandeira de um movimento ativista. No momento, o assunto 

é Escola sem Partido (EURICO, 2017). 
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primeira, que afrontaria o disposto no artigo 12, IV da CADH: o direito dos pais passarem 

valores para filhos é irrenunciável e, se alguns pais cedem esse direito, não são todos. 

A solução proposta é de que ―como não é possível separar os alunos cujas famílias 

(supostamente) delegaram à escola educação moral de seus filhos, dos alunos cujas famílias 

não delegaram, o direito dessas deve ser respeitado‖ (GARCIA, 2015, p. 10). Isso porque, na 

visão deles, os princípios da solidariedade humana, igualdade, justiça, segurança, bem-estar são 

abstratos e sua prática depende da interpretação, da visão pessoal, nesse caso, de cada professor, 

de modo que cabe aos pais preencher ―o conteúdo de cláusulas abstratas e genéricas como são 

os princípios constitucionais‖ (GARCIA, 2015, p. 11). Essa interpretação é muito séria, pois 

relativiza princípios que, na nossa Constituição Federal, figuram como cláusulas pétreas. 

A fim de viabilizar essa solução, os projetos impõem deveres aos professores e 

estabelecem uma vigilância constante, promovida pelos pais e pelos próprios alunos em sala de 

aula. Tais deveres visam a coibir práticas ilícitas, segundo o proponente e o ESP, porque ferem 

direitos e liberdades fundamentais, tais como, a liberdade de aprender e de ensinar, prevista no 

artigo 206 da CF, liberdade de consciência, garantida pelo artigo 5º, VI, da CF, ilicitude 

presente na tentativa de cooptação político-partidária ou ideológica do professor, liberdade de 

escolha (estudantes não podem escolher qual livro didático utilizar), liberdade política, pois os 

alunos são explorados politicamente, o que ofende o artigo 5º do ECA, gerando como 

consequências, a suscetibilidade do aluno ao bullying ideológico e político, infração ao artigo 

53 do ECA, violação ao regime democrático, desequilíbrio do jogo político, uso da máquina do 

Estado para difusão de concepções de seus agentes, laicidade do estado, destruição da crença 

do estudante. 

A explicação do PL 7180/2014 traz uma norma que diz ser em favor da pluralidade. 

Porém, isso não parece tão claro quando, associada à ementa, tem-se o perfil do proponente e 

seu discurso122, bem como dos demais defensores em parlamento. Trata, na verdade, de um uso 

conveniente dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, para atender uma 

intenção única, que está longe da pluralidade, mas que guarda íntima afinidade com a imposição 

de valores cristãos. Isso porque ao embasar-se no inciso IV do artigo 12 da CADH (BRASIL, 

1992), o projeto desconsiderou os três incisos anteriores, que preveem o respeito às liberdades 

e crenças de todos/as e o direito de professá-la em todos os lugares. 

 

 

 

122 No item 3.4 comprovamos que o parlamentar é evangélico e representa os evangélicos que o elegeram, muito 

embora não tenha tido votos suficientes para eleger-se por si só, mas foi ―levado‖ ao Congresso graças ao quociente 

eleitora. 
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Essa análise pode ser confirmada por meio de um discurso feito pelo proponente do 

projeto no plenário da Câmara, em 16 de dezembro de 2013, meses antes da apresentação do 

PL 7180/2014. Neste discurso ele expõe sua indignação com ―a formação de juízo de valores 

imposto pela atual educação infantil no Brasil‖, afirmando tratar-se de uma violação do Estado 

brasileiro à CADH e ameaça ―à liberdade religiosa das crianças por disciplinas obrigatórias 

transversais com conteúdos incompatíveis aos preceitos do cristianismo‖ (SANTANA, 2013b). 

Portanto, a ―revolta‖ com os planos e diretrizes da educação representa, claramente, a 

insatisfação com a pluralidade e não uma luta por ela. Ao observarem que a educação escolar 

descentralizou o cristianismo e a heteronormatividade, pais conservadores declararam guerra 

aos planos de ensino: 

 
A sociedade precisa saber, porque infelizmente existem as pessoas que chamamos de 

enrustidas - são pessoas que ficam lá dentro colocando ideologia de gênero, num País 

onde 85% da população é constituída de famílias cristãs, entre católicos e evangélicos. 

Nós não podemos aceitar o que a BNCC está querendo colocar, ou já colocou 

(TAKAYAMA, 2017). 

 

A intenção real do grupo de projetos é devolver para a esfera privada tema que impregna 

de forma irreversível a esfera pública: a sexualidade, que, como afirmou Foucault (2015), se 

escondeu no quarto dos pais desde o século XVIII e de lá não deveria ter saído, segundo a 

opinião dos parlamentares defensores desse projeto, que afirmam, continuamente, que sexo não 

é assunto para sala de aula. Ao mesmo tempo, pretende inviabilizar as categorias sociais não 

normatizadas e marginalizar todas as expressões e manifestações sociais e culturais que são 

distintas da maioria, ao resgatar discussões e preceitos próprios do regime militar brasileiro. 

 

Na segunda metade dos anos 60, algumas escolas públicas desenvolveram 

experiências de educação sexual. Todavia, elas deixam de existir em 1970 após um 

pronunciamento da Comissão Nacional de Moral e Civismo dando parecer contrário 

a um projeto de lei de 1968 que propunha a inclusão obrigatória da Educação Sexual 

nos currículos escolares. Em 1976, a posição oficial brasileira afirma ser a família a 

principal responsável pela educação sexual, podendo as escolas, porém, inserir ou não 

a educação sexual em programas de saúde. Durante os anos 80, a polêmica continuou. 

Todavia, afirma a autora [ROSEMBERG, 1985, p. 11-19], as modificações ocorreram 

quase que exclusivamente em nível de discurso (ALTMANN, 2001, p. 579). 

 

A tentativa de proibição da discussão e educação sexual em sala não é inédita, como 

podemos observar na citação acima transcrita. É, na verdade, uma tentativa de proibição própria 

de regimes ditatoriais. Assim como essa colocação de determinados assuntos unicamente na 

esfera privada é comportamento que reflete uma prática continuada de opressão. Esconder no 

armário a sexualidade das crianças e insistir que assim permaneça caso essa sexualidade 
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contrarie normas é o símbolo da opressão em uma sociedade heterossexual (SEDGWICK, 

2007). 

Na audiência pública ocorrida em 30 de junho de 2016, que discutia a implementação 

do projeto Escola sem Partido a nível municipal no Rio de Janeiro, a psicóloga Giovanna 

Marafón criticou a implementação do projeto e defendeu que: 

 

[...] proibir que se discuta gênero e sexualidade nas escolas seria silenciar a 

constituição política das diferenças sociais e subjetivas, silenciar o que ainda precisa 

e muito ser dito. Nos tornamos o que somos por meio de relações e essas relações, são 

elas racializantes, generificantes, sexualizantes e classificantes (MARAFON, 2016). 

 

Completou, ainda, a partir do discurso do seu lugar de fala, ou seja, a partir de um 

discurso médico-social que na escola se produz não só o conhecimento que decorre dos livros, 

mas um conhecimento psicossocial e, não falar sobre determinado assunto é relegá-lo à 

condição de invisibilidade, permanência da inteligibilidade. O Escola sem Partido pretende 

neutralizar opiniões contraditórias e limitar a inteligibilidade e contribuir para a invisibilidade 

de corpos nas escolas. 

Ao defender a segregação de convicções, a separação entre esfera pública e privada e 

ao assumir que existem temas vedados em sala, começamos a perceber que o mote do Escola 

sem Partido não se refere às opiniões político-partidárias, mas a forma como tem se dado o 

discurso sobre o respeito a identidade de gênero nas escolas e a forma como os planos e 

diretrizes básicas de educação tem lidado com esse tema, tentando incluí-lo e naturalizá-lo no 

âmbito escolar. Mais uma vez precisamos analisar o contexto desse projeto de lei, 

transcendendo o espaço físico e político do Congresso Nacional. 

Ensinar sobre a diversidade e existência de diferentes identidades, para defensores dos 

projetos, como o deputado relator da Comissão de Educação, Diego Garcia (PHS-PR), é violar 

o direito dos pais heterossexuais cristãos, de modo que o objetivo da diversidade só pode ser 

alcançado às custas da violação dos direitos desses pais, como se houvesse uma balança para 

medir a importância e o peso da diversidade e da moralidade. A conclusão, a respeito disso, 

pelo parecer, é que existe um direito fundamental das famílias que está sendo violado com a 

educação para a diversidade e diferença. São várias as referências a ―educação moral das 

famílias‖, universalizando a moral e a família, como se todas tivessem o mesmo objetivo, os 

mesmos princípios e as mesmas concepções. 
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Quais famílias os projetos escola sem partido representam? Os discursos exprimem uma 

concepção generalizadora e universalista que, na verdade, representa a opinião de uma parcela 

da população que quer implementar seus princípios e concepções como se fossem universais123. 

T. Reis, ativista LGBT e palestrante convidado de uma das audiências públicas, 

considerando-se um representante da ―família tradicional gay brasileira‖ (REIS, T., 2017), 

questiona sobre qual família e qual valor o projeto se refere. Faz tal questionamento como pai, 

que eventualmente poderia participar de uma reunião escolar para debater os valores que estão 

em discussão no projeto de lei. Ele, como pai, homossexual, casado, militante, defensor de 

valores que talvez divirjam de valores de outros pais com outras convicções problematiza os 

conceitos pretensamente universais que o projeto de lei estabelece. 

Ao estabelecer o ―respeito às convicções do aluno e de seus pais‖ e associar essa regra 

aos aspectos da educação moral, sexual e religiosa, presume-se a existência de uma moral, que 

é religiosa e sexual. Essa análise se fortalece na justificação do projeto que contém palavras 

chave essenciais para a análise do discurso presente nesse projeto: ―valores familiares‖, ―esfera 

privada‖ e ―família‖. 

 

Será lícito permitir que funcionários públicos ou especialistas contratados pelo MEC 

ou secretarias de educação utilizem a máquina do Estado para promover, de forma 

direta ou indireta, valores que possam estar em contradição com as convicções morais 

das famílias que são obrigadas a enviar seus filhos à escola? 

 

Nesse trecho fica evidente a universalização da ―família‖ e a tentativa de distanciamento 

e estranhamento da relação aluno-professor. Quanto a obrigação de enviar os filhos à escola, 

tramita na Câmara um projeto de lei para permitir a educação domiciliar124. 

O parecer do Deputado Diego Garcia (PHS-PR) e o PL 7180/2014 apresenta como 

absoluto e exclusivo o direito dos pais, notadamente heterossexuais e cristãos, no contexto da 

sala de aula ao subverter o que acontece no ambiente escolar, condenando o professor e a prática 

do ensino quando esta se contrapõe ideologicamente aos ideais difundidos pela pretensa 

unicidade da família tradicional brasileira, que, novamente, na visão dos deputados defensores 

do projeto, é a família heterossexual cristã – católica ou protestante. 

 

Indivíduos em processo de formação, como são os estudantes da educação básica, não 

devem ser expostos a noções morais que se contradizem mutuamente. Por isso, ou 

bem mandam os pais, ou bem mandam os professores. E a CADH, fazendo eco de 

tradição milenar, não dá margem a dúvidas ou tergiversações: mandam os pais 

(GARCIA, 2015, p.05). 

 

 

123 Pesquisas apontaram que famílias matriarcais triplicaram em dez anos (G1), o IBGE identificou a existência de 

60 mil famílias homoafetivas no Censo 2010 (IBGE). 
124 PL nº 3.179/2012. 
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Esse trecho evidencia o teor cristão do documento ao falar em ―noções morais‖ e 

―tradição milenar‖, desconsiderando a soberania da liberdade de expressão, que não pode ser 

mitigada ou suprimida, não podendo haver óbice à circulação de ideias e opiniões. A mesma 

lei que estabelece a liberdade de crença e o direito de os pais defenderem a sua crença e a de 

seus filhos, estabelece a ampla liberdade de expressão, esta, no artigo 13, ao coibir restrições à 

circulação de ideias. 

Temos um conflito entre identidade de grupo e identidade do indivíduo quando 

consideramos as discussões acerca do Escola sem Partido. Na escola, não podemos falar de 

coletivos, com exceção do coletivo que for majoritário naquele ambiente. Scott (2005, p. 18) 

explica que indivíduos ―para os quais as identidades de grupo eram simplesmente dimensões 

de uma individualidade multifacetada descobrem-se totalmente determinados por um único 

elemento‖. Assim sendo, a diferença é representada como um traço fundamental ou natural de 

um grupo (SCOTT, 2005, p. 23), enquanto o ―normal‖ não é considerado como parte de uma 

classe, ou uma raça, ou uma identidade coletiva, pois ele é o normal. 

Os discursos evidenciam o modo como as pessoas que estão se sentindo ameaçadas 

veem a si próprias, não conseguindo perceber que também são parte de um coletivo. 

Observamos, portanto, como a diferença é questão crucial nas discussões, porque o Outro é 

sempre inferior em alguma medida ou traço. 

Logo, ensinar valores morais não é visto como ensinar valores de uma raça, mas ensinar 

sobre religiões africanas é vista como ensinamentos sobre uma raça. Ser cristão e heterossexual 

é visto como características pré-concebidas pelos parlamentares defensores do Escola sem 

Partido e por boa parte da população. 

Na escola formada por uma maioria de cristãos, católicos ou protestantes, que veem nas 

aulas de educação sexual uma afronta aos seus valores, nos ensinamentos sobre homofobia uma 

doutrinação e um risco iminente de que seus filhos ou filhas sejam gays por influência, temos 

um conflito de identidades. Para os pais desses alunos e alunas, a identidade individual de ser 

gay se contrapõe a uma identidade coletiva de ser religioso e preservar valores voltados para 

sua prática religiosa. A religião do ser gay no ambiente escolar é irrelevante, pois ele já se 

distanciou de uma identidade coletiva naquele ambiente e ele está só. 

 
4.4.4 ―Ideologia de gênero: o neototalitarismo e a morte da família‖: a polarização da 

moralidade e da identidade de gênero 
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O enunciado tema desse tópico é o título do livro escrito por Scala e que embasa diversas 

discussões favoráveis aos projetos do Escola sem Partido. Numa visão geral, os defensores dos 

projetos em discussão, amparados pela ―propaganda‖ (CARDOSO e FERRARI; 2016) da 

ideologia de gênero, contrapõem a moral à identidade de gênero, construindo uma dicotomia 

moralidade e sexualidade, identidade de gênero e destruição da família, propagando a ideia de 

que tudo que se relaciona com o feminismo, com as teorias de gênero estão em confronto com 

a moral da sociedade. 

Ideologia de gênero não possui uma definição que possa ser considerada oficial, uma 

vez que não é um termo reconhecido pela ciência humana e social, não constitui um conceito 

ou um campo de estudo, não é um fenômeno resultante de pesquisas por sociólogos e não possui 

qualquer embasamento teórico com viés oficial. Na verdade, é uma construção não utilizada e 

não legitimada por pessoas que estudam questões de gênero, motivo pelo qual não deveria ser 

utilizada em documentos oficiais. 

Para que a análise seja possível, teremos que entrar na seara da ―ideologia de gênero‖, 

buscando as fontes que defendem essa expressão, transformada em formação discursiva. Scala 

(2015) será a nossa base, sem prejuízo de outras referências. 

