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RESUMO
A expressão “ideologia de gênero”, difundida inicialmente por meio da Igreja Católica como
reação à inserção dos estudos de gênero nos organismos internacionais de direitos humanos,
vem sendo manejada no cenário político-discursivo brasileiro, associada à expansão do
neoconservadorismo, como uma ameaça à sociedade, à “família tradicional” e aos valores
cristãos, instituindo-se da promoção de um pânico moral na contraofensiva às políticas de
igualdade de gênero no campo educacional. O objetivo geral desta pesquisa consiste em
compreender como a narrativa neoconservadora antigênero se materializa nas proposições
parlamentares, identificando os significados que estão sendo produzidos a partir dos discursos
contidos nos projetos de leis apresentados na Câmara dos Deputados do Brasil no período
compreendido entre 2011 a 2020, e seus impactos para o campo das políticas educacionais.
Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental. Tomaremos as proposições
de leis como discursos na perspectiva Foucaultiana, cujos enunciados serão analisados à luz
dos pressupostos teóricos dos estudos de gênero e dos estudos do neoconservadorismo. A partir
do corpo documental levantado, percebemos que o sintagma “ideologia de gênero” passa a
aparecer em propostas de leis apresentadas na Câmara dos Deputados do Brasil a partir do ano
de 2014, sendo mobilizado, principalmente, por parlamentares evangélicos do sexo masculino
e afiliados a partidos vinculados e/ou apoiadores de Jair Bolsonaro, de modo que a curva
ascendente no crescimento de projetos apresentados está atrelada às seguintes condições e fatos:
a) crescimento da Frente Parlamentar Evangélica; b) embates em torno do “Kit Gay” e do Plano
Nacional de Educação (2014-2024); c) impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e transição
conservadora; d) ascensão do bolsonarismo e eleições 2018. Das análises dos discursos contidos
nos documentos selecionados, concluímos que a educação representa uma pasta estratégica para
potencializar os efeitos políticos do neoconservadorismo, sendo que seus representantes na
Câmara dos Deputados empenham-se na produção de iniciativas pelo controle do
conhecimento. Nessa toada, os discursos contrários à “ideologia de gênero” manifestados nos
projetos legislativos analisados são capazes de produzir efeitos na sociedade, prescrevendo um
modelo específico de família, qual seja: heteronormativa, patriarcal e monogâmica; de modo
que sujeitos com sexualidades destoantes do “padrão” passam a ser invisibilizados nas políticas
públicas educacionais, as quais, em contexto de política neoconservadora, vão sendo
constituídas com fulcro na moralidade cristã e instrumentadas em prol da manutenção do
modelo de família “natural”.
Palavras-chave: Ideologia de Gênero. Gênero. Neoconservadorismo. Projetos Legislativos.
Política Educacional.

ABSTRACT

The expression "gender ideology", initially disseminated through the Catholic Church as a
reaction to the insertion of gender studies in international human rights organizations, has been
handled in the Brazilian political-discursive scenario, associated with the expansion of
neoconservatism, as a threat to society, the "traditional family" and Christian values, instituting
the promotion of a moral panic in the counter-offensive to gender equality policies in the
educational field. The general objective of this research is to understand how the
neoconservative anti-gender narrative materializes in parliamentary propositions, identifying
the meanings that have been produced from the discourses contained in the bills presented in
the Brazilian House of Representatives in the period from 2011 to 2020, and their impacts on
the field of educational policies. This is a bibliographical and documental research. We will
take the proposed laws as discourses in the Foucauldian perspective, whose statements will be
analyzed in the light of the theoretical assumptions of gender and neoconservatism studies.
From the documental body surveyed, we realized that the syntagma "gender ideology" starts to
appear in proposals of laws presented in the Chamber of Deputies of Brazil from 2014, being
mobilized mainly by male evangelical parliamentarians and affiliated to parties linked to and/or
supporting Jair Bolsonaro, so that the upward curve in the growth of projects presented is linked
to the following conditions and facts: a) growth of the Evangelical Parliamentary Front; b)
clashes around the "Gay Kit" and the National Education Plan (2014-2024); c) impeachment of
President Dilma Rousseff and conservative transition; d) rise of Bolsonarism and 2018
elections. From the analysis of the discourses contained in the selected documents, we
concluded that education represents a strategic portfolio to enhance the political effects of
neoconservatism, and its representatives in the Chamber of Deputies are engaged in the
production of initiatives for the control of knowledge. In this sense, the discourses against
"gender ideology" manifested in the analyzed legislative projects can produce effects in society,
prescribing a specific family model, namely: heteronormative, patriarchal, and monogamous;
so that subjects with sexualities that are not "standard" are made invisible in public educational
policies, which, in the context of neoconservative policies, are being constituted based on
Christian morality and instrumented in favor of the maintenance of the "natural" family model.
Keywords: Gender Ideology. Gender. Neoconservatism. Legislative Projects. Educational
Policy.
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1 INTRODUÇÃO
Terça-feira, 12 de maio de 2020 – enquanto o Ministério da Saúde no Brasil atualizava
para 12.400 o número de óbitos causados pela Covid-19 no país, com 881 mortes em apenas 24
horas, sendo o país, naquele momento, o segundo com maior número de casos registrados no
mundo (BRASIL..., 2020) –, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que criaria
com urgência um projeto de lei para proibir o que ele chamou de “ideologia de gênero”.
Segundo Bolsonaro, tal iniciativa foi uma resposta à ação do Supremo Tribunal Federal (STF)
que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 457,
reconheceu, por unanimidade de votos, a inconstitucionalidade de uma lei do município de
Novo Gama (GO), que proibia o debate sobre gênero nas escolas no município.
O episódio supramencionado é um entre tantos os que marcaram as disputas ocorridas
nos últimos tempos em torno das temáticas “gênero e sexualidade”. Nas últimas décadas
experienciou-se o fortalecimento de um movimento neoconservador1 no Brasil, especialmente
formado por evangélicas/os pentecostais e católicas/os carismáticas/os, os quais operam em
defesa da moral sexual cristã (BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020) e vêm
protagonizando agendas conflitantes em face das forças progressistas que atuam no país,
formadas especialmente por grupos feministas e LGBTI+2 (sigla relativa à organização de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans, queers, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias e
intersexo por mais visibilidade), os quais vêm buscando promover avanços nos direitos sexuais
e reprodutivos. Tais agentes coletivos heterogêneos, que possuem agendas políticas antagônicas
entre si, seguem em uma disputa de forças e de sentidos quando o assunto é igualdade de gênero,
ou “ideologia de gênero” – conforme expressão manejada pelos atores conservadores
(MISKOLCI; CAMPANA, 2017).
Os estudos sobre gênero permeiam o meio acadêmico desde os anos 1980, sendo gênero
uma categoria teórico-analítica utilizada pelas intelectuais feministas para compreender como
as distinções entre os sexos são formadas por meio de processos sociais ensejadores de
desigualdades (SCOTT, 1990). Entretanto, o termo recebeu a atenção de grupos conservadores
apenas quando passou a ser manejado em Conferências Internacionais das Nações Unidas.

1

O neoconservadorismo é adotado neste trabalho para identificar as mobilizações e arranjos contemporâneos
adotados pelos grupos religiosos que instam regular a sexualidade (BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020);
conforme será melhor explorado em seção específica.
2
Embora a existência de variações da sigla relativa aos movimentos pela diversidade sexual, adota-se nesta
pesquisa o uso da sigla LGBTI+, a qual abarca a pluralização do movimento, que ganha novas dimensões e
configurações, conforme o Manual de Comunicação LGBTI+ (REIS, 2018).
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Especificamente, a Conferência Internacional sobre População (1994), no Cairo, e a
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim (1995), as quais colocaram em voga os
debates em torno das desigualdades entre os sexos, bem como aqueles relativos aos direitos
sexuais e reprodutivos, garantindo aos movimentos feministas um lugar de destaque nas mesas
internacionais de negociações e debates acerca dos direitos humanos. Tal cenário despertou
uma resposta reacionária dentro da Igreja Católica, com forte protagonismo do movimento
Opus Dei, de modo que o Vaticano, em prol dos valores morais cristãos conservadores, propôs
uma contraofensiva aos ideais progressistas que ganharam corpo nas Conferências da
Organização das Nações Unidas (ONU) (JUNQUEIRA, 2018).
A partir disso, surgem no seio da Santa Sé os ideais que sustentaram a construção do
que hoje chamamos “ideologia de gênero”, cujas forças de combate ultrapassaram os limites da
Igreja Católica e ganharam terreno em escala global (MISKOLCI; CAMPANA, 2017).
Segundo Rogério Diniz Junqueira3 (2018, p. 5), "ideologia de gênero" (ou "teoria do gênero" e
outras variações) surge e fortalece-se como um sintagma – ou seja, um elemento linguístico
criado – manejado como “um artefato retórico e persuasivo em torno do qual reorganiza seu
discurso e desencadeia novas estratégias de mobilização política e intervenção na arena
pública”.
O sintagma “ideologia de gênero” passou a ser utilizado em cenários políticosdiscursivos de ordem moral em dezenas de países, sendo manobrado como uma ameaça à
sociedade, à “família tradicional” e aos valores cristãos, instituindo-se da promoção de um
pânico moral na contraofensiva às políticas de igualdade de gênero e aos direitos reprodutivos
e sexuais (JUNQUEIRA, 2018). O Brasil é amplamente influenciado pelos eventos narrados,
de modo que, paralelamente ao avanço das forças neoconservadoras no país e à sua
representação no Congresso Nacional, sobretudo a partir das eleições de 2010, assistiu-se à
popularização da expressão “ideologia de gênero”, de modo que grupos reacionários vêm se
unindo em prol do combate a este “inimigo imaginário comum” (JUNQUEIRA, 2017, p. 26),
sendo a educação um campo fértil para ocorrência desse fenômeno.
De acordo com Richard Miskolci e Maximiliano Campana (2017); César e Duarte
(2017) e Marina Basso Lacerda (2019), especificamente no Brasil, os discursos acerca da
ideologia de gênero passaram a ganhar mais visibilidade a partir do ano de 2011. Segundo as/os
pesquisadoras/es citadas/os, a expressão tornou-se presente nos discursos e nas proposições