Para o referido autor (2015), ―Ideologia de gênero‖ é a estratégia eficaz de luta para que 

a mulher tenha condições de disputar como o homem a vida pública e o mundo do trabalho em 

igualdade de oportunidades. A ideologia existe supondo duas negações: a de que não existe 

natureza humana e a de que os aspectos biológicos não podem condicionar o ser humano. Sobre 

essas duas negações existe uma afirmação, que é a de que o gênero é uma construção social. 

Isso quer dizer que a sexualidade permeia toda a personalidade do ser humano, a sociedade e a 

cultura, sem condicionamento biológico, vale frisar. Conceitualmente seria uma ―pseudo 

antropologia feminista com pretensões à ‗reengenharia social‘ planetária‖ (SCALA, 2015, p. 

57). 

Para chegar a esse conceito resumido, Scala faz uma introdução explicando gênero 

como ferramenta do poder, descreve e disserta sobre os antecedentes históricos e culturais da 

―Ideologia de gênero‖, conceitua sua concepção de ―ideologia‖ para então explicar o enunciado 

de maneira específica. 

É uma teoria que não nega seu perfil patriarcal e sexista, pois que é machista, 

homotransfóbica, e antifeminista, e aborda todos os conceitos de forma a deslegitimá-los e 

ironizá-los, além de naturalizar a diferença histórica da desigualdade entre gêneros. É 

transfóbica ao referir-se ao processo transexualizador como uma amputação de genitália e que 

a pessoa que passa por esse processo precisa de terapia (SCALA, 2015, p. 70). É homofóbico 



141 
 

 

ao tratar a homossexualidade como um desvio psíquico e ao afirmar que a normalidade física e 

psíquica em ―matéria de sexualidade tem apenas duas versões: mulher e homem‖ (SCALA, 

2015, p. 26). 

 

Todos nós seres humanos podemos ser apenas homens ou mulheres, em relação à 

sexualidade. [...] É verdade que existem pessoas com anomalias sexuais de diversos 

tipos. [...] Entre tais anomalias, existem algumas de origem biológica, como o 

hermafroditismo; e outras de origem psíquica, como a homossexualidade, o 

lesbianismo, o travestismo, etc. (SCALA, 2015, p. 26). 

 

Exemplo do perfil machista é a negação de que a mulher tem direitos iguais e deve lutar 

por isso. Para o autor os anos 1960 trouxeram a pílula anticoncepcional, consequentemente a 

revolução sexual e uma ―grave crise de identidade da mulher‖: 

 

[...] aceitaram [as mulheres] a anticoncepção e, simultaneamente, reivindicaram a 

exata igualdade com os homens em matéria sexual. Tiveram que inventar, para tanto, 

uma nova antropologia pela razão evidente de que não existe a identidade sexual entre 

mulheres e homens (SCALA, 2015, p. 57). 

 

Essa nova antropologia é a ―ideologia de gênero‖, que ignora a natureza humana e os 

aspectos biológicos que diferenciam homens de mulheres, dessencializando o que cada sexo é 

e depreciando a natureza ao separar o corpo da psiquê (SCALA, 2015, p. 61). A percepção do 

autor é totalmente baseada no determinismo biológico: 

 

É necessário destacar que a mesma dignidade entre mulheres e homens não implica 

que tenham qualidades idênticas. As diferentes capacidades físicas são evidentes nos 

esportes. As diferenças psicológicas e espirituais entre homens e mulheres são ainda 

maiores. Existem modos femininos e masculinos de viver cada uma das virtudes, 

justamente por isso se pode falar do ‗gênio feminino‘ (SCALA, 2015, p. 59). 

 

Seria, portanto, evidente a diferença entre homens e mulheres e mesmo estas não 

acreditam em papeis sociais constitutivos de gênero, mas dizem que sim porque isso ajuda na 

concretização de seus objetivos políticos (SCALA, 2015, p. 60). O objetivo final dessa 

manipulação seria a completa eliminação das diferenças sexuais nos seres humanos como 

pressuposto para um ‗mundo novo‘ (SCALA, 2015, p. 69). 

 

Portanto, apenas através do gênero um novo ser humano poderia ser ‗construído‘, 

diferente daquele que habitou este planeta até o momento, ainda que mantenham os 

corpos de mulher e de homem. Essa nova pessoa, por sua vez, é a que ‗construiria‘ 

uma nova sociedade, onde homens e mulheres dividiriam a vida pública e a vida 

privada em partes idênticas (de acordo com a versão moderada) ou os homens seriam 

submissos às mulheres (conforme a vertente radical do feminismo) (SCALA, 2015, 

p.73). 

 

Ao colocar as coisas dessa forma, o autor ignora que até o momento existiram pessoas 

nesse planeta que não se conformam em seus corpos, que não se adequaram aos padrões 

heteronormativos estabelecidos. Nesse ponto, o autor faz um comentário fóbico: ―Se esse corpo 
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não é seu, então de quem é?..., é muito importante saber para que seja devolvido ao seu legítimo 

dono‖ (SCALA, 2015, p. 72). 

Para explicar o termo ―gênero‖, estabelece duas acepções, uma que seria ideologizada 

e a outra não, sendo essa primeira o sinônimo de ideologia de gênero. A vertente não 

ideologizada de gênero admite ―a existência de uma identidade sexual biológica, em sua versão 

feminina ou masculina‖, ―significa que aceita a igualdade de dignidade e de direitos entre os 

sexos, juntamente com a diversidade antropológica dos mesmos‖ (SCALA, 2015, p. 21). 

A vertente ideologizada vai dizer, segundo Scala (2015), que a liberdade de construir 

seu próprio gênero é absoluta, podendo ser construída quantas vezes a pessoa entender. Essa 

construção ocorre em dois sentidos: primeiro, que o que é homem e o que é mulher varia de 

acordo com a interpretação, quantas vezes for conveniente; segundo, que ―cada pessoa pode, 

escolher aqui e agora, se quer ser homem ou mulher‖, sendo esse segundo sentido a definição, 

para o autor, de ―opção sexual‖ (SCALA, 2015, p. 23). 

Scala concebe, além do sentido gramatical, seis principais antecedentes históricos do 

surgimento da terminologia ―gênero‖. O primeiro deles são os ―ideólogos da revolução sexual‖ 

segundo conceituação própria, citando os trabalhos de Wilhem Reich e Herbert Marcuse, a 

escola de Frankfurt, que aparece em vários discursos parlamentares, que aplicaram ideias da 

teoria crítica da sociedade na sexualidade, transformando a luta de classes numa luta de sexo, 

onde a mulher, dada sua opressão história era a classe subordinada cuja opressão apenas se 

daria a partir da ―libertação sexual‖ (SCALA, 2015, p. 29). 

O segundo antecedente são os teóricos construtivistas sociais que tomam emprestado de 

Jacques Derrida a ―desconstrução da realidade que, tanto ele quanto Michel Foucault, de forma 

mais intensa, aplicam à sexualidade‖ (SCALA, 2015, p. 30), alegando, por fim, de maneira 

inegavelmente homofóbica que Foucault era ―pansexualista‖ e morrera de AIDS porque, apesar 

de saber do caráter mortal da doença, não deixou de ter relações habituais com ―efebos‖. 

A terceira contribuição na construção do termo gênero vem a partir de existencialistas 

ateus, como Simone de Beauvoir que ao afirmar que a mulher não nasce mulher mas torna-se 

uma, afirma o caráter do gênero como construção sociocultural, ―levado a cabo mediante a 

experiência: e a experiência feminina seria a de ter sido dominada, ao longo da história‖ 

(SCALA, 2015, p. 30). 

Quarto lugar na linha história, está o ―feminismo de gênero‖ que, em outras palavras, 

seriam as ideias compreendidas na segunda onda do feminismo e a união desta com o ―lobby 

homossexual‖ para promover um discurso que apoia e difunde os ―novos tipos de família – 
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concubinato, casamento gay, casais de swingers, família monoparental, etc.‖, reivindicando a 

todos o mesmo status legal (SCALA, 2015, p. 31). 

Posteriormente, atribui-se destaque também ao surgimento do ―gênero‖ no campo da 

ciência médica, com as contribuições do Dr. John Money e seu experimento que posteriormente 

virou livro escrito por John Colapinto, intitulado ―Sexo trocado: a história real do menino criado 

como menina‖, segundo tradução em português (SCALA, 2015, p. 32). Por fim, outras tantas 

diversas variantes do gênero, as quais o autor acusa de falta de rigor intelectual que resulta em 

uma pluralidade de teorias, finalizando com a afirmação irônica de que todas essas ideias 

pretender ser impostas ―desconstruindo a cultura patriarcal – aquela que relegou as mulheres 

ao lar – através do empoderamento da mulher‖, o que, em outras palavras, significa a criação 

de uma nova antropologia e de uma nova cultura, que não fluirá e não resultará em nada em 

razão da falta de correspondência com a realidade (SCALA, 2015, p. 33). 

Ao criticar a construção social do gênero, apresenta diversos conceitos de forma 

incorreta e simplista, alegando que eles foram manipulados pelo procedimento das três etapas, 

termos estes que ―complementam a argumentação ideológica‖ e, portanto, são utilizados 

sempre em itálico para reforçar sua ilegitimidade, alguns merecendo até mesmo aspas, sendo 

eles: 

[...] opção sexual, igualdade sexual, direitos sexuais e reprodutivos, saúde sexual e 

reprodutiva
125

, igualdade
126 

e desigualdade de gênero, ‗empoderamento‘ da mulher, 

‗patriarcado‘, ‗sexismo‘
127

, cidadania, ‗direito ao aborto‘, gravidez não desejada, 
‗tipos‘ de família, ‗androcentrismo‘, ‗casamento homossexual‘, ‗sexualidade 

polimórfica‘, ‗parentalidade‘, ‗heterossexualidade obrigatória‘ e ‗homofobia‘
128 

(SCALA 2015, p. 23). 

 

A desigualdade de gênero, por sua vez, ocorre quando: 

 
[...] os homens estão a cargo da vida pública, do poder político e do trabalho e as 

mulheres, da vida privada, da procriação e da educação dos filhos. A função doméstica 

[...] impede as mulheres de participar na vida pública e, portanto, de compartilhar o 

poder. [...] a maternidade é vista como um mal intrínseco pelo feminismo radical que 

reivindica o direito ao aborto. O empoderamento da mulher tenderia a superar a 

desigualdade de gênero ao torna-la participante do poder político, do trabalho e da 

vida pública (SCALA, 2015, p. 26). 

 

 

 

125 ―a saúde sexual e reprodutiva seria o exercício sem limites da sexualidade apetecida por cada um, sem contrair 

nenhuma doença‖ (SCALA, 2015, p. 25) 
126 ―A igualdade de gênero significa que nós, mulheres e homens, seríamos iguais, mas no sentido de sermos 

idênticos, ou seja, absolutamente intercambiáveis‖ (SCALA, 2015, p. 26) 
127 ―Sexismo seria qualquer limite imposto à conduta sexual; por exemplo, a proibição da prostituição, da 

pornografia, da esterilização voluntária da homossexualidade etc., todas estas seriam leis sexistas‖ (SCALA, 2015, 

p. 25) 
128 Homofobia ―seria considerar que as relações naturais entre os seres humanos são as relações heterossexuais, 

pois isso implicaria ter fobia à igualdade – entendida como identidade – entre os gêneros‖ (SCALA, 2015, p.27) 
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Comprovando, com esse conceito deturpado, o sexismo evidente do que diz ser a 

Ideologia de gênero, completando com uma nota de rodapé que é inegável a existência de 

discriminação injusta contra mulheres, principalmente em culturas não cristãs, dizendo, 

implicitamente que existe uma discriminação que é justa entre os sexos. 

O autor também aponta consequências sociais da ideologia de gênero, que seria a 

eliminação do casamento, uma vez que todas as uniões sexuais teriam o mesmo valor, 

desconsiderando a quantidade de famílias não monogâmicas heterossexuais e 

heteronormativas. Para ele, essas uniões que não decorrem do casamento institucional civil não 

são famílias e estão eliminando a família, que é a célula básica da sociedade que será também 

destruída por consequência (SCALA, 2015, p. 93; 97). 

Aponta como outras consequências: 

 
[...] teoricamente, então, tal fato teria as seguintes consequências: 1) já não existiria 

mais nem homem nem mulher; 2) todos os tipos de uniões entre os sexos teriam o 

mesmo valor antropológico e social; 3) eliminação do casamento e do pátrio poder; 

4) eliminação da família; e finalmente 5) eliminação da sociedade pela destruição de 

sua célula básica. Por fim, e tão somente para efeito de vislumbrar a espiral de 

violência à qual conduziria a maior aceitação social desta ideologia, desnudei os mitos 

da chamada ‗violência de gênero‘. É desnecessário dizê-lo, mas quem não estiver de 

acordo com algumas destas consequências, tampouco poderá concordar com a 

ideologia de gênero (SCALA, 2015, p. 103). 

 

Portanto, a ―Ideologia de gênero‖ seria a ideologia mais radical da história e mais sutil 

já que ―não procura se impor pela força das armas‖, mas ―utilizando a propaganda para mudar 

as mentes e os corações dos homens, sem aparente derramamento de sangue (SCALA, 2015, p. 

22). 

No campo político, essa expressão eclode em 2014 com os debates acerca da elaboração 

do Plano Nacional de Educação (PNE). Essa teoria vai se aliar, aqui no Brasil, com os projetos 

do Escola sem partida porque Scala defende que vem acontecendo uma lavagem cerebral que 

se impregna por diversos meios no sistema educacional formal, cuja estratégia de manipulação 

se divide em três etapas: a primeira é utilizar uma palavra comum e mudar maliciosamente seu 

significado; a segunda, bombardear a opinião pública através dos meios de educação formais e 

informais que culmina na aceitação pelas pessoas do termo antigo com novo conteúdo (SCALA, 

2015, p. 23). 

O PL 7180/80 e todos os outros, bem como o parecer do deputado Diego Garcia (PHS- 

PR) utilizam a expressão ―ideologia de gênero‖, a qual merece severas críticas, por ser uma 

―expressão pejorativa usada para se referir ao conhecimento sobre as questões de gênero e a 

defesa da igualdade de direitos para mulheres e para a comunidade LGBT‖ (WYLLYS, 2016a). 

Associam a ideologia de gênero às ―chamadas ‗questões de gênero‘‖, considerando ilegítimas 
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as discussões, negando sua importância e potencializando um discurso de que essas questões 

são ―capazes de produzir fortíssimo impacto no âmbito da moral familiar‖ (GARCIA, 2015, p. 

08). 

Miguel Nagib, fundador e coordenador do ESP usa a expressão ―ideologia de gênero‖ 

com frequência. Para ele, gênero é uma ideologia que está impregnando a sociedade, que o 

professor leva para sala de aula sua visão sobre gênero e influencia o aluno, exercendo uma 

função que são dos pais: a transmissão de valores morais a estudantes. Falar que algo é bonito 

ou feio, bom ou ruim é uma forma de influenciar estudantes e, por isso, uma ideologia a ser 

combatida. Para os projetos, o professor deve apenas abordar a matéria, se contextualizá-la, 

sem tratar da realidade do mundo, sem discutir noticiários ou fatos cotidianos. 

Apesar de não exemplificar quais impactos são esses, nos parece nítido, por tudo que 

mostraremos a partir da análise feita, que o maior impacto é a criança ―virar‖ homossexual, 

―mudar‖ sua identidade de gênero por força dessa ideologia ―maligna‖. Britzman (1996) analisa 

os mitos anunciados acerca da heteronormatividade e coloca essa associação feita pelo 

Deputado Diego Garcia (PHS-PR) como uma delas: 

 

[...] os heterossexuais temem que a simples menção à homossexualidade pode fazer 

com que os jovens se juntem às comunidades de gays/ lésbicas, como se estas agissem 

visando recrutamento, gerando a falsa constatação de que se não houvesse 

manifestação social, não haveria homossexualidade. O segundo mito é de que 

adolescentes, jovens não possuem maturidade suficiente para decidir sobre sua 

sexualidade, ou muito jovens para ver identificada a sua sexualidade. O terceiro mito 

é o de que as identidades sexuais são separadas e privadas, como se a sexualidade 

fosse constituída apenas de ―um conjunto de ações individuais específicas‖, de modo 

que o que se faz intimamente não tem repercussão na sociedade, de modo que deve a 

homossexualidade ser exercida apenas de forma oculta. (Britzman, 1996, p. 79/80) 

 

A citação acima é muito esclarecedora e não poderia estar ausente da análise do discurso 

desse parlamentar. Esses mitos se resumem na crença de que a heterossexualidade é estável e 

natural e a homossexualidade ou qualquer outra manifestação identitária diversa é uma 

aberração (LOURO, 2015). 

Segundo os apoiadores do Movimento Escola Sem Partido, a ideologia de gênero foi 

objeto de batalha no Congresso Nacional, quando ―grupos de ativistas, organizações sindicais 

e servidores públicos‖ tentaram incluí-la no Plano Nacional de Educação, como referência ao 

PL 13005/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação. 

Citam um exemplo desse esforço dos grupos de ativistas em implantar a ideologia de 

gênero nas escolas, que é o Manifesto por uma educação em respeito à diversidade sexual para 

os planos municipais e estadual de educação do Paraná‖, aprovado no dia 18 de abril de 2015, 

na Conferência de Educação em Respeito à Diversidade Sexual, realizado na Universidade 
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Federal do Paraná. No parecer são citados trechos desse manifesto, apenas os mais convenientes 

para formar o convencimento do leitor de que existe um mal assombrando o Brasil, e esse mal 

é a ideologia de gênero. 

O referido Manifesto, refere-se a ―forças conservadoras e fundamentalistas dentro do 

Congresso Nacional‖, que desconsideram deliberações das Conferências sobre diversidade 

sexual. Os parlamentares pronunciam-se sobre esse adjetivo dizendo que fundamentalista é 

quem tem fundamento, então, são fundamentalistas com prazer e que documentos como esse 

são uma afronta ao direito fundamental das famílias, contrapondo a diversidade de gênero à 

constituição da família e à moralidade. Kepel observou, no século XXI quatro 

fundamentalismos129, entre eles, o protestante, presente nos Estados Unidos e em países da 

América Latina cujas agendas são, além do combate ao comunismo e da hegemonia norte 

americana, a ―política pró-vida e pró-família (apud BREPOHL, 2016, p. 141). 

Portanto, para os defensores dos projetos, identidade de gênero e diversidade sexual é 

um tema imoral que influencia as crianças a ―transformarem-se em homossexuais‖. Constroem 

uma relação umbilical entre as formações discursivas ―moral‖, ―cristão‖ e, de forma 

oposicionista, antagônica, a relação dessas duas com ―gênero‖. Considera também que os 

alunos e seus pais têm convicções morais, mas os professores não possuem direito a tê-las, 

separando, dicotomicamente a moral e o não moral, sendo moral o que se volta a princípios 

cristãos e amoral todo o resto. Essas considerações ficam claras nas audiências públicas, mas 

já se mostram, ainda que timidamente na redação do PL 7180/2014. 

No já mencionado parecer do deputado Diego Garcia (PHS-PR)130 é possível confirmar 

a polarização da questão moral e da questão sexual e a dicotomia entre moral e diversidade 

sexual e de gênero. O parecer deixa evidente que a preocupação do projeto e seus defensores é 

a difusão da ideia de que existem várias formas de se viver além da heterossexualidade. 

Associam maliciosamente as aulas de educação sexual com a sexualização das crianças e o 

aumento do risco de gravidez, na clara intenção de identificar o ato sexual com a imoralidade e 

o pecado, argumentos solidamente cristianizados. 

 
[...] os pais terão de arcar forçosamente com as consequências jurídicas e não jurídicas 

dos atos que seus filhos venham a praticar, influenciados pelos ensinamentos morais 

que receberem. Para ficar num único exemplo, é sobre os ombros dos pais, e não dos 

professores, que recairá a obrigação de cuidar e prestar alimentos aos filhos que seus 
 

129 Os quatro fundamentalismos são o católico, o protestante, os movimentos sionistas e o islamismo (BREPOHL, 

2016, p. 141) 
130 Este deputado, ao votar favorável ao impeachment de Dilma Roussef proferiu o seguinte voto: ―Eu, junto com 

meus filhos e minha esposa que formamos a família do Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir com 

propostas de que crianças troquem de sexo e aprendam sexo nas escolas com 6 anos de idade, meu voto é sim‖ 

(FERNANDES, S. e VALERY, 2017)) 
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filhos vierem a conceber, estimulados pela erotização precoce e pela banalização do 

sexo, sabidamente promovidas pelas aulas de educação sexual. Não é possível 

reconhecer aos professores e especialistas em educação o direito de transmitir valores 

morais aos filhos dos outros, sem atribuir-lhes, ao mesmo tempo, a contrapartida da 

responsabilidade pelos atos por eles praticados (grifos do autor) (GARCIA, 2015, p. 

06) 

 

A associação da aula de educação sexual com gravidez precoce partindo do pressuposto 

da hipersexualização de crianças nessas aulas, já foi rebatida pelo MEC, mas ignorada pelos 

deputados que não acreditam na veracidade das pesquisas que, além de apontar que 83% dos 

pais entrevistados pelo Datafolha eram favoráveis à discussão de sexualidade na escola, 

principalmente pelo seu receio e timidez de falar sobre o assunto em casa, a partir dos anos 80 

surgiu uma preocupação com a Aids e com a gravidez na infância e adolescência (BRASIL, 

1997). 

Quando a orientação sexual foi inserida como tema transversal nos PCN foi a partir de 

uma pesquisa, que, embora seja reforçando a teoria higienista – redução da gravidez e da 

transmissão de DST, indicou benefícios na condução desses temas no ambiente escolar: 

 

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo lê-se: ―o melhor método 

anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade, menor 

a fecundidade e maior a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis‖ 

(DIMENSTEIN, 1999). A escola é apontada como um importante instrumento para 

veicular informações sobre formas de evitar a gravidez e de se proteger de doenças 

sexualmente transmissíveis, chegando-se a ponto de afirmar que quanto mais baixa a 

escolaridade, maior o índice de gravidez entre adolescentes (ALTMANN, 2001). 

 

Para ilustrar a alegação de erotização precoce e o abuso no ensino quanto a educação 

sexual das crianças, o deputado autor do parecer transcreve um excerto de um livro paradidático 

de autoria de Marcos Ribeiro que foi adotado pela rede municipal de ensino de Recife em 2012. 

As citações transcritas no parecer referem-se à masturbação e explica que ela não pode ser feita 

em qualquer lugar e de qualquer jeito, e que os adultos tentam proibir o prazer por ser ―feio‖, 

mas que essa ―brincadeira‖ não causa nenhum problema. Foucault afirma que a vigilância da 

masturbação de crianças era um dos dispositivos de controle mais relevantes da história da 

sexualidade, está contida no domínio do controle psiquiátrico, regulando o sexo e o prazer não 

só de crianças, mas de adolescentes, adultos e casais (FOUCAULT, 2015, p 34). 

Britzman (1996, p. 79), sabiamente observou que ―as crianças são construídas como se 

precisassem ser protegidas da educação sexual‖ e esse medo do contato da criança com o sexo 

também foi analisado por Foucault (2015), e é constantemente analisado por teóricos que 

discutem gênero. 

Ainda sobre o parecer, este tenta contrapor os argumentos do parecer anteriormente 

elaborado, do deputado Ariosto (PROS-CE), intencionando deslegitimar ou invalidar qualquer 
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argumento que ele tenha utilizado para corroborar com seu posicionamento de rejeitar os 

projetos. Ao tratar da CADH, tenta convencer que existe uma obviedade nas consequências do 

artigo 12, que embasa o projeto, ao afirmar que o que se pretende com o PL 7180 é decorrência 

necessária do Pacto São José da Costa Rica, e ao apelar também para o direito natural e sua 

universalidade. Nesse aspecto, o parecerista entende por direito natural o de os pais precederem 

aos professores quanto aos ensinamentos transmitidos aos seus filhos, numa clara apropriação 

semântica do que vem a ser ―direito natural‖. O resgate ao direito natural é uma reprodução do 

que diz Scala (2015, p. 49), para quem o direito à educação moral dos filhos é um direito natural 

e irrenunciável‖. 

Na continuidade da alegação sobre direito natural, o deputado defende que os valores 

de ordem familiar devem preceder sobre qualquer conteúdo veiculado em sala, o que nos parece 

ainda mais grave, uma vez que vários conteúdos oriundos das ciências biológicas contradizem 

valores religiosos defendidos por algumas doutrinas, como é o caso do conflito entre as teorias 

criacionista e evolucionista. Problemática ainda maior, a nosso ver, nesse trecho do parecer, é 

que se começa a evocar o termo ―valores‖ a partir de uma interpretação, ou melhor, de uma 

alegação de que os valores (cristãos) são universais. Todo o parecer é carregado de ideias 

pretensamente universais, tais como família brasileira, povo, valores morais, valores sexuais e 

valores religiosos, evidenciando que o locutor tem como local de fala o de uma maioria social, 

do branco, heterossexual, cristão e proprietário, que pretende, da mesma forma que o autor do 

projeto, devolver para o armário temas relacionados a identidade de gênero e questões raciais. 

A questão de gênero é banalizada nos discursos e contraposta ao determinismo 

biológico, ao dimorfismo sexual e a heterossexualidade compulsória. 

 

É uma afronta a este Parlamento e ao pensamento da família brasileira. Nós não 

cremos nessa questão de gênero neutro. O ser humano, quando nasce, não nasce um 

ser amorfo: ou nasce homem ou nasce mulher (FELICIANO, 2016) 

 

Portanto, a ascensão de um discurso convenientemente elaborado foi absorta pela 

Câmara dos Deputados, amparados por uma parcela da população, não majoritária, mas com 

interesses compatíveis aos parlamentares. Brepohl explica que: 

[...] após um curto período de otimismo causado pela redemocratização e crescimento 

econômico com inclusão social, assistimos na atualidade uma onda de recessão 

econômica que se faz acompanhar por escândalos de corrupção e ausência de 

propostas. Isso sem contar com as agressivas campanhas da mídia em prol do 

comércio eleitoral, da qual faz parte a mídia evangélica. Não é de estranhar, portanto, 

que uma minoria religiosa possa adquirir visibilidade e certa aprovação com um 

projeto redentor e messiânico – Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor – e que defenda 

os valores religiosos como condição para a bênção material (BREPOHL, 2016, p. 139) 
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Talvez pelo medo de perder o poder, talvez pelo receio de se acabar com as hierarquias, 

talvez o medo de se ver como categoria social como qualquer outra, em nome de uma religião 

ou de um deus o Estado tem sofrido tentativas constates de ressacralização, esvaziando espaços 

democráticos e oprimindo identidades que estão conseguindo reafirmar-se no espaço público 

que deveria ter sido sempre seu, a partir da profusão de discursos de ódio. 

O discurso de ódio é o que vem para estigmatizar, marcar um inimigo, com a finalidade 

de manter o estado das coisas por meio do preconceito e da segregação. Consolidam um 

discurso sedutor, bem articulado a partir de meios opressores. ―Os que não se enquadram no 

modelo dominante de ‗sujeito social nada abstrato: masculino, europeu, cristão, heterossexual, 

burguês e proprietário‘ são os potenciais inimigos (RIOS, 2008, p. 82; apud SCHÄFER; 

LEIVAS; SANTOS; 2015, p; 147). 

Rosenfeld faz uma distinção conceitual sobre discurso de ódio dividindo sua análise sob 

dois pontos: hate speech in form e hate speech in substance (ROSENFELD, 2001). O primeiro, 

seria aquela forma de discurso de ódio que são explicitas, enquanto o segundo são aqueles 

discursos velados por uma justificativa moral, protetora. Schäfer (2015, p. 147) observa que 

esses discursos de ódio velados produzem ―violência moral, preconceito, discriminação e ódio 

contra grupos vulneráveis e intenciona articuladamente a sua segregação‖, que se tornam 

sujeitos passivos enquanto coletividade vulnerável. 

Por meio de discursos reacionários, por vezes fascistas, ideológicos, declaram guerra a 

qualquer sentido democrático que esteja tentando consolidar-se em uma sociedade que luta por 

demandas iguais há dois séculos. Como vimos, Olypme de Gouges, em 1791, foi guilhotinada 

por defender a igualdade de homens e mulheres, enquanto em 2017 estamos discutindo a 

possibilidade de criminalização de professores que tentem discutir a igualdade entre pessoas 

independente do seu sexo em sala de aula. Continuamos com as mesmas discussões desde a 

Revolução Francesa. 

A partir do discurso da pluralidade, os parlamentares pretendem interferir no ambiente 

escolar sem, boa parte das vezes, jamais ter experienciado a academia e a docência, discutem e 

opinam nas questões de gênero sem jamais ter lido, mesmo que para tecer críticas, os/as 

principais teóricas sobre o tema. Discutem, superficialmente, sobre uma ideologia chamada 

Ideologia de Gênero e pretendem, proibir a discussão de gênero nas escolas. Os projetos têm 

cunho discriminatório e sectário, com vistas à ressacralização do ambiente público e o fim da 

laicidade do Estado com a imposição transversal de preceitos fundamentalistas cristãos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O Brasil é um país que se forjou por meio de uma colonização portuguesa, pautada em 

incontáveis modos de violência, que passam por genocídio cultural e físico de nações indígenas, 

escravização de negros e alta concentração econômica e de poder nas mãos de uma elite 

inicialmente portuguesa, branca e cristã que, ainda que tenha se ressignificado, por meio da 

alteração dos modelos econômicos, permaneceu sobre marcada por uma configuração social 

estruturada sobre hierarquias. 

Problemas sociais que já existiam no Brasil no século XIX permaneceram quase 

inalterados no século XX e se arrastaram para o século XXI. Nossa colonização, nossa 

independência, nossa república, nossos governos, não foram constituídas a partir da 

participação da maioria da população, que sistematicamente tem sido alijada dos lugares de 

status na esfera política. Forjaram-nos a partir de interesses que não eram os nossos, ora 

atendendo a anseios da Coroa Portuguesa, ora da Inglesa até entrarmos perifericamente em uma 

ordem capitalista. 

Períodos longos de governos autoritários foram intercalados por períodos mais breves 

de democracia. Nesse projeto, consciência crítica nunca foi um investimento do Estado 

brasileiro. Nossa história foi construída à revelia de grande parcela da população, ditada tanto 

por interesses da geopolítica internacional quanto das elites nacionais. 