3

Optamos por utilizar o primeiro nome das/os autoras/res quando citadas/os pela primeira vez no texto, para dar
visibilidade às autoras mulheres que, ao longo dos séculos, foram invisibilizadas no campo da produção de
conhecimento.
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parlamentares como uma reação aos seguintes acontecimentos: a) no ano de 2011, o Supremo
Tribunal Federal (STF) reconheceu que a união homoafetiva detém o mesmo status do
casamento heterossexual; b) também em 2011 o Congresso Nacional viu-se imerso em uma
polêmica envolvendo o material didático do Projeto “Escola sem homofobia”, o qual seria
distribuído pela rede pública de ensino, visando ao combate à homofobia, mas que foi rotulado
de kit gay.4
Aqui, abro um parêntese para narrar que foi também no ano de 2011 que nasceu meu
ímpeto pelo estudo da temática presente neste trabalho. Sobre mim: mulher, que casou aos 17
anos e adotou o sobrenome do marido sem, na época, ter percebido que uma tradição
“inofensiva” carregava em si o peso do patriarcado e da desigualdade de gênero. Fui mãe aos
18 anos, seguindo a história das mulheres da minha família que se tornaram mães jovens.
Quando a minha primeira filha nasceu fomos 5 gerações convivendo – éramos tataravó, bisavó,
avó, mãe, filha e neta. Entretanto, embora as marcas que atravessaram e perpassaram tais
mulheres, fui a primeira da família que ingressou na universidade logo após concluir o ensino
médio, graduando-me em direito e tornando-me advogada. Embora apaixonada pela profissão
que exerço, realizar o mestrado na área das humanidades e tornar-me, futuramente,
pesquisadora nos assuntos de gênero, ao passo que me proporciona uma compreensão das lutas
travadas pelas mulheres que me antecederam, também permite que eu siga acreditando que, de
algum modo, posso colaborar com a construção de um mundo onde não seja tão injusto o tornarse mulher.
Pois bem, voltando ao momento em que a curiosidade pela “ideologia de gênero” surgiu,
retomando o ano de 2011, enquanto mãe de uma menina e de um menino que contavam na
época, respectivamente, com 4 e 2 anos de idade, eu participara de uma reunião escolar, quando
uma das mães apresentou em tom alarmante sua apreensão com o que ela chamou de
“instituição da ideologia de gênero na escola”; sustentando sua narrativa preocupada,
reproduziu um discurso que havia ouvido, segundo ela, do padre da paróquia. Aquele discurso,
obviamente, parecia ter sido produzido para gerar uma espécie de pânico nas/os receptoras/es,
razão que despertou o meu interesse em compreender e desconstruir as falácias que estavam
sendo edificadas em torno do que chamavam de “ideologia de gênero”.
De 2011 até os dias de hoje, ganhou corpo no país o combate à chamada ideologia de
gênero, expressão que passa a ser manejada em reação à apresentação de projetos educacionais
propostos pelo Poder Executivo, ou pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com