Dessa forma a cidadania – ou o déficit de seu exercício - foi se delineando em uma 

estrutura na qual os interesses privados de uma minoria se impuseram aos interesses e bens 

públicos, numa dinâmica que historicamente tornou nebulosa a distância entre as esferas 

públicas e privadas, com a supremacia das elites que se mantêm no poder desde a instauração 

da Colônia no país. Ainda que tenha havido alterações nas atividades econômicas dessas elites, 

as estruturas hierárquicas persistiram, de modo a manter o protagonismo de homens brancos e 

proprietários. Esse protagonismo se impõe até mesmo no tocante à legitimidade das formas de 

amor; de viver e se manifestar; dos corpos, dos desejos; das identidades. As instâncias de poder 

se misturaram ao quintal moral da casa daqueles que detêm a hegemonia material e simbólica, 

a hegemonia discursiva, o que lhes permite impor suas próprias regras, e sustentar dispositivos 

de poder que regulam e cerceiam o exercício de direitos daqueles e daquelas que não se 

adequem a essas regras. 

Somos, como disse Trevisan (2002), um eterno ―vir a ser‖. Enquanto isso, a implantação 

de políticas que visem a propor , no âmbito da formação escolar, a discussão acerca da igualdade 

de gênero, igualdade de direitos nas manifestações afetivas e de ordem sexual, são bloqueadas 
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mediante a tentativa de criminalização dessa discussão, e as mazelas do ensino são mascaradas 

com pretensos problemas que na verdade seriam soluções para se chegar em um ambiente social 

verdadeiramente democrático, plural, no qual houvesse respeito às diferenças e às múltiplas 

identidades. 

A maioria dos parlamentares da Câmara Federal brasileira, faz questão de manter sua 

existência limitada ao ―ser-iluminista-fundacional-racional-humanista‖ (GIVIGI, 2011) e está 

presa a conservadorismos, a ideais sectários, que privilegiam a maioria branca historicamente 

superiorizada hierarquicamente, historicamente sujeito de direitos e militam de modo a manter 

sua posição privilegiada, apoiados por um Estado omisso que ―sonega juridicidade aos cidadãos 

que deveriam exercer o gozo aos direitos individuais ligados à liberdade, aos direitos sociais 

ligados à proteção positiva do Estado e, sobretudo, ao direito humano à felicidade‖ (DIAS, 

2002, p. 03). 

O Poder Legislativo, nosso recorte de estudo, braço do Estado que supostamente deveria 

representar e acolher os anseios e direitos dos indivíduos é movido, em sua maioria, por 

convicções pessoais que refletem interesses de um grupo específico, que tem justificado sua 

atuação em conservadorismo e em preceitos cristãos em desrespeito flagrante à laicidade do 

Estado. A atuação da maioria desses legisladores se pauta em preconceitos, principalmente no 

tocante à raça e ao gênero, que reforçam discursos sectários, com o objetivo de devolver para o 

armário minorias sociais historicamente oprimidas, das quais foram tiradas liberdades 

individuais, direito à preservação da sua identidade, o que resulta na violação até mesmo da 

intimidade de uma parcela da sociedade. 

O conservadorismo é resultado do processo de colonialidade do ser fruto do processo 

de desumanização que fundamentou a missão colonizadora portuguesa. O cristianismo, ao 

tornar-se instrumento de poder na missão de transformação à qual foram submetidas as 

comunidades indígenas deu início a um processo de apagamento das práticas comunitárias, a 

uma ―redução ativa das pessoas‖ a partir de um processo de ―sujeitificação‖ que tornou os seres 

tidos como não humanos em seres aptos à classificação, obedientes a um padrão (LUGONES, 

2014, p.939). A modernidade construiu categorizações dicotômicas que permitiram a 

compreensão do mundo moderno. Entender raça, classe e gênero como intersecções é possível 

em uma ontologia não moderna (LUGONES, 2014, p.939). A ininteligibilidade dos ameríndios 

é fruto do contraponto entre esse ser não sujeito – índio, e o arquétipo do sujeito moderno, que 

não se encaixava no modo de vida e de ser daqueles vistos como não humanos. Foi preciso 

conformar as identidades indígenas, heterossexualizá-las para tornar possível categorizá-las e 

sujeitificá-las. Em outras palavras, graças ao processo de heterossexualização pelo qual 
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passaram os povos originários e que persiste até hoje, as identidades não categorizadas, que 

foram forçosamente inseridas em categorias abjetas são oprimidas e invisibilizadas, posto que 

tratadas como anormais ou não naturais. 

A escolha de analisar os discursos sobre gênero e identidades não fixas a partir da 

influência advinda da teoria queer é por ser ela uma forma de denunciar a tentativa do poder 

formal de cristalizar verdades e dizer como devemos ser. Os discursos se mostram intolerantes 

não a homossexualidade somente, mas principalmente à fluidez do gênero, à desconstrução da 

matriz heterossexual e heteronormativa. 

Assim, ao usarmos a teoria queer , não o fizemos com o intento de desvalorizar a 

importância e atualidade dos movimentos identitários, importantes atores sociais na esfera das 

disputas políticas, o fizemos com por compreendermos que essa teoria se propõe a incluir todos 

e todas que não se sintam representados/as em uma identidade fixa, Nesse sentido, a partir do 

que propõem, Butler, Mikolscki e Preciado, entendemos que a teoria queer, ao quebrar a rigidez 

identitária, não está em confronto com os movimentos identitários, ao contrário, está a propor 

uma proposta mais radical de inclusão que, a nosso ver, seria potente para quebrar os 

argumentos baseados em conservadorismos por meio dos quais se decide quem tem e quem não 

tem direito à existência plena. Nesse sentido, foi o voto da Ministra Ellen Gracie, quando do 

julgamento, no âmbito do STF, acerca da união homoafetiva, valendo-se de frase dita 

anteriormente pelo primeiro ministro espanhol Luis Zapatero, que ―não estamos legislando para 

pessoas distantes e desconhecidas, estamos alargando as oportunidades de felicidade para 

nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e nossa família‖, concluindo que 

―uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes‖ (Zapatero apud 

GRACIE, 2011). 

Cremos ser oportuna a referência ao voto da ministra, posto que a maioria dos 

parlamentares brasileiros têm compreendido a decência de maneira oposta, uma vez que nos 

discursos aqui analisados, foi possível observar que, sob a máscara da propaganda ―Escola sem 

Partido‖, existe uma tentativa de devolver para o armário da opressão, sob o cunho da 

indecência‖ todas as identidades que não se comportam em padrões fixos pré-estabelecidos e 

binários. Sob o pretexto de cooptação político-ideológica querem, os defensores do Escola sem 

Partido, eliminar a liberdade de expressão dos professores, criminalizando a atividade docente 

e construindo um tribunal pedagógico. 

Tomando como empréstimo o discurso fundamentalista-religioso-cristão de Ideologia 

de Gênero, pretende reforçar estereótipos, incentivar o preconceito, proibir o debate e as 
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representações culturais e identitárias ao reforçar o mito de que falar de homossexualidade e de 

identidade de gênero fará com que as crianças ―tornem-se homossexuais‖. 

A nosso ver, ao agirem assim, esses deputados, em nome da decência, fomentam a 

violência contra todos e todas aqueles que não se encontrem no ―topo da pirâmide sexual‖ 

(RUBIN, 1993), o que significa dizer, referendam – e, no limite, apoiam – as violências que 

têm tornado o Brasil em uma posição elevada no ranking mundial das violências contra 

mulheres, homossexuais, transexuais, travestis ou seja, todos/as aqueles/as que não representam 

a narcísica visão de homens brancos, autodeclarados heterossexuais. Tentam ressacralizar o 

espaço público com dogmas e preceitos fundamentalistas próprios das religiões judaico-cristãs 

e disseminar discursos de ódio contra as pessoas desviadas das suas regras de decência. 
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ANEXO A – Projeto de Lei 7180, de 24 de fevereiro de 2014 
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2014 

(Do Sr. ERIVELTON SANTANA) 

 

Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 

a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII: 

 

―Art. 3º........................................................................... 

....................................................................................... 

XIII – respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, 

tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação 

escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e 

religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no 

ensino desses temas‖ (AC) 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Na Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelecida por 

meio do Pacto de San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, os Estados 

Americanos reafirmam seu propósito de consolidar no continente, dentro do quadro 

das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, 

fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. A Convenção foi ratificada pelo 

governo brasileiro por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 

 

O art. 12 da citada Convenção dispõe sobre a liberdade de 

consciência e religião. Esse direito implica a liberdade da pessoa de conservar sua 

religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a 

liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou 

coletivamente, tanto em público como em privado. 

 

Para subsidiar a análise da presente proposta, interessa-nos 

particularmente o inciso IV do art. 12 em que se lê: 

 

―Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus 

filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de 

acordo com suas próprias convicções‖ 

 

Os Estados membros estão obrigados a adotar medidas legais ou de 

outro caráter para que o exercício dos direitos e liberdades assegurados pelo Pacto 

de São José da Costa Rica venha a tornar-se efetivo. 
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É precisamente o que desejamos com a presente proposição. Somos 

da opinião de que a escola, o currículo escolar e o trabalho pedagógico realizado pelos 

professores em sala de aula não deve entrar no campo das convicções pessoais e 

valores familiares dos alunos da educação básica. Esses são temas para serem 

tratados na esfera privada, em que cada família cumpre o papel que a própria 

Constituição lhe outorga de participar na educação dos seus membros. 

 

Assim sendo, convidamos os nobres pares a apoiar e aprovar o 

projeto de lei que ora trazemos a esta Câmara dos Deputados. 

 

Sala das Sessões, em de de 2014. 

 
 

Deputado ERIVELTON SANTANA 
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ANEXO B – Projeto de Lei 7181, de 24 de fevereiro de 2014 



173 
 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2014 

(Do Sr. ERIVELTON SANTANA) 

 

Dispõe sobre a fixação de 

parâmetros curriculares nacionais 

em lei com vigência decenal. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A educação escolar, promovida em instituições de ensino 

básico, será orientada por parâmetros curriculares nacionais, 

estabelecidos em lei e com vigência decenal. 

 

§ 1º Os parâmetros curriculares nacionais respeitarão as convicções 

dos alunos, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem 

familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos 

relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a 

transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º Esta 

lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram lançados em 1997, no 

Governo Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de orientar a implantação dos 

currículos escolares e a elaboração dos projetos político-pedagógicos das instituições 

de ensino. Os PCN‘s, como são chamados, destinam-se às etapas fundamental e 

média, tanto em escolas públicas quanto privadas, são organizados por disciplina e 

constituem valioso instrumento para ajustar os conteúdos curriculares à realidade de 

cada escola. 

 

Não obstante, eles não têm caráter obrigatório, são tratados apenas 

como referenciais de orientação para as escolas. Nosso objetivo, com a presente 

proposição é trazer esse instrumento para o campo normativo, isto é, incorporá-lo ao 

ordenamento jurídico da educação. Para isso, o Congresso Nacional deverá aprovar 

lei específica. 

 

Entendemos ser pertinente que o parlamento aprecie a matéria e 

determine o cumprimento dos PCN‘s por duas razões centrais. Além de dispor sobre 

as disciplinas obrigatórias, os parâmetros entrelaçam essas disciplinas com os temas 

transversais – sexualidade, droga, saúde, meio ambiente, ética, etc., que devem ser 

incorporados às salas de aula integrados àquelas disciplinas. Por essa razão 

específica, introduzimos um parágrafo de orientação no art. 1º do Projeto de Lei. 

 

Outro ponto a ser analisado é que os PCN‘s pretendem reforçar a 

importância do papel do professor, o trabalho coletivo e a construção de um novo fazer 

pedagógico. Por isso, impõe-se um olhar cuidadoso do Congresso Nacional sobre as 

orientações deles emanadas. 
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Convidamos os nobres pares a contribuírem para a educação 

brasileira com o indispensável apoio para aprovação desta proposição. 

 

Sala das Sessões, em de de 2014. 

 
 

Deputado ERIVELTON SANTANA 
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ANEXO C – Projeto de Lei 867, de 23 de março de 2015 
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PROJETO DE LEI Nº 867 , DE 2015 

(Do Sr. Izalci) 

 
 

Inclui, entre as diretrizes e bases da 

educação nacional, o "Programa Escola 

sem Partido". 

 
 

O Congresso Nacional decreta: 

 
 

Art.1º. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da 

educação nacional do "Programa Escola sem Partido‖. 

Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do 

Estado; 
 
 

II - pluralismo de  ideias  no  ambiente  acadêmico; 

III - liberdade de aprender, como projeção 

específica, no campo da educação, da liberdade de consciência; 

IV - liberdade de crença; 

V - reconhecimento da vulnerabilidade do 

educando como parte mais fraca na relação de aprendizado; 

VI - educação e informação do estudante quanto 

aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e 

de crença; 

VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a 

educação moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções. 

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política 

e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que 

possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou 

responsáveis pelos estudantes. 

§ 1º. As escolas confessionais e as particulares cujas práticas educativas 

sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou 

ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da 
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matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os 

referidos princípios, valores e concepções. 

§ 2º. Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, 

as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou 

responsáveis pelos estudantes material informativo que 

possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos 

enfoques adotados. 

Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 

I - não se aproveitará da audiência cativa dos 

alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela 

corrente política, ideológica ou partidária; 

II - não favorecerá nem prejudicará os alunos em 

razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou 

religiosas, ou da falta delas; 

III - não fará propaganda político-partidária em sala 

de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, 

atos públicos e passeatas; 

IV - ao tratar de questões políticas, sócio-culturais 

e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as 

principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes 

a respeito; 

V - respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções; 

VI - não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula. 

Art. 5º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio 

serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de 

consciência e de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre   

o disposto no art. 4º desta Lei. 

§ 1º. Para o fim do disposto no caput deste artigo, as escolas afixarão 

nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por 

estudantes e professores, cartazes com o conteúdo previsto no Anexo desta Lei, com, 

no mínimo, 70 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, e fonte com 

tamanho compatível com as dimensões adotadas. 
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§ 2º. Nas instituições de educação infantil, os 

cartazes referidos no § 1º deste artigo serão afixados somente 

nas salas dos professores. 

Art. 6º. Professores, estudantes e pais ou 

responsáveis serão informados e educados sobre os limites 

éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que 

tange aos princípios referidos no art. 1º desta Lei. 

Art. 7º. As secretarias de educação contarão com 

um canal de comunicação destinado ao recebimento de 

reclamações relacionadas ao descumprimento desta Lei, 

assegurado o anonimato. 

Parágrafo único. As reclamações referidas no 

caput deste artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do 

Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da 

criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. 

Art. 8º. O disposto nesta Lei aplica-se, no que 

couber: 

 

 

 
superior; 

 
 

I - aos livros didáticos e paradidáticos; 

II - às avaliações para o ingresso no ensino 

 
 

III - às provas de concurso para o ingresso na 

carreira docente; 

IV - às instituições de ensino superior, respeitado o 

disposto no art. 207 da Constituição Federal. 

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

ANEXO 

 
 

DEVERES DO PROFESSOR 

 
I - O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de 

cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. 
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II - O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas 

convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 

 
III - O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

 
IV - Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e 

seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a 

respeito. 

 
V - O Professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

 
VI - O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula. 