4

Expressão cunhada por Jair Bolsonaro (LACERDA, 2019).
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conteúdos relacionados à diversidade e orientação sexual, e ainda no âmbito dos debates que
envolveram a elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação (2014) (BIROLI;
MACHADO; VAGGIONE, 2020). A referida estratégia discursiva permanece sendo
empregada comumente por aquelas/es agentes representantes do neoconservadorismo e
integrantes das mais diversas esferas de poder no âmbito dos poderes executivos e legislativos,
alcançando êxito na tarefa de obstruir o avanço de projetos e propostas legislativas
progressistas, antidiscriminatórias, inclusivas e voltadas a valorizar a laicidade, a diversidade e
o reconhecimento das diferenças no âmbito educacional (MISKOLCI; CAMPANA, 2017).
Considerando o fenômeno narrado e seu reflexo no campo das políticas públicas
educacionais propostas no âmbito da Câmara dos Deputados do Brasil, nos termos do objeto
desta pesquisa, problematiza-se: a) Quais as proposições parlamentares antigênero na educação
foram propostas na Câmara dos Deputados do Brasil no período de 2011-2020? b) Quem são
os autores e autoras das referidas proposições legislativas, e a que posições político-partidárias
pertencem? Quais discursos sobre gênero, família e educação são produzidos em tais
documentos? O que significam em um contexto de política neoconservadora? Em síntese, a
questão central deste estudo é responder ao seguinte problema: como a narrativa política
neoconservadora da “ideologia de gênero” se materializa nos projetos de leis apresentados na
Câmara dos Deputados do Brasil, no período de 2011-2020, e que significados estão sendo
produzidos a partir dos discursos contidos em tais proposições legislativas.
Para responder ao problema dessa pesquisa, realizei uma análise dos projetos de leis
tramitados na Câmara dos Deputados do Brasil que versam sobre o combate à chamada
“ideologia de gênero” e que foram propostas entre os anos de 2011 a 2020, cujo recorte temporal
se justifica pelos fatos já mencionados. Segundo Lacerda (2019, p. 18), a Câmara dos
Deputados, formada por 513 parlamentares eleitos, é o local no qual “se inicia a maior parte
das propostas legislativas, da qual ecoam os principais temas nacionais”, e muitos dos quais se
tornam políticas públicas. Assim sendo, partindo dos discursos contidos nas proposições
legislativas analisadas, o objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender como a
narrativa neoconservadora antigênero se materializa nas proposições parlamentares,
identificando os significados que estão sendo produzidos através dos discursos contidos nos
projetos de leis analisados e seus impactos para o campo das políticas educacionais.
Desse modo, defini como objetivos específicos do estudo: a) aprofundar teoricamente
os conceitos de gênero e de neoconservadorismo enquanto categorias analíticas que sustentam
a pesquisa; b) demonstrar a evolução das políticas públicas educacionais com perspectiva de
gênero no país; c) identificar como o discurso da “ideologia de gênero” foi produzido e qual
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seu impacto na educação; d) mapear as proposições legislativas apresentadas na Câmara dos
Deputados do Brasil relacionadas à “ideologia de gênero” na educação, identificando os
autores, as autoras e suas posições político-partidárias; e) compreender os significados de
gênero, família, sexualidades que estão sendo produzidos a partir dos discursos contidos nos
documentos analisados e como tal retórica persuasiva reverbera no campo das políticas
educacionais.
Com a temática em voga, conforme contextualização trazida anteriormente, somandose ao fato de que as abordagens de gênero na educação trazem consigo uma ampla categoria de
estudos que analisam a construção dos sujeitos, as relações de poder, bem como as
desigualdades sociais, a invisibilidade e a violência contra as mulheres e contra os sujeitos
pertencentes à comunidade LGBTI+, justifica-se a escolha e a pertinência da temática.
Considera-se relevante compreender como as formulações teóricas antigênero dos grupos
conservadores se apropriam de um conceito científico, distorcendo-o, reduzindo-o a uma
“ideologia”, e de que modo tal discurso materializa-se nas políticas públicas educacionais.
Assim, considera-se que esta pesquisa não somente é relevante para a linha de Educação,
Políticas Educacionais e Cidadania da Universidade do Oeste de Santa Catarina, na qual se
vincula esta investigação, mas também para o rol dos estudos de gênero e educação que vêm
denunciando como o discurso da chamada “ideologia de gênero” está impactando diretamente
nos avanços das políticas progressistas com perspectiva igualitária, que são fundamentais para
uma educação democrática e de qualidade.

1.1 UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA ACERCA DO TEMA

Antes do início da presente dissertação, na busca de descobrir o que já havia sido
produzido em nível de Pós-Graduação, em universidades brasileiras, sobre Proposições
Legislativas tramitadas na Câmara dos Deputados do Brasil que versam sobre Ideologia de
Gênero no campo educacional, realizei uma revisão bibliográfica na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT).
Para realização do levantamento bibliográfico, formulei um protocolo de pesquisa,
definindo um conjunto de regras para a coleta dos dados, análise e classificação dos conteúdos.
Dessa forma, estabeleci os seguintes descritores de pesquisa: “ideologia de gênero” e
“educação”, fazendo uso do operador boleano “AND”, os quais foram utilizados na busca por
“assunto”; dos resultados de busca selecionei dissertações e teses publicadas no idioma
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“português” e produzidas nos últimos 10 anos, chegando ao número de 34 teses e 12
dissertações. Da leitura atenta dos títulos e sumários, excluí aqueles que visivelmente se
afastavam da minha temática, restando a seleção de 17 pesquisas que foram devidamente salvas.
Realizada a leitura atenta dos resumos dos trabalhos selecionados, identificando os objetivos
de pesquisa, os procedimentos metodológicos e o referencial teórico, selecionei as cinco
pesquisas que mais se aproximavam da minha proposta, ou seja, que estariam atreladas às
proposições antigênero tramitadas no campo do poder legislativo, conforme quadro a seguir.
Quadro 1 – Balanço de Literatura sobre o tema de pesquisa
Ord. Título
Autor
1
Não se abre à força um botão de rosa, ALMEIDA,
sobretudo com as mãos sujas: agruras da Kaciane
Educação Sexual no ambiente escolar e os Daniella de
desafios atuais frente à Ideologia de Gênero
2
Laicidade, sexualidade e conservadorismos JACÓ,
morais:
uma
análise
de
discursos Daniel
parlamentares sobre o caso escola sem Oliveira
homofobia de 2010 a 2014
3
República Federativa Evangélica: uma análise COSTA,
de gênero sobre a laicidade no Brasil a partir Emerson
da
atuação
dos/as
parlamentares Roberto da
evangélicos/as no Congresso Nacional no
exercício da 54ª Legislatura
4
Sobre religião, estado laico e cidadania DIAS,
LGBT+: a Frente Parlamentar Evangélica e a Tainah Biela
defesa da verdade sobre a família
5
As identidades de gênero e sexualidade na PEREIRA,
visão dos parlamentares da Câmara Federal: Isabella
uma análise do discurso a partir dos projetos Bruna Lemes
“Escola Sem Partido”
Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Ano
2017

Instituição
UTFPR

Tipo
Tese

2019

UnB

Dissertação

2016

UMESP

Tese

2017

UMESP

Dissertação

2017

UFG

Dissertação

Em que pese eu tenha identificado diversos trabalhos que versam a respeito da inserção
das temáticas de gênero e sexualidade nas políticas públicas educacionais, percebi, por
intermédio da revisão bibliográfica, que a temática recebe a atenção de pesquisadoras/es
especialmente a partir das polêmicas envolvendo o Plano Nacional de Educação (PNE)
(BRASIL, 2014) e o Programa Escola Sem Homofobia (BRASIL, 2011), as quais foram objetos
de diversos trabalhos. Insta salientar que foram selecionados e categorizados no quadro acima
somente os que pesquisaram especificamente como as disputas envolvendo a “ideologia de
gênero” materializaram-se no âmbito do Legislativo Nacional, conforme objetivo geral desta
dissertação.
Pois bem, também mediante o embasamento foucaultiano, a pesquisa de Tainah Biela
Dias (2017) analisou como ocorre a construção de um discurso de verdade sobre a família por
parte dos/as parlamentares evangélicos/as que compõem a Frente Parlamentar Evangélica
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(FPE), analisando Projetos de Lei (PL) propostos pelos membros da FPE e que visam
institucionalizar jurídica e politicamente a família heterossexual e monogâmica como única
legítima, em detrimento de outros arranjos, sobretudo aqueles formados por indivíduos que
compõem a população LGBTI+, concluindo que a única concepção de família possível,
segundo tais autoras/es legislativos, é aquela família tradicional heteronormativa.
A análise de discurso a partir do filósofo Michel Foucault (1926-1984) e das
contribuições do linguista francês Dominique Maingueneau (1950-) foi o processo
metodológico adotado por Isabella Bruna Lemes Pereira (2017), a qual analisou os discursos
dos/as parlamentares quanto aos direitos humanos dirigidos às pessoas não enquadradas no
padrão heteronormativo. A autora analisou os projetos de lei de parlamentares na Câmara dos
Deputados com temática afim ao Movimento Escola sem Partido, identificando que a
“ideologia de gênero” também esteve comumente presente nos projetos daquele Movimento no
âmbito das políticas educacionais, qual seja: a família é responsável pela educação (moral) e a
escola pelo aprendizado.
Desenvolvida no campo das ciências da religião, a pesquisa de Emerson Roberto da
Costa (2016) é voltada a compreender a atuação das/os parlamentares evangélicas/os,
relacionando religião e política, no que se refere às proposições legislativas com perspectiva de
gênero durante a 54ª Legislatura (2011-2014), analisando tais proposições não apenas no campo
da educação, mas compreendendo, a partir dos discursos das/os parlamentares acerca da
“ideologia de gênero”, como o aspecto religioso interfere na laicidade do legislativo.
Daniel Oliveira Jacó (2019) também buscou analisar a atuação parlamentar na Câmara
dos Deputados do Brasil acerca do tema “ideologia de gênero”, observando como religião e
política se relacionam na formação de discursos conservadores das/aos legisladoras/es
nacionais. Entretanto, um ponto fundamental que diferencia a pesquisa de Jacó (2019) da que
pretendo realizar é o corpus documental, já que naquela análise pesou sobre os discursos verbais
das/os parlamentares e não as proposições legislativas, de modo que aquele autor analisou 134
discursos proferidos entre 2010 e 2014.
Da pesquisa realizada por Kaciane Daniella de Almeida (2017), pude perceber como a
emergência do discurso sobre “Ideologia de gênero” surgiu e consolidou-se no Brasil,
justamente como resposta contrária à efetivação da política educacional com perspectiva de
gênero e com observância à diversidade sexual. A metodologia adotada pela pesquisadora
também é a análise de discurso sob a perspectiva de Foucault, igualmente, a autora apoia-se nas
bases teóricas pós-estruturalistas. Entretanto, em Almeida (2017), a pesquisa documental
desenvolve-se com base nos achados no site de pesquisas do Google, tendo sido realizada uma
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pesquisa na internet sobre o termo “Ideologia de gênero” e sua notoriedade durante a votação
do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024).
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível identificar que há
pesquisadoras/es que debruçam seus esforços na tentativa de compreender a atuação das/os
parlamentares conservadoras/os no que diz respeito às políticas com perspectiva de gênero.
Adotamos o referencial pós-estruturalista, o qual se comporta como uma categoria descritiva
de análise, visto que o pós-estruturalismo enfatiza o papel da linguagem e dos discursos na
construção do conhecimento e dos modelos de práticas sociais, problematizando como as
sociedades e as culturas posicionam os sujeitos em determinados lugares, instituem as
diferenças e modelam as identidades culturais, inclusive as relativas ao gênero e ao sexo
(FURLANI, 2011). Assim, o referencial teórico mencionado e escolhido parece ser adequado
para compreender os mecanismos de poder e normatização atrelados à sexualidade e à
construção dos sujeitos, de modo que a análise de discurso, especialmente sob a ótica
foucaultiana, orienta a identificar as narrativas e as representações que são construídas e
apresentadas como ‘verdadeiras’.
Embora alguns trabalhos tenham objetivos complementares e similares aos
compreendidos em nosso estudo, a presente pesquisa diferencia-se daqueles já produzidos em
razão das bases teóricas acerca do neoconservadorismo que sustentam esta análise, sendo
possível compreender a relação entre o fortalecimento do neoconservadorismo e a atuação
parlamentar antigênero. Ademais, outro diferencial reside no corpus documental, já que na
pesquisa em tela a análise do discurso não é voltada às falas das/os parlamentares, mas às
proposições legislativas, especificamente as que se referem ao campo educacional. Nesse
sentido, evidencia-se a especificidade deste estudo, em que se propõe a compreender como o
discurso neoconservador, por meio da falácia “ideologia de gênero”, manifesta-se e reverbera
nas proposições protocolizadas pelas/os parlamentares.