 

 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 

Esta proposição se espelha em anteprojeto de lei elaborado pelo 

movimento Escola sem Partido (www.escolasempartido.org) – ―uma iniciativa 

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

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

–, cuja robusta justificativa subscrevemos:131
 

 
―É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se 

utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a 

determinadas correntes políticas e ideológicas; e para fazer com que eles adotem 

padrões de julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – 

incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. 

Diante dessa realidade – conhecida por experiência direta de todos os 

que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos –, entendemos que 

é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação 

 

 

 

131 http://escolasempartido.org/component/content/article/2-uncategorised/484-anteprojeto-de-lei- 

estadual-e-minuta-de-justificativa 

http://escolasempartido.org/component/content/article/2-uncategorised/484-anteprojeto-de-lei-
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política e ideológica nas escolas, e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos 

recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Trata-se, afinal, de práticas ilícitas, violadoras de direitos e liberdades 

fundamentais dos estudantes e de seus pais ou responsáveis, como se passa a 

demonstrar: 

1 - A liberdade de aprender – assegurada pelo art. 206 da Constituição 

Federal – compreende o direito do estudante a que o seu conhecimento da realidade 

não seja manipulado, para fins políticos e ideológicos, pela ação dos seus 

professores; 

2 - Da mesma forma, a liberdade de consciência, garantida pelo art. 5º, 

VI, da Constituição Federal, confere ao estudante o direito de não ser doutrinado por 

seus professores; 

3 - O caráter obrigatório do ensino não anula e não restringe a liberdade 

de consciência do indivíduo. Por isso, o fato de o estudante ser obrigado a assistir às 

aulas de um professor implica para esse professor o dever de não utilizar sua 

disciplina como instrumento de cooptação político-partidária ou ideológica; 

4 - Ora, é evidente que a liberdade de aprender e a liberdade de 

consciência dos estudantes restarão violadas se o professor puder se aproveitar de 

sua audiência cativa para promover em sala de aula suas próprias concepções 

políticas, ideológicas e morais; 

5 - Liberdade de ensinar – assegurada pelo art. 206, II, da Constituição 

Federal – não se confunde com liberdade de expressão; não existe liberdade de 

expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a 

liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam, em sala de aula, 

uma audiência cativa; 

6 - De forma análoga, não desfrutam os estudantes de liberdade de 

escolha em relação às obras didáticas e paradidáticas cuja leitura lhes é imposta por 

seus professores, o que justifica o disposto no art. 8º, I, do projeto de lei; 

7 - Além disso, a doutrinação política e ideológica em sala de aula 

compromete gravemente a liberdade política do estudante, na medida em que visa a 
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induzi-lo a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas, que beneficiam, direta 

ou indiretamente as políticas, os movimentos, as organizações, os governos, os 

partidos e os candidatos que desfrutam da simpatia do professor; 

8 - Sendo assim, não há dúvida de que os estudantes que se encontram 

em tal situação estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o 

art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), segundo o qual ―nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de exploração‖; 

9 - Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a 

doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico que é praticado 

pelos próprios estudantes contra seus colegas. Em certos ambientes, um aluno que 

assuma publicamente uma militância ou postura que não seja a da corrente dominante 

corre sério risco de ser isolado, hostilizado e até agredido fisicamente pelos colegas. 

E isso se deve, principalmente, ao ambiente de sectarismo criado pela doutrinação; 

10 - A doutrinação infringe, também, o disposto no art. 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que garante aos estudantes ―o direito de ser respeitado por 

seus educadores‖. Com efeito, um professor que deseja transformar seus alunos em 

réplicas ideológicas de si mesmo evidentemente não os está respeitando; 

11 - A prática da doutrinação política e ideológica nas escolas configura, 

ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático, na medida em que ela 

instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo 

político em favor de determinados competidores; 

12 - Por outro lado, é inegável que, como entidades pertencentes à 

Administração Pública, as escolas públicas estão sujeitas ao princípio constitucional 

da impessoalidade, e isto significa, nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello 

(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15ª ed., p. 104), que ―nem favoritismo nem 

perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 

ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses 

sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie.‖; 

13 - E não é só. O uso da máquina do Estado – que compreende o 

sistema de ensino – para a difusão das concepções políticas ou ideológicas de seus 

agentes é incompatível com o princípio da neutralidade política e ideológica do 



182 
 

 

Estado, com o princípio republicano, com o princípio da isonomia (igualdade de todos 

perante a lei) e com o princípio do pluralismo político e de ideias, todos previstos, 

explícita ou implicitamente, na Constituição Federal; 

14 - No que tange à educação moral, referida no art. 2º, VII, do projeto 

de lei, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece 

em seu art. 12 que ―os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa 

e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções‖; 

15 - Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem aprender em 

matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de 

usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente 

aprovados pelos pais dos alunos; 

16 - Finalmente, um Estado que se define como laico – e que, portanto 

deve ser neutro em relação a todas as religiões – não pode usar o sistema de ensino 

para promover uma determinada moralidade, já que a moral é em regra inseparável 

da religião; 

17. Permitir que o governo de turno ou seus agentes utilizem o sistema 

de ensino para promover uma determinada moralidade é dar-lhes o direito de 

vilipendiar e destruir, indiretamente, a crença religiosa dos estudantes, o que ofende 

os artigos 5º, VI, e 19, I, da Constituição Federal. 

Ante o exposto, entendemos que a melhor forma de combater o abuso 

da liberdade de ensinar é informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não 

ser doutrinados por seus professores. 

Nesse sentido, o projeto que ora se apresenta está em perfeita sintonia 

com o art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prescreve, entre 

as finalidades da educação, o preparo do educando para o exercício da cidadania. 

Afinal, o direito de ser informado sobre os próprios direitos é uma questão de estrita 

cidadania. 

Urge, portanto, informar os estudantes sobre o direito que eles têm de 

não ser doutrinados por seus professores, a fim de que eles mesmos possam exercer 



183 
 

 

a defesa desse direito, já que, dentro das salas de aula, ninguém mais poderá fazer 

isso por eles. 

Note-se por fim, que o projeto não deixa de atender à especificidade das 

instituições confessionais e particulares cujas práticas educativas sejam orientadas 

por concepções, princípios e valores morais, às quais reconhece expressamente o 

direito de veicular e promover os princípios, valores e concepções que as definem, 

exigindo-se, apenas, a ciência e o consentimento expressos por parte dos pais ou 

responsáveis pelos estudantes.‖ 

Frisamos mais uma vez que projetos de lei semelhantes ao presente – 

inspirados em anteprojeto de lei elaborado pelo Movimento Escola sem Partido 

(www.escolasempartido.org) – já tramitam nas Assembleias Legislativas dos Estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Espírito Santo, e na Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; e em dezenas de Câmaras de Vereadores (v.g., São Paulo-SP, Rio 

de Janeiro-RJ, Curitiba-PR, Vitória da Conquista-BA, Toledo-PR, Chapecó-SC, 

Joinville-SC, Mogi Guaçu-SP, Foz do Iguaçu-PR, etc.), tendo sido já aprovado nos 

Municípios de Santa Cruz do Monte Carmelo-PR e Picuí-PB. 

Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio dos Nobres 

Pares para aprovação deste Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, em 23 de março de 2015. 

 

 

 

 

 
Deputado IZALCI 

PSDB/DF 



184 
 

 

ANEXO D – Projeto de Lei 6005, de 16 de agosto de 2016 
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2016 

(Do Sr. Jean Wyllys) 

 

Institui o programa ―Escola livre‖ 

em todo o território nacional. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Fica criado, em todo o território nacional, o programa ―Escola 

livre", no âmbito dos ensinos público e privado, atendendo aos 

seguintes princípios: 

 

I – a livre manifestação do pensamento. 

II – a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar 

por todos os meios a cultura, o conhecimento, o pensamento, as artes 

e o saber, sem qualquer tipo de censura ou repressão. 

III – o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

IV – a laicidade e o respeito pela liberdade religiosa, de crença e de 

não-crença, sem imposição e/ou coerção em favor ou desfavor de 

qualquer tipo de doutrina religiosa ou da ausência dela. 

V – a educação contra o preconceito, a violência, a exclusão social e 

a estigmatização das pessoas pela cor da pele, origem ou condição 

social, deficiência, nacionalidade, orientação sexual, identidade e/ou 

expressão de gênero ou qualquer outro pretexto discriminatório. 

VI – o respeito à pluralidade étnica, religiosa, ideológica e política e à 

livre manifestação da orientação sexual e da identidade e/ou 

expressão de gênero. 

VII – a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o 

fomento à igualdade e à inclusão social por meio de uma educação 

de qualidade e do acesso igualitário à cultura, às artes e ao 

conhecimento. 

VIII – a valorização permanente de profissionais da educação escolar 

em todos os níveis e modalidades de ensino e a formação inicial, 

continuada e em serviço para o cumprimento dos objetivos da 

presente Lei. 

IX – a gestão democrática do ensino público, com a participação de 

estudantes, docentes e responsáveis, parentais ou não. 

X – a busca constante de um padrão de excelência, tanto no ensino 

quanto na formação permanente de docentes. 

XI – a valorização da experiência extraescolar e extracurricular. 

XII – o fomento, pela comunidade escolar e/ou acadêmica, da 

organização democrática estudantil em grêmios, centros acadêmicos 

e similares. 

Parágrafo Único. Esta Lei aplica-se a todos os níveis de educação 

pública e privada, no que couber. 

Art. 2º. São vedadas, em sala de aula ou fora dela, em todos os níveis 

e modalidades de educação da Federação, as práticas de quaisquer 

tipos de censura de natureza política, ideológica, filosófica, artística, 

religiosa e/ou cultural a estudantes e docentes, ficando garantida a 

livre expressão de pensamentos e ideias, observados os direitos 
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humanos e fundamentais, os princípios democráticos e os direitos e 

garantias estabelecidos no artigo 1º da presente Lei, na Constituição 

Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais 

o Brasil é signatário. 

§1º. Os princípios elencados nesta Lei serão interpretados de modo a 

garantir a liberdade, a pluralidade e o respeito aos direitos humanos, 

não podendo ser invocados para permitir a imposição autoritária aos 

estudantes das ideias e concepções de docentes e autoridades. 

§2º. As liberdades de expressão e manifestação serão garantidas a 

docentes e estudantes, permitindo-se o conhecimento de diferentes 

pontos de vista e o debate democrático e respeitoso de ideias e visões 

de mundo, sem confundir liberdade de expressão e manifestação do 

pensamento com preconceito, discriminação e/ou discursos de ódio. 

Art. 3º. Fica assegurado o direito de estudantes matriculados em 

todos os níveis de ensino a receberem informação sobre os direitos e 

deveres individuais e coletivos garantidos pelo Art. 5º da Constituição 

Federal. 

§1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, as escolas manterão 

cartazes no alfabeto ordinário e em Braille com o conteúdo previsto 

no Anexo desta Lei, que deverão ser afixados em locais onde possam 

ser lidos por todas as pessoas que frequentam o ambiente escolar, 

especialmente estudantes e docentes. 

Art. 4º. Docentes, estudantes e responsáveis, parentais ou não, serão 

informados sobre o princípio da liberdade e autonomia no exercício 

da atividade de ensino. 

Art. 5º. O Poder Público criará um canal de comunicação destinado 

ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento 

desta Lei, assegurando-se o anonimato. 

Art. 6º. Fica assegurado, em todos os concursos públicos para 

provimento de cargo de professores da rede pública, o direito ao pleno 

debate, sem censura ou discriminação, de quaisquer matérias e 

assuntos. 

Art. 7º. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber: 

I – aos livros didáticos e paradidáticos adotados na rede pública e na 

rede privada. 

II – às avaliações para o ingresso no ensino superior. 

III – às provas de concurso para ingresso e avanço na carreira 

docente. 

IV – às instituições de ensino superior, observado o disposto no art. 

207 da Constituição Federal. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 
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ANEXO 
 

LEI Nº 

 

A DOCENTES E ESTUDANTES 

 

I – é assegurada a livre manifestação do pensamento, conforme previsto na 

Constituição Federal; 

II – é assegurado o direito à liberdade de manifestação e de expressão intelectual e 

a liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar a cultura, 

o conhecimento, o pensamento, as artes e o saber, sem qualquer tipo de censura 

ou repressão; 

III – é assegurado o direito de tratar, em sala de aula e fora dela, de questões 

políticas, socioculturais e econômicas, com liberdade e pluralidade de opiniões e 

pensamentos. 

NA ESCOLA 

I – não há lugar para o preconceito e a estigmatização das pessoas pela cor da pele, 

origem ou condição social, deficiência, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade e/ou expressão de gênero ou qualquer outro pretexto discriminatório. 

II – deve-se educar contra todas as formas de discriminação, exclusão social e 

violência física e simbólica, promovendo-se o respeito pela diferença e a celebração 

da diversidade e da pluralidade democrática. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei nasce como resposta à pretensão autoritária de censurar, 

calar, perseguir e criminalizar a liberdade de expressão e pensamento nas escolas 

brasileiras. É, de certa forma, uma resposta àqueles que querem ressuscitar o velho 

macarthismo e a repressão ao pensamento livre e ao debate democrático no âmbito 

da educação. 

 

Mas é muito mais do que isso: é, também, um projeto que visa a garantir a mais 

absoluta liberdade de expressão e pensamento no âmbito da educação, o pluralismo 

de ideias, o debate sem mordaças, a escuta respeitosa da opinião do outro, o respeito 

e a celebração da diversidade como valor democrático e a autonomia pedagógica das 

escolas, que devem formar cidadãos e cidadãs informados, críticos e com capacidade 

para pensar por si mesmos e conceber suas próprias opiniões e visões de mundo. É, 

também, um projeto que objetiva combater a discriminação, o preconceito e o discurso 

de ódio no âmbito da educação, garantindo o respeito pelas diferenças que nos 

enriquecem como sociedade e prevenindo todas as formas de violência, bullying e 

assédio escolar. 

 

Inspirados no projeto de lei estadual apresentado recentemente pelo deputado Juliano 

Roso (PCdoB) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos 

e parabenizamos por essa primeira iniciativa, elaboramos a presente proposta para o 

âmbito federal, que incorpora outras ideias e amplia os objetivos daquela iniciativa 

estadual, enfrentando não apenas a censura e a perseguição política, como também 

o preconceito e a discriminação, garantindo direitos não apenas aos professores e 

professoras, como também aos alunos e alunas e seus responsáveis, parentais ou 

não, com o objetivo de democratizar a educação e promover a mais absoluta liberdade 

e o respeito irrestrito pelos direitos humanos. 

 

Como é praxe no nosso mandato, o projeto foi amplamente debatido pelo Conselho 

Social que o compõe, instância de democracia participativa de alta intensidade. 

 

Consideramos que uma sociedade começa a ser democrática quando educa para a 

democracia desde o nível inicial até a pós-graduação. Não existe outra forma de 

produzir essa mudança de longo prazo e grande escala que o nosso país precisa, 

depois das tragédias totalitárias do século XX. Uma escola autoritária produz uma 

sociedade com graves problemas de autoritarismo. Uma escola sem pluralismo e 

debate democrático produz uma sociedade com graves problemas para ouvir e 

respeitar a opinião dos outros e para exercitar a democracia como prática política e 

como forma de vida. Uma escola que teme que docentes e estudantes falem sobre 

política e conheçam, se informem, estudem e debatam com pluralidade as diferentes 

correntes de pensamento e sua relação com a vida presente produz uma sociedade 

imatura e despreparada para colocar em prática um sistema político autenticamente 

democrático. Uma escola sem laicidade e liberdade de crença e de não-crença produz 

uma sociedade com graves problemas de intolerância religiosa, fanatismo e 

fundamentalismo. Uma escola que permite — ou, ainda pior, reproduz e ensina como 

valor — o preconceito e a discriminação produz uma sociedade com altos índices de 

ignorância, incompreensão, exclusão, segregação, discriminação e violência. Uma 

escola onde o racismo, o machismo, a xenofobia, o preconceito contra as pessoas 
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LGBT e outros discursos de ódio são tolerados ou incentivados produz uma sociedade 

que tende a não combater esses males. 

 

A escola, numa sociedade democrática, precisa ser, ela também, 

democrática. Precisa garantir a todos e todas — docentes, estudantes e responsáveis, 

parentais ou não — o direito à liberdade de manifestação e de expressão intelectual 

e a liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar a cultura, o 

conhecimento, o pensamento, as artes e o saber, sem qualquer tipo de censura ou 

mordaça. Uma escola que prepare futuros cidadãos e cidadãs para participarem da 

vida democrática não pode impedir ou proibir que sejam tratadas, em sala de aula e 

fora dela, questões políticas, socioculturais ou econômicas, com liberdade e 

pluralidade de opiniões e pensamentos. Muito pelo contrário, deve incentivar que isso 

seja feito. Deve educar de modo a despertar nos e nas estudantes a curiosidade e o 

engajamento político saudável, sem qualquer tipo de doutrinação ou imposição das 

ideias de docentes e autoridades, colocando todas as opiniões em debate sem 

qualquer tipo de censura. 

 

Uma escola para a democracia é uma escola onde as pessoas são 

ensinadas a aprender por si mesmas, a investigar, a ler criticamente, a fazer pesquisa 

usando o método científico, a interpretar e questionar diferentes teorias e concepções; 

onde a informação e o saber são colocadas à disposição dos e das estudantes sem 

qualquer tipo de censura; onde o debate não é insubordinação, mas senso crítico; 

onde a formação da própria opinião não nasce da aceitação e introjeção do discurso 

da autoridade ou daquele que domina no ambiente social dos alunos, mas de um 

caminho em que as diferentes opiniões são ouvidas, debatidas, discutidas, analisadas 

e criticadas. 

 

Ao mesmo tempo, uma escola para uma sociedade democrática deve 

combater os preconceitos, falsas certezas que produzem ódio, estigma, segregação, 

exclusão e violência — entendendo para isso que discurso de ódio não é opinião, que 

discriminação e opressão não são formas de exercício da liberdade, que a violência 

não é aceitável e que a diferença não é um problema. Essa escola deve problematizar 

os preconceitos que existem fora e dentro dela para que sejam desconstruídos; para 

que o respeito pelo outro e pela outra e a celebração da diferença e da diversidade 

substituam o medo e a rejeição contra aqueles e aquelas que  são diferentes de nós  

ou da visão idealizada que temos de nós mesmos. 

 

Uma escola para a democracia é uma escola com muitos partidos, 

com muitas ideias, com muito debate, com muita análise crítica do mundo. Uma escola 

para a democracia é uma escola sem ódio, sem autoritarismo e sem discriminação. 

Uma escola para a democracia é uma escola laica e respeitosa de todas as crenças 

e da ausência delas. Uma escola para a democracia é uma escola que pratica a 

democracia no seu cotidiano. 

 

São esses os valores que inspiram este projeto e pelos quais solicito 

a vênia dos nobres pares para a aprovação. 

 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. 
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Sala de Sessões, 16 de agosto de 2016. 

 
 

Deputado Jean Wyllys 

PSOL/RJ 
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ANEXO E – Projeto de Lei 1859, de 10 de junho 2015 



192 
 

 

PROJETO DE LEI Nº  , DE 2015 

(do Senhor IZALCI e outro) 

 
 

Acrescenta Parágrafo único ao ao artigo 

3º artigo da Lei 9.394/96 (de Diretrizes e 

Bases da Educação). 

 
 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

 

Art. 1º Esta Lei acrescenta Parágrafo Único ao art. 3º da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para 

prever a proibição de adoção de formas tendentes à aplicação de ideologia de gênero 

ou orientação sexual na educação. 

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passa a vigorar acrescido do seguinte 

Parágrafo Único: 

―Art. 3º.…………………......………............................................... 

 
Parágrafo único: A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem 

adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma 

complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, 

o termo ‗gênero‘ ou ‗orientação sexual.‖ (NR) 

 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A educação 

nacional atenderá aos seguintes princípios: 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 

O artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), à qual propomos acrescentar um novo parágrafo, estabelece que o ensino 

nacional será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

―[...] 

III – Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância;‖ 

 

Estas determinações devem ser lidas no amplo contexto da Constituição de 1988, na 

qual se encontram outros princípios fundamentais que limitam, com razão, o âmbito 

das normas mencionadas na LDB. E dizemos com razão, porque qualquer valor e 



193 
 

 

norma social deve ser coerente com os demais valores e normas sociais. Excelente é 

o princípio da liberdade, mas ele não pode ser estendido até o ponto de constituir-se 

na violação da liberdade de todos os demais. 

 

Assim, vemos que o artigo 226 da Constituição a Carta Magna estabelece o princípio 

segundo qual: 

 

―a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado‖. 

 

Vemos também que os artigos 220 e 221 da Constituição vedam qualquer forma de 

censura, ao mesmo tempo em que estabelecem que: 

 

―compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam 

à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 

programações de rádio e televisão que contrariem ... o respeito 

aos valores éticos e sociais da pessoa e da família‖. 

 

Com muito mais razão o constituinte teria estabelecido os meios legais que 

garantissem à família a possibilidade de se defenderem de um sistema de ensino que 

não somente desrespeitasse valores éticos e sociais da família, mas que tivesse sido 

concebido com o especial propósito de destruir a própria instituição familiar, qualquer 

que fosse o sentido em que ela fosse tomada. E dizemos o mesmo, com muito mais 

razão, no que se refere ao sistema educacional, porque a Constituição também 

estabelece, no seu artigo 205, que a educação não é somente dever do Estado, mas 

 

―direito de todos e dever do Estado e da família‖. 

 

Se o constituinte, em 1988, não mencionou explicitamente a possibilidade de ameaças 

mais graves à família do que os apresentados pelos meios de comunicação social, 

isto se deveu a que, naquele ano, a ideologia de gênero era algo impensável para o 

público em geral. Estava começando a sair da mente de seus criadores  para a mesa 

de seus promotores, adquirindo sua configuração atual no início dos anos 90, na 

Universidade de Berkeley, com a obra da professora Judith Butler intitulada ―O 

Problema do Gênero‖ [Judith Butler: Gender Trouble, Feminism and the Subversion 

of Identity, 1990, Routledge, New York]. Logo em seguida o conceito foi ardilosamente 

introduzido por meio do trabalho das Fundações Internacionais na Conferência sobre 

a Mulher promovida pela ONU em Pequim. A Conferência supostamente trataria da 

discriminação contra as mulheres, mas em vez de falar-se de discriminação sexual, 

repetiu-se mais de 200 vezes, sem definição de termos, a nova expressão 

―discriminação de gênero‖. Tanto na conferência como nas pré-conferências os 

delegados de numerosos países exigiram que o conceito de gênero fosse claramente 

definido antes do documento ser apresentado ou aprovado, mas as comissões 

responsáveis insistiram repetidas vezes que o termo era auto-evidente e não 

necessitaria ser definido. O conceito, porém, foi finalmente definido em 2006, quando 

duas ONGs européias, a International Commission of Jurists e a International 

Service for Human Rights, convocaram 29 especialistas de 25 países, incluindo a 

brasileira Sônia Correa, para uma Conferência a ser realizada em Yogyakarta, na 

Indonésia, para 



194 
 

 

―trazerem maior claridade e coerência às obrigações sobre 

direitos humanos dos Estados‖. 

 

http://www.icj.org/yogyakarta-principles/ 

 

A partir de Yogyakarta foram definidos os termos ―identidade de gênero‖ e 

―orientação sexual‖. Apesar da conferência ter sido convocada por  duas  ONGs e 

não contar com delegados oficiais de nenhum país, esta tem sido mencionada, na 

prática, como se contivesse princípios indeclináveis de uma convenção internacional 

aprovado pela comunidade das nações. 

 

A ideologia, entretanto, já havia iniciado suas construções nos anos 80, antes de 

Butler, quando o conceito de gênero passou a ser adotado pelo movimento marxista  

e feminista, que via nesta teoria uma justificação científica para as teses 

desenvolvidas inicialmente por Karl Marx e Friederich Engels. 

 

Conforme atesta uma amplíssima literatura que poucas vezes é levada ao grande 

público, a doutrina marxista sustenta ser impossível implantar a revolução socialista 

sem que antes se destrua a família. Antes mesmo que iniciasse a redação do Capital, 

Marx escreveu na sua obra ―A Ideologia alemã‖: 

 

―A propriedade privada somente poderá ser suprimida quando a 

divisão do trabalho puder ser suprimida‖. 

 

A divisão do trabalho, porém, na sua origem, não é nada mais do 

que a divisão do trabalho no ato sexual, que mais tarde se torna 

a divisão do trabalho que se desenvolve por si mesma. A divisão 

do trabalho, e por conseguinte, repousa na divisão natural do 

trabalho na família e na divisão da sociedade em diversas 

famílias que se opõem entre si, e que envolve, ao mesmo tempo, 

a divisão desigual tanto do trabalho como ele seus produtos, isto 

é, da propriedade privada, que já possui seu germe na sua forma 

original, que é a família, em que a mulher e os filhos são escravos 

do marido‖ [Karl Marx e Friederich Engels: A Ideologia Alemã] 

 

Nos últimos anos de sua vida, Marx pôde aprofundar, graças aos trabalhos do 

antropólogo americano Morgan, sua concepção sobre a família, recolhida finalmente 

no livro assinado por Engels ―A Origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado‖. Nesta obra Engels, seguindo Marx, sustentava que nos primórdios da 

história não teria existido a instituição que hoje denominamos de família. A vida sexual 

era totalmente livre e os homens relacionavam-se sexualmente com todas as 

mulheres. Deste modo, as crianças somente conheciam quem eram as suas mães, 

mas não sabiam quem fossem os seus pais. Mais tarde, à medida em que a sociedade 

passou de caçadora a agricultora, a humanidade começou a acumular riqueza e os 

homens, desejando deixar as novas fortunas como herança à sua descendência, para 

terem certeza de quem seria o eu herdeiro, foram obrigados a forçar as mulheres a 

não mais se relacionarem com outros parceiros. Com isto transformaram as mulheres 

em propriedade sexual e assim teriam surgido as primeiras famílias, fruto da opressão 

do homem sobre a mulher, e com a qual se teria iniciado a luta de classes. A conclusão 

óbvia desta tese, afirmada como absoluta certeza, visto que confirmava as teorias já 

http://www.icj.org/yogyakarta-principles/
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levantadas pelo jovem Marx, é que não poderia haver revolução comunista duradoura 

sem que a concomitante destruição da família. 

 

As teorias de Marx sobre a família foram levadas à prática pela Revolução Leninista 

e aprofundadas pela Escola de Frankfurt. Fazendo um balanço sobre a revolução 

russa de 1917, Kate Millett escreve, em sua obra ―Sexual Politics‖: 

 

―A União Soviética realizou um esforço consciente para eliminar 

o patriarcado e reestruturar a sua instituição mais básica, a 

família. Depois da revolução foram instituídas todas as leis 

possíveis para libertar os indivíduos das exigências da família: 

matrimônio livre e divórcio, contracepção e aborto a pedido. Mais 

do que tudo, as mulheres e as crianças foram libertadas do poder 

econômico do marido. Debaixo do sistema coletivista, a família 

começou a desintegrar-se segundo as próprias linhas sob as 

quais havia sido construída. Todas as providências legais foram 

tomadas para promover a igualdade política e econômica. Mas, 

mesmo com tudo isso, a experiência soviética falhou e foi 

abandonada. Nos anos trinta e quarenta a sociedade soviética 

voltou a assemelhar-se às sociedades patriarcais  reformadas 

dos países ocidentais‖ 

 

Nos anos 30 a Escola de Frankfurt aprofundou a ligação entre a revolução marxista e 

a destruição da família. A revolução, segundo escreve Karl Korch no livro ―Marxismo 

e Filosofia‖, obra que deu início à Escola de Frankfurt, deve dar-se no nível 

econômico, mas as superestruturas política e cultural impedem a reestruturação 

econômica que se inauguraria com a implantação da ditadura do proletariado. 

Conseqüentemente, para possibilitar a revolução socialista, é necessário desenvolver 

concomitantemente um amplo trabalho de destruição da política e da cultura. 

 

O modo pelo qual seria possível destruir a cultura para possibilitar a revolução 

socialista foi detalhadamente exposto por Max Horkeimer, o principal dirigente da 

Escola de Frankfurt, no seu ensaio ―Autoridade e Família‖, publicado 1936. Segundo 

ele, o que impede a destruição da cultura é a autoridade, e o que condiciona nos 

homens a autoridade é precisamente a família: 

 

―entre as relações que influem decididamente no modelamento 

psíquico dos indivíduos, a família possui uma significação de 

primeira magnitude. A família é o que dá à vida social a 

indispensável capacidade para a conduta autoritária de que 

depende a existência da ordem burguesa‖ [Max Horkheimer: 

Autoridade e Família, 1936, republicado posteriormente in Teoria 

Critíca, 1968]. 

 

Segundo Horkheimer, a capacidade da família em impor autoridade é tão notável que 

chega ao ponto de tornar impensáveis as relações sexuais entre mãe e filhos e entre 

irmãos e irmãs, apesar destes indivíduos de sexos diferentes passarem anos seguidos 

vivendo debaixo do mesmo teto, algo simplesmente inconcebível se não ocorresse 

dentro da estrutura ambiente familiar: 
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―não somente a vida sexual dos esposos se cerca de  segredo 

diante dos filhos, como também da ternura que o filho 

experimenta para com a mãe deve ser proscrito todo impulso 

sexual; ela e a irmã têm direito apenas a sentimentos  puros, a  

uma veneração e uma estima imaculadas‖[Max Horkheimer: 

Autoridade e Família, 1936, in Teoria Crítica, 1968]. 

 

Assim, afirma Horkheimer, 

 

―a subordinação ao imperativo categórico do dever foi, desde o 

início, o fim consciente da família burguesa. Os países que 

passaram a dirigir a economia, principalmente a Holanda e a 

Inglaterra, dispensaram às crianças uma educação cada vez mais 

severa e opressora. A família destacou-se sempre com maior 

importância na educação da submissão à autoridade. A força que 

o pai exerce sobre o filho é apresentada como relação moral, e 

quando a criança aprende a amar o seu pai de todo o coração, 

está na realidade recebendo sua primeira iniciação na relação 

burguesa de autoridade. Obviamente estas relações não são 

conhecidas em suas verdadeiras causas sociais, mas encobertas 

por ideologias religiosas e metafísicas que as tornam 

incompreensíveis e fazendo parecer a família como algo ideal até 

mesmo em uma modernidade em que, comparada com as 

possibilidades pedagógicas da sociedade, a família somente 

oferece condições miseráveis para a educação humana. Na 

família, o mundo espiritual em que a criança cresce está 

dominada pela idéia do poder exercido de alguns homens sobre 

os outros, pela idéia do mandar e do obedecer‖[Max Horkheimer: 

Autoridade e Família, 1936, in Teoria Crítica, 1968]. 