1.2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Quanto à metodologia empregada, trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e
documental, sendo desenvolvida segundo a abordagem qualitativa (MINAYO, 2012). Ela não
se orienta, inicialmente, para um objetivo prático, mas com a intenção de problematizar de
forma crítica os discursos sobre as tendências da política educacional em curso, podendo
influenciar a compreensão das políticas vinculadas às disputas de poder, bem como subsidiar

21

novos estudos, ou até mesmo possibilitar o avanço da consciência social, como pontua Maria
Cecília de Souza Minayo (2012).
No que se refere à natureza bibliográfica, como assinala Maria Marly de Oliveira (2010),
a pesquisa bibliográfica coloca a/o pesquisadora/r em contato com obras e artigos que tratam
do tema de estudo, abordados por outras/os autoras/es e dão a certeza de que as fontes
investigadas são conhecidas no domínio científico. Neste sentido, com o intuito de auxiliar na
compreensão do tema e no desenvolvimento da reflexão crítica, promovi um estudo acerca das
bases conceituais da pesquisa, fazendo-o a partir de dois eixos principais, quais sejam: a)
aprofundei o conceito teórico analítico de gênero na perspectiva pós-estruturalista, em sua
relação com o poder e as práticas discursivas; b) revisei as produções acadêmicas promovidas
em torno do que se chamou “ideologia de gênero” e a sua relação com o avanço do
neoconservadorismo.
Como mencionei, a presente pesquisa possui também uma natureza documental
(OLIVEIRA, 2010), de modo que esta pesquisa tratará como “documentos” as proposições
parlamentares apresentadas sob a forma de projetos de leis que versam sobre ‘ideologia de
gênero e educação’ e que foram propostas na Câmara dos Deputados do Brasil entre os anos
2011 e 2020.
Para acessar as proposições parlamentares, utilizei o site da Câmara dos Deputados do
Brasil5 e realizei uma busca empregando o descritor “ideologia de gênero”, visando selecionar
os projetos relacionados às políticas públicas educacionais. Os dados encontrados foram
categorizados pela cronologia, tipo, autoria, partido da/o parlamentar, estado da federação e
breve teor; o que possibilita à/ao leitora/o compreender o corpo documental da pesquisa. Feito
isso, a partir da análise das justificativas que embasam as proposições legislativas, nucleei os
conteúdos encontrados de acordo com os sentidos e significados que são produzidos em torno
do discurso da “ideologia de gênero”, considerando os marcos teóricos oferecidos e os objetivos
da pesquisa.
Os dados foram compreendidos a partir das teorias sobre o neoconservadorismo de
autoras e autores, como Michael W. Apple (2003), Lacerda (2019), Flávia Biroli, Maria das
Dores Campos Machado e Juan Marco Vaggione (2020) e por meio do referencial teórico que
envolve as concepções de gênero, poder e discurso da perspectiva pós-estruturalista6. De acordo
com Furlani (2011), o pensamento pós-estruturalista, que tem Jacques Derrida (1930-2004) e
Michel Foucault como seus principais alicerces, originou-se nos Estados Unidos em oposição
5
6

Disponível em: https://www.camara.leg.br/. Acesso em: 12 nov. 2020.
Essas abordagens teóricas serão aprofundadas nas próximas seções.
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à dialética e à análise social baseada no essencialismo e no enfoque histórico, sendo uma
perspectiva teórica que se comporta como uma categoria descritiva de análise. É também o pósestruturalismo que enfatiza o papel da linguagem e dos discursos na construção do
conhecimento e dos modelos de práticas sociais, problematizando como as sociedades e as
culturas posicionam os sujeitos em determinados lugares, instituem as diferenças e modelam as
identidades culturais, inclusive às relativas ao gênero e ao sexo (FURLANI, 2011).
Dessa forma, os documentos foram analisados como discursos sob o viés foucaultiano.
Michel Foucault (1996) compreende os discursos como um espaço histórico. Isto porque, de
acordo com o autor, os discursos circundam mediante distintos e diversos modos, de conversas
cotidianas às normas e legislações. Porém, os discursos proferidos apenas alcançam o patamar
de “verdadeiros” ao se inserirem no paradigma dominante. Em vista disso, “o discurso nada
mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos”
(FOUCAULT, 1996, p. 49), e tendo em conta que os discursos produzidos apenas tornam-se
possíveis em um espaço político e ideológico pertinente ao seu aparecimento, é sob esta ótica
que debrucei o olhar sobre os projetos de leis selecionados, considerando o ambiente político e
ideológico no qual foram concebidos e de que forma tais discursos materializam-se como
“verdade”.
Ainda conforme a perspectiva de análise, o discurso materializa-se a partir de seu
conjunto de enunciados, os quais não são apenas artefatos linguísticos, de modo que o
enunciado “não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no
tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2008, p. 98). Foucault (2008) estabelece quatro
características intrínsecas ao enunciado que determinam a sua materialidade discursiva, quais
sejam: o referencial, a posição-sujeito, o campo associado e a existência material. A partir de
tais características, o enunciado é definido como função enunciativa, a qual, por sua vez,
possibilita que os textos sejam analisados na qualidade de acontecimentos discursivos
produzidos por determinado sujeito, pertencente a um lugar institucional definido de acordo
com o tempo histórico e regras sociais, as quais estabelecem e permitem a emergência e a
consolidação destes discursos em dado tempo e espaço.
Em A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de
dezembro de 1970, Foucault aborda os procedimentos que controlam, selecionam, organizam e
regulam a produção dos discursos, destacando que aqueles produzidos nas regiões da
sexualidade e da política são os mais atingidos pelas interdições, já que estão diretamente
atrelados com o desejo e com o poder, de modo que o discurso é aquilo que manifesta (ou
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oculta) o desejo e, também, pode ser objeto do desejo, traduzindo os sistemas de dominação,
bem como o poder a ser perseguido. De acordo com Foucault (1996, p. 66),
a formação regular do discurso pode integrar, sob certas condições e até certo ponto,
os procedimentos de controle e, inversamente, as figuras do controle podem tomar
corpo no interior de uma formação discursiva, de sorte que toda a tarefa crítica, pondo
em questão as instâncias de controle, deve analisar ao mesmo tempo as regularidades
discursivas através das quais elas se formam; e toda a descrição genealógica deve
levar em conta os limites que interferem nas formações reais. Entre o empreendimento
crítico e o entendimento genealógico, a diferença não é tanto o de objeto de domínio,
mas, sim de ponto de ataque, de perspectiva e de limitação.