 

Mas se a revolução russa e a Escola de Frankfurt apontaram claramente o motivo pelo 

qual a destruição da família seria tão central para o êxito da revolução socialista, não 

explicaram, todavia, como esta deveria ser realizada. De fato, como já notamos, 

apesar de todo o empenho e recursos utilizados, nem a revolução russa conseguiu 

dissolver a família. Nos anos 70, Kate Millett, a mesma que acabamos de mencionar, 

assim explicava as causas pelas quais Lênin não havia conseguido abolir a família: 

 

―A causa mais profunda para isto reside no fato de que, além da 

declaração de que a família compulsória estava extinta, a teoria 

Marxista falhou ao não oferecer uma base ideológica suficiente 

para uma revolução sexual e foi notavelmente ingênua em 

relação à força histórica e psicológica do patriarcado. Engels 

havia escrito apenas sobre a história e a economia da família 

patriarcal, mas não investigou os hábitos mentais nela 

envolvidos, e até mesmo Lenin admitiu que a revolução sexual 

não era adequadamente compreendida. Com efeito, no contexto 

de uma política sexual, as transformações verdadeiramente 

revolucionárias deveriam ser a influência, à escala política, sobre 

as relações entre os sexos. Justamente porque o período em 

questão não viu concretizar-se as transformações radicais que 
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parecia prometer, conviria definir aquilo que deveria ser uma 

revolução sexual bem sucedida. Uma revolução sexual exigiria, 

antes de tudo o mais, o fim das inibições e dos tabus sexuais, 

especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento 

monogâmico tradicional: a homossexualidade,  a  ilegitimidade,  

as relações pré-matrimoniais e na adolescência. Isto permitiria 

uma integração de subculturas sexuais, uma assimilação de  

ambos os lados da experiência humana até aqui excluídos da 

sociedade. Da mesma forma, seria necessário reexaminar as 

características definidas como masculinas e femininas. O 

desaparecimento do papel ligado ao sexo e a total independência 

econômica da mulher destruiriam ao  mesmo tempo a autoridade  

e a estrutura econômica. Parece improvável que tudo isto possa 

acontecer sem um efeito dramático sobre a família 

patriarcal‖[Kate Millett: Sexual Politics, 1969, Rupert Hart-Davis, 

London]. 

 

Logo após Kate Millett haver escrito estas linhas, cientistas e filósofos começaram a 

desenvolver aquilo que é considerado, pelo menos até o momento, como a solução 

definitiva para o problema da família. Não é nada maisdo que aquilo que hoje 

conhecemos como ideologia de gênero. O conceito de gênero foi desenvolvido pela 

primeira vez no final dos anos 60 pelo Dr. John Money, psicólogo neozelandês 

professor na John Hopkins University de Baltimore. 

 

Dr. Money sustentou que a percepção que as pessoas têm de sua própria 

sexualidade, à qual denominou de identidade de gênero, dependeria da educação 

recebida e poderia ser diferente de seu sexo biológico. Ao deparar-se com um recém- 

nascido que havia sofrido uma amputação do pênis, e que possuía um irmão gêmeo 

univitelino, Money recomendou aos pais que castrassem o bebê e educassem o 

primeiro como mulher e o segundo como homem, sem que ambos soubessem de suas 

diferenças de nascença. A experiência fracassou completamente, uma vez que o 

gêmeo que havia sido educado para ser mulher, desde tenra idade, rasgava seus 

vestidos femininos, mais tarde passou a acusar os pais de lavagem cerebral e, por 

volta dos quinze anos, ameaçou suicidar-se se não lhe permitissem comportar-se 

como homem. John Money, entretanto, publicava diversos trabalhos na literatura 

especializada considerando a experiência como um sucesso e a comprovação 

definitiva da teoria de gênero. 

 

Até poucos anos atrás a palavra gênero significava a atribuição de um caráter 

masculino ou feminino a classes de palavras tais como os substantivos e adjetivos. 

Dizia-se que uma palavra seria masculina, feminina ou neutra, ainda que o objeto 

correspondente, como um caderno ou uma mesa, não fosse um ente sexuado. Na 

língua inglesa, o termo correspondente ‗gender‘, poderia ainda, secundariamente, ser 

entendido como sinônimo genérico de sexo; neste outro sentido, gênero poderia ser 

tanto o sexo masculino ou feminino, sem especificação. Mas, graças ao trabalho do 

Dr. John Money, o termo passou a perder este sentido secundário de sexo em geral, 

desvinculou-se da biologia e passou a referir-se a um papel socialmente construído. 

Assimilado, logo em seguida, durante a década dos anos 80, pelas teóricas do 

feminismo, passou a ser utilizado pelo movimento feminista para promover a 

revolução marxista. 
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Foi, porém, Judith Butler quem apresentou, no início dos anos 90, o conceito filosófico 

moderno de gênero, sob a forma que poderia ser aplicado, através do movimento 

feminista, para conduzir à destruição da família, necessária para promover a 

revolução socialista. Segundo Butler, quando as feministas se pensam a si mesmas 

como mulheres, já estão com isto, construindo um discurso que as impedem de 

emancipar-se dos homens. As feministas não deveriam mais falar da mulher como 

sujeito do seu movimento, mas deveriam, em vez disso, substituir tanto a feminilidade 

como a masculinidade pelo conceito amorfo e variável de gênero. Conforme explicado 

em sua obra ―O Problema do Gênero‖, 

 

―Durante a maior parte do tempo a teoria feminista supôs que 

haveria uma identidade existente, entendida através da categoria 

da mulher, que constituía o sujeito para o qual se construía a 

representação política. Mas recentemente esta concepção da 

relação entre a teoria feminista e a política foi questionada a 

partir de dentro do próprio discurso feminista. O próprio sujeito 

―mulher‖ não pode ser mais entendido em termos estáveis ou 

permanentes. Há uma farta literatura que mostra que há muito 

pouco acordo sobre o que constitui, ou deveria constituir, a 

categoria ―mulher‖. O filósofo Michel Foucault mostra que os 

sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que eles em 

seguida passam a representar. Nestes casos, recorrer não 

criticamente a um sistema como este para emancipar as 

mulheres é obviamente auto sabotador. A denúncia de um 

patriarcado universal não goza mais da mesma credibilidade de 

outrora, mas é muito mais difícil desconstruir a noção de uma 

concepção comum de mulher, que é conseqüência do quadro do 

patriarcado. A construção da categoria ―mulher‖ como um 

sujeito coerente é, no fundo, uma reificação de uma relação de 

gênero. E esta reificação é exatamente o contrário do que 

pretende o feminismo. A categoria ―mulher‖ alcança estabilidade 

e coerência somente no contexto da matriz heterossexual. É 

necessário, portanto, um novo tipo de política feminista para 

contestar as próprias reificações de gênero e de identidade, uma 

nova política que fará da construção variável da identidade não 

apenas um pré-requisito metodológico e normativo, mas também 

um objetivo político. Paradoxalmente o feminismo somente 

poderá fazer sentido se o sujeito ―mulher‖ não for assumido de 

nenhum modo‖ [Judith Butler: Gender Trouble, feminism and the 

subsversion of identity, 1990, Routledge, New York]. 

 

A idéia de que, para a revolução socialista seria necessário que as mulheres não mais 

se assumissem como mulheres não era nova nos anos 90. A novidade introduzida por 

Butler está no modus operandi através do conceito de ‗gênero‘. Segundo Butler, a 

transição seria politicamente possível através da introdução do conceito de gênero 

inicialmente desenvolvido por Money. Mas a idéia de fundo já estava plenamente 

desenvolvida alguns anos antes de Butler, embora sem a intermediação do conceito 

de gênero, na obra ―A Dialética do Sexo‖, da feminista marxista Shulamith Firestone: 
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―Para falar sobre as alternativas revolucionárias, é necessário 

começar por dizer que as mulheres, no plano biológico, são 

diferenciadas dos homens. A natureza produziu a desigualdade 

fundamental, que foi, mais tarde, consolidada e 

institucionalizada, em benefício dos homens. As mulheres eram 

a classe escrava que mantinha a espécie, a fim de que a outra 

metade fosse liberada para o trabalho, admitindo-se os aspectos 

escravizantes disso, mas salientando todos os aspectos  

criativos. 

 

Esta divisão natural do trabalho continuou somente à custa de 

um grande sacrifício cultural: os homens e as mulheres 

desenvolveram apenas uma metade de si mesmos, em prejuízo 

da outra metade. A divisão da psique em masculina e feminina, 

estabelecida com o fim de reforçar a divisão em função da 

reprodução, resultou trágica. A hipertrofia do racionalismo do 

impulso agressivo e a atrofia da sensibilidade emocional nos 

homens resultaram em guerras e em desastres culturais. O 

emocionalismo e a passividade das mulheres aumentou o seu 

sofrimento. Sexualmente os homens e as mulheres foram 

canalizados para uma heterossexualidade altamente organizada, 

nos tempos, nos lugares, nos procedimentos e até nos diálogos. 

 

Deve-se, portanto, propor, em primeiro lugar, a distribuição do 

papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade 

como um todo, tanto entre os homens, quanto entre as mulheres. 

Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres 

de sua biologia significa ameaçar a unidade social, que está 

organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição 

das mulheres ao seu destino biológico, a família. 

 

Em segundo lugar, a segunda exigência será a total 

autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto 

das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos 

falar de um socialismo feminista. Com isso atacamos a família 

em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela 

está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres, e 

sua conseqüência, a dependência física das mulheres e das 

crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para 

destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, 

nós a destruiremos ainda mais. 

 

É necessário, em terceiro lugar, a total integração das mulheres 

e das crianças em todos os níveis da sociedade. E, se as 

distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e 

crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da 

repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, 

sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual ―natural‖. 

Assim, chegaremos, em quarto lugar, à liberdade sexual para que 

todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade 
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como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser 

assim. Em nossa nova sociedade a humanidade  poderá  

finalmente voltar à sua sexualidade natural ―polimorficamente 

diversa‖. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de 

sexualidade. A mente plenamente  sexuada  tornar-se-ia  

universal‖ [Shulamith Forestone: The Dialetic of Sex, 1970, Bantam 

Books, New York]. 

 

Faltava ainda, entretanto, o mais importante para que a idéia se tornasse realidade 

política. Havia o problema prático de como introduzir estas idéias, e especialmente a 

idéia de gênero, já identificada como capaz de conduzir a humanidade à ―mente 

polimorficamente sexuada que destruiria a família‖, para arena política. Tal como 

formuladas por Shulamith Firestone e Judith Butler, estas idéias não eram 

politicamente viáveis e somente um pequeno punhado de revolucionárias radicais 

seriam capazes de aceitá-las. O dilema foi finalmente resolvido na Conferência da 

ONU, realizada em Pequim no ano de 1995, para tratar sobre a discriminação contra 

as mulheres. 

 

A Conferência de Pequim estava programada para discutir e aprofundar a 

―Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher‖, já aprovada em 1979 pela Assembléia Geral da ONU. A comissão 

organizadora da Conferência de Pequim, habilmente substituiu no documento a ser 

debatido os  conceitos de  ‗mulher‘ e ‗discriminação contra a mulher‘ por ‗gênero‘   

e ‗discriminação de gênero‘, mas de tal modo que, no contexto do documento, todas 

estas expressões pareceriam significar sinônimos. As palavras foram 

deliberadamente utilizadas para sugerir que ―gênero‖ seria apenas um sinônimo 

elegante para ―sexo‖. Se a introdução das novas expressões pudesse  ser aceita em 

um documento oficial da ONU, isto permitiria que, anos mais tarde, gradualmente se 

passasse  a afirmar-se que  as expressões aprovadas e não definidas para ‗gênero‘   

na realidade não eram sinônimas de ‗sexo‘. Sustentar-se-ia, progressivamente, que 

masculino e feminino não seriam sexos, mas gêneros, e que, neste sentido, tanto o 

masculino como o feminino não seriam realidades biológicas, mas construções 

meramente culturais que poderiam e deveriam ser modificadas pela legislação até 

obter não apenas a completa eliminação de todas as desigualdades entre os gêneros, 

mas o próprio reconhecimento legal da não existência de gêneros enquanto 

construções definidas e distintas. Neste sentido, não existiria uma forma natural de 

sexualidade humana e fazer da heterossexualidade uma norma não seria mais do que 

reforçar papeis sociais de gênero que Marx e Engels apontaram como tendo sido a 

origem da opressão de uma classe por outra e que estariam na raiz de todo o 

sofrimento humano. 

 

A Conferência de Pequim foi a segunda, na história da ONU, logo após a Conferência 

Populacional do Cairo realizada um ano antes, em que grande quantidade de ONGs 

foram convidadas a participar oficialmente comum dadas a participar oficialmente com 

um dadas a participar oficialmente com um dadas a participar oficialmente com um 

dadas a participar oficialmente com um número de representantes muito superior aos 

dos delegados das nações, que continuavam sendo os únicos com direito a voto. A 

diferença numérica e a preparação superior dos representantes das ONGs a respeito 

dos temas tratados, paradigma que continua até hoje e a própria ONU recomenda que 

seja adotada pelos governos das nações membros, fez com que, já nas conferencias 
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preparatórias para a Conferência principal a ser realizada em conferências 

preparatórias para a Conferência principal ser realizada em Pequim, em vez deter-se 

na questão da discriminação contra a mulher, objetivo inicial do evento, passou-se a 

deslocar o foco para questão, inicialmente aparentemente indiferenciada, da 

discriminação de gênero. No início os delegados das nações, não acostumados com 

a expressão, julgavam que gênero fosse um sinônimo mais elegante para a palavra 

sexo. Mas na última Conferência Preparatória realizada em Nova York, quando os 

delegados finalmente chegaram à clareza suficiente para poder expressar 

verbalmente as suas dúvidas e exigir que a palavra ‗gênero‘ fosse oficialmente 

definida, a coordenação da conferência divulgou a seguinte declaração: 

 

―Gênero refere-se às relações entre  homens  e  mulheres  com 

base em papéis socialmente definidos que são atribuídos a um    

ou outro sexo‖ [Dale O‘Leary: The Gender Agenda, Redefining 

Equality, 1997, Vital Issues Press, Lafayette, Lousiana]. 

 

Em vez de resolver o problema, tal declaração somente serviu para criar mais 

confusão. Ficava claro que gênero não era sinônimo de sexo, mas não era claro quais 

as implicações que o conceito poderia conter. Ao passarem a exigir uma definição 

formal de gênero que pudesse ser incorporada oficialmente ao texto da Conferência   

e votado sem ambigüidades, os proponentes se defrontaram com uma inesperada e 

bem organizada oposição. As ONGs feministas, representadas pela Sra. Bella Abzug, 

contestaram que a Conferência jamais daria uma definição formal de gênero, porque 

o que realmente estava sendo pretendido ao exigir-se tal definição seria 

 

―o confinamento e a redução das mulheres às suas 

características físicas. A palavra gênero significa que o status e 

os papéis das mulheres e dos homens são socialmente 

construídos e passíveis de modificação. As mulheres não 

voltarão a se subordinar a seus papéis inferiores‖[Dale O‘Leary: 

The Gender Agenda, Redefining Equality, 1997, Vital Issues Press, 

Lafayette, Lousiana]. 