Foucault (1996) apresenta de que maneira a produção dos discursos é controlada por
sujeitos supostamente “habilitados” a controlá-los, os quais podem ser reconhecidos a partir
dos status que detêm, dos seus lugares de fala, reconhecendo-se o poder que as/os
interlocutoras/es possuem nas malhas da sociedade que pertencem, traçando-se assim a relação
entre as interdições que permeiam sua produção e a relação com poder e desejo. Considerando
que aquilo que é dito acerca da “ideologia de gênero” é produzido na região da sexualidade,
este se encontra eivado de interdições e diretamente relacionado às relações de poder e aos
efeitos da palavra dita, capaz de impor visões de mundo, validar condutas, instituir significados
e normas.
Quando se prioriza a visão foucaultiana, a análise foca-se em torno de diferentes
perguntas, como: que visibilidades são ativadas pelo enunciado do discurso? Que significados
estão sendo produzidos? Que posições de sujeito se criam a partir de um enunciado político?
Que verdade está sendo mobilizada? Que vontade de poder está na origem de tal enunciado?
Por esse vértice, considero que o manejo da análise de discurso sob a perspectiva foucaultiana
torna-se uma ferramenta metodológica primordial para compreender os sentidos de gênero, de
família e de educação que estão sendo produzidos e materializados por meio das proposições
legislativas que versam sobre a “ideologia de gênero”.
No que se refere à estrutura da dissertação, esta se encontra dividida em três seções,
além da presente introdução e da conclusão. Na seção dois produzi uma revisão teórica do
conceito de gênero, compreendendo seu processo de surgimento e consolidação enquanto
ferramenta analítica e política manejada para desnaturalizar a construção das desigualdades
sociais existentes entre homens e mulheres; traçando-se também um breve histórico das
políticas públicas educacionais com perspectiva de gênero implementadas no Brasil ao longo
dos tempos. Na terceira seção, ofereci um marco teórico acerca da definição do
neoconservadorismo, de sua configuração na sociedade contemporânea, compreendendo sua
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consolidação no cenário político brasileiro e apontando as reações conservadoras às políticas
públicas educacionais com perspectiva de gênero.
Por fim, na quarta seção, identifiquei como as reações conservadoras à perspectiva de
gênero materializam-se no Legislativo Federal. Isto é, analisei quem são as/os autoras/es dos
projetos de lei antigênero apresentados no período de 2011 até 2020 na Câmara dos Deputados
do Brasil, seus posicionamentos políticos, bem como os significados de gênero, de família, de
sexualidade que são produzidos pelos discursos contidos nos projetos legislativos. Isso permitiu
verificar, com base em nosso referencial analítico, que tipo de “verdade” é defendida e
mobilizada pelos setores conservadores e seus impactos para o campo das políticas públicas
educacionais, nos termos dos objetivos desta dissertação.
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2 A PERSPECTIVA DE GÊNERO NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: CONCEITOS
E TRAJETÓRIA

Na condição de grupos de pesquisa, diversas instituições científicas e de promoção dos
direitos civis assinaram, no ano de 2015, o chamado Manifesto pela igualdade de gênero na
educação: por uma escola democrática, inclusiva e sem censuras. No documento, as
instituições signatárias defendem que o conceito de gênero se encontra inconcusso em
parâmetros científicos, servindo para se identificar os processos históricos e culturais que
constroem o que é ser feminino e o que é ser masculino, sendo “um operador que cria sentido
para as diferenças percebidas em nossos corpos e articula pessoas, emoções, práticas e coisas
dentro de uma estrutura de poder” (MANIFESTO..., 2015, p.1).
Conforme Fernando Seffner (2020, p. 6), “gênero é um elemento estruturante das
relações sociais, e discutir relações de gênero é discutir relações de poder e hierarquias na
sociedade, o mesmo valendo para os debates que envolvem as diferentes orientações sexuais.”
Desse modo, falar em políticas educacionais nas perspectivas de gênero “não significa anular
as diferenças percebidas entre as pessoas (o que tem sido amplamente distorcido no debate
público)” (MANIFESTO..., 2015, p.1). Diante disso, o que se pretende é a instauração de um
sistema educacional que enfatiza a diversidade, combate o preconceito e as violências, promove
a alfabetização científica e propicia a instauração de um ambiente de pluralismo democrático e
comprometido com a promoção da equidade social (SEFFNER, 2020).
Na presente seção, buscamos fazer uma revisão teórica do conceito de gênero,
compreendendo seu processo de surgimento e consolidação enquanto categoria de análise, bem
como demonstrar que na educação esse conceito pode ser manejado como uma ferramenta
analítica e política para desnaturalizar a construção das desigualdades sociais existentes entre
homens e mulheres; apontamos, por fim, políticas públicas educacionais com perspectiva de
gênero implementadas no Brasil ao longo dos tempos.

2.1 A CATEGORIA ANALÍTICA DE GÊNERO: UMA REVISÃO CONCEITUAL

O conceito de gênero se encontra presente e difundido por diversas áreas sociais, sendo
utilizado em variados campos de conhecimento, portanto, ao se tratar das concepções
relacionadas a gênero na educação, isso se faz com base em parâmetros de produção científica
e investigação do saber (MANIFESTO..., 2015). Assim, deixando de lado (por ora) os
conteúdos contidos nos discursos doutrinários de grupos conservadores e religiosos, trazemos
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nesta seção um breve aparato que permita compreender o significado de gênero, as bases