 

A delegação dos Estados Unidos, além disso, da qual participava Hillary Clinton, na 

época esposa do presidente do país, afirmou que não seria favorável a uma definição 

formal de gênero, o que somente traria ―complicações positivas‖. A própria 

coordenação da Conferência acabou afirmando que 

 

―gênero não tem definição, e não necessita de tê-la‖[Dale O‘Leary: 

The Gender Agenda, Redefining Equality, 1997, Vital Issues Press, 

Lafayette, Lousiana]. 

 

O que verdadeiramente está acontecendo é que o conceito de ‗gênero‘ está sendo 

utilizado para promover uma revolução cultural sexual de orientação neo-marxista 

com o objetivo de extinguir da textura social a instituição familiar. Na submissão do 

feminino ao masculino através da família, Marx e Engels enxergaram o protótipo de 

todos os subseqüentes sistemas de poder. Se esta submissão é conseqüência da 

biologia, não há nada a que se fazer. Mas se ela é uma construção social, ou um 

gênero, então, a longo prazo, ela poderá ser modificada até chegar-se à uma completa 

igualdade onde não haverá mais possibilidade de opressão de gênero, mas também 



202 
 

 

onde não haverá mais famílias, tanto as heterossexuais como demais famílias 

alternativas. Neste contexto a educação caberia como uma tarefa exclusiva do 

Estado, e não existiria mais traços diferenciais entre o masculino e o feminino. Em um 

mundo de genuína igualdade, segundo esta concepção, todos teriam que ser 

educados como bissexuais e a masculinidade e a feminilidade deixariam de ser 

naturais. 

 

A essência da questão foi muito bem exposta pelo Padre José Eduardo de Oliveira, 

professor de Teologia Moral, em uma entrevista concedida à agência Zenit e 

recentemente publicado em livro intitulado ―Caindo no Conto de Gênero‖: 

 

―Sintetizando em poucas palavras, a ideologia de gênero 

consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e de 

mulher, e as conseqüências são as piores possíveis. Conferindo 

status jurídico à chamada ―identidade de gênero‖ não há mais 

sentido falar em ―homem‖ e ―mulher‖; falar-se-ia apenas de 

―gênero‖, ou seja, a identidade que cada um criaria para si. 

Portanto, não haveria sentido em falar de casamento entre um 

―homem‖ e uma ―mulher‖, já que são variáveis totalmente 

indefinidas. Mas, do mesmo modo, não haveria mais sentido falar 

em ―homossexual‖, pois a homossexualidade consiste, por 

exemplo, num ―homem‖ relacionar-se sexualmente com outro 

―homem‖. Todavia, para a ideologia de gênero o ―homem 1‖não 

é ―homem‖, nem tampouco o ―homem 2‖o seria. Em poucas 

palavras, a ideologia de gênero está para além da 

heterossexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, 

da transexualidade, da intersexualidade, da pansexualidade ou 

de qualquer outra forma de sexualidade que existir. É a pura 

afirmação de que a pessoa humana é sexualmente indefinida e 

indefinível. Os ideólogos de gênero, às escondidas, devem rir às 

pencas das feministas. Como defender as mulheres, se elas não 

são mulheres? Qual seria o objetivo, portanto, da ―agenda de 

gênero‖? O grande objetivo por trás de todo este absurdo -que, 

de tão absurdo, é absurdamente difícil de ser explicado –é a 

pulverização da família com a finalidade do estabelecimento de 

um caos no qual a pessoa se torne um indivíduo solto, facilmente 

manipulável. A ideologia de gênero é uma teoria que supõe uma 

visão totalitarista do mundo‖ [Padre José Eduardo Oliveira: Caindo 

o Conto do Gênero, entrevista à Zenit, in 

http://www.zenit.org/pt/articles/caindo-no-conto-do-genero]. 

 

Portanto, a curto prazo, a substituição da luta contra a discriminação da mulher pela 

luta contra a discriminação de gênero desvirtua o foco pela luta a favor da mulher. A 

literatura especializada aponta vários problemas imediatos em confundir a 

discriminação contra a mulher com a discriminação de gênero: 

 

―Apesar de ter suas raízes no feminismo socialista, a análise de 

gênero têm se tornado um discurso tecnocrático, dominado por 

pesquisadores, políticos e assessores, que não mais 

representam os problemas específicos da subordinação das 

http://www.zenit.org/pt/articles/caindo-no-conto-do-genero
http://www.zenit.org/pt/articles/caindo-no-conto-do-genero
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mulheres. O foco no gênero, em vez de nas mulheres, está se 

tornando contra-produtivo, uma vez que permite a discussão 

deslocar seu foco das mulheres para as mulheres e  os homens 

e, finalmente, de volta para os homens. O novo vocabulário de 

gênero está sendo usado em algumas organizações para negar 

que existam desvantagens específicas das mulheres e, portanto, 

a necessidade de medidas específicas que poderiam solucionar 

estas desvantagens‖ [Baden and Goetz: ―Who needs sex when you 

can have gender?‖, Feminist Review, 56, 1997]. 

 

Foi com base nestes motivos que o Senado Nacional, ao votar o Projeto de Lei 

8035/2010, de autoria do Poder Executivo, que "aprovava o Plano Nacional de 

Educação [PNE] para o decênio 2011-2020 e dá outras providências", verificou 

que o projeto havia sido enviado à casa contendo duas passagens que empregavam 

a terminologia própria da ideologia de gênero. A primeira era o inciso III do artigo 2º: 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 

[...] 

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual. 

 

A segunda era a Estratégia 3.12 da Meta 3: 

 

3.12) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por 

preconceito e discriminação racial, por orientação sexual ou 

identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão. 

 

O Senado Federal, em dezembro de 2013, aprovou um substitutivo (PLC 103/2012) 

que eliminou toda essa linguagem ideológica. O inciso III do artigo 2] ficou assim: 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 

[...] 

III –superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação. 

 

A Estratégia 3.12 da Meta 3 foi renumerada para 3.13 e recebeu a seguinte redação: 

 

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por 

preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede 

de proteção contra formas associadas de exclusão. 

 

Retornando à Câmara, as modificações foram confirmadas em votação ocorrida no 

dia 22 de abril de 2014 e sancionadas pela presidência em 25 de junho de 2014. 

 

Deste modo, a Lei 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), 

determina, em seu art. 2, inc. III, que são diretrizes do PNE 
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"a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação", 

 

redação que foi aprovada, tanto pela Câmara como pelo Senado, com o objetivo de 

derrubar a redação inicialmente proposta pelo MEC, que propunha a ideologia de 

gênero como diretriz do PNE. 

 

Nossa proposta de projeto de lei à Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) justifica-se diante da grande pressão para que a ideologia de 

gênero seja introduzida em nosso sistema educacional. 

 

O que pode ser visto, como um exemplo de que não foi o primeiro nem será o último, 

no fato de que, apesar desta casa, seguindo as orientações deixadas pela  Carta 

Magna, durante a votação do Plano Nacional de Educação ter suprimido a redação  da 

terceira diretriz proposta para a Educação Brasileira, cujo artigo 2, inciso III, na 

redação original proposta pelo Ministério da Educação, continha os lei motivos 

clássicos da ideologia de gênero: ―identidade de gênero‖ e ―orientação sexual‖ e,     

no restante do projeto, ter suprimido todas as demais alusões a estes termos, o Fórum 

Nacional de Educação, publicou, em novembro de 2014, o Documento Final da Conae 

2014, no qual é apresentado como terceira diretriz obrigatória para o PNE, para o 

planejamento e para as políticas educacionais no Brasil, o texto que havia sido 

explicitamente rejeitado pelas duas casas do Congresso Nacional: 

 

―superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual, e na garantia de acessibilidade‖. 

 

O documento faz estas afirmações apresentando-a como resultado de ―profícua 

parceria com o Congresso e a Sociedade Civil‖. Não se trata de um simples 

engano redacional. O documento, mais adiante, menciona e especifica, e não pode 

sê-lo por um acaso, trinta e cinco vezes, nas suas mais de uma centena de páginas, 

estratégias relacionadas aos termos ―identidade de gênero‖ e ―orientação sexual‖, 

a serem executadas como sendo de ―responsabilidade da União, do Distrito 

Federal, dos estados e dos municípios‖. O documento mencionado está sendo 

utilizado, em conformidade com o mandato da lei, como subsídio para a elaboração 

dos Planos Estaduais, Distrital e Municipais de Educação nos 27 Estados, no Distrito 

Federal e nos quase seis mil municípios brasileiros nos quais estão sendo introduzidos 

novamente a ideologia de gênero. 

 

É no mínimo surpreendente que o Fórum Nacional de Educação 

(FNE), órgão do Poder Executivo Federal, criado pela Conferência Nacional de 

Educação de 2010 e instituído no âmbito do Ministério da Educação pela Portaria n. 

1.407/2010 e pela Lei Federal n. 13.005/2014, cujo art. 6, parágrafo 1, inc. I, 

estabelece ser atribuição do FNE ―acompanhar a execução do PNE e o 

cumprimento de suas metas‖, publique em novembro de 2014, assinado pelo Sr. 

Francisco das Chagas Fernandes e mais dezenas de organizações, como ―passo 

conquistado na articulação da Educação Nacional como política de Estado 

resultado de profícua parceria com o Congresso Nacional e a sociedade 

civil‖[página 8] , o Documento Final da Conferência Nacional de Educação de 2014 
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que reintroduz a ideologia de gênero como diretriz da educação brasileira exatamente 

nos termos em que foi rejeitado pelo Congresso Nacional. 

 

O Fórum Nacional de Educação (FNE) se apresenta no documento como ―órgão de 

Estado criado pela Conferência Nacional de Educação de 2010 (Conae 2010) e 

instituído no âmbito do Ministério da Educação pela Portaria nº 1.407/2010 e pela 

Lei nº 13.005/2014 (PNE 2014-2024) que tem como atribuição planejar, organizar 

e coordenar as edições da Conferência Nacional de Educação‖, para em seguida 

―convocar toda a sociedade para  acompanhar  a  implementação  das 

deliberações da Conae 2014 registradas neste documento para a implementação 

do Plano Nacional de Educação e elaboração e execução dos planos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal de educação correspondentes‖[ibidem, pág. 8]. 

 

Em seguida o documento públicadopelo FNE apresenta a norma do 

Plano Nacional de Educação, não com a redação constante da Lei n. 13.005/2014, 

aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente da República, mas com a 

redação expressamente rejeitada pelo Poder Legislativo. De fato, lemos nas páginas 

18 e 19 do seguinte documento: 

 

"Em consonância com estes princípios, o PNE, o planejamento e 

as políticas no Brasil, devem orientar-se pelas seguintes 

diretrizes: 

[...] 

III -superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual, e na 

garantia de acessibilidade". 

 

Como desdobramento deste princípio, apresentado como norma legal, embora 

explicitamente rejeitado pelo Congresso, o restante do documento desenvolve nas 

suas mais de uma centena de páginas como o sistema escolar deverá 

 

-―promover a diversidade de gênero‖ (pg. 25) , 

 

-―disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade 

de 

gênero, orientação sexual e identidade de gênero‖(pg. 36), 

 

-―desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de 

ensino Fóruns de Gênero‖(pg. 41), 

 

-―inserir na avaliação de livros critérios eliminatórios para obras 

que veiculem preconceitos ao gênero, orientação sexual e 

identidade de gênero‖(pg. 42), 

 

-―garantir condições institucionais para a promoção da 

diversidade de gênero e diversidade sexual‖(pg. 43), 

 

-―elaborar diretrizes nacionais sobre gênero e diversidade sexual 

na educação básica e superior‖(pg. 45), 
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-―ampliar os programas de formação continuada dos 

profissionais de educação sobre gênero, diversidade e 

orientação sexual‖(pg. 92), 

 

tudo isto apresentado como metas obrigatórias em virtude de uma norma legal do 

PNE que foi, na realidade, explicitamente rejeitada pelo Congresso. 

 

A presente proposição baseia-se no princípio constitucional da especial proteção do 

Estado à família(Artigo 226), esta última reconhecida pela Carta Magna como ―base 

da sociedade‖ (Artigo 226), no princípio constitucional da obrigação da lei 

estabelecer os meios jurídicos que garantam à família a possibilidade de se defender 

contra os que desrespeitam seus valores éticos e sociais (Artigo 221) e, com muito 

mais razão, contra os que atentam contra a sua integridade e existência no tecido 

social, e no princípio constitucional do papel privilegiado da família na educação, 

atribuído à mesma como dever (Artigo 205), de modo que se torna uma contradição 

constitucional um sistema educacional concebido com o objetivo específico de destruir 

a própria família como instituição. 

 

Sala das Sessões, em de junho de 2015. 

 
 

Deputado Federal IZALCI–PSDB/DF 

 

 

Deputado Federal GIVALDO CARIMBÃO–PROS /AL 

 

 

Deputado Federal JOÃO CAMPOS–PSDB/GO 

 

 

Deputado Federal ALAN RICK–PRB/AC 
 

 

NOME ASSINATURA GABINETE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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ANEXO F – Projeto de Lei 5487, de 07 de junho 2016 
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2016 

(Do Sr. Professor Victório Galli) 

 

Institui a proibição de orientação e 

distribuição de livros às escolas 

públicas pelo Ministério da Educação 

e Cultura que verse sobre orientação 

de diversidade sexual para crianças e 

adolescentes. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º °. Fica proibido o Ministério da Educação e Cultura a orientar e 

distribuir livros às escolas públicas que versem sobre orientação à 

diversidade sexual de crianças e adolescentes, em consonância com 

a Lei 13.005/2014 (PNE). 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Com base em sua competência privativa, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de 

Educação – PNE, o qual foi amplamente debatido no Parlamento brasileiro, com plena 

participação da sociedade, de alunos e de educadores através de audiências públicas 

e outras iniciativas. 

 

Ao final, o projeto foi aprovado, rejeitadas todas as citações relativas 

a ideologia de gênero, orientação sexual e seus derivados, sendo, por este motivo, 

recusada sua incorporação na educação nacional. 

 

Mesmo com a aprovação da Lei nº 13.005/2014 (PNE), foi baixado 

também a Resolução nº 12/2015, publicada no DOU, de 12/03/2015, ― que 2 garante 

o uso de banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito 

em todas as instituições e rede de ensino em todos os níveis, infringindo norma legal 

acima citada. 

 

Nesse sentido, afim de fazer cumprir a Lei 13.005/2014, é que 

solicitamos apoio aos nobres pares para aprovarmos o mais rápido possível essa 

matéria de tão grande relevância e urgência para a sociedade brasileira. 

 

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2016. 

 

Deputado Professor Victório Galli 

PSC-MT 
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ANEXO G – PRL 1 CE – PL 7180/2014 – parecer do Relator Dep. Ariosto de Holanda 

(PROS-CE), pela rejeição dos projetos 7180/2014 e 7181/2014 
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ANEXO H – PRL 2 CE – PL 7180/2014 – parecer do relator Dep. Diego Garcia (PHS- 

PR), pela aprovação dos projetos 7180/2014, 7181/2014 e 867/2015 
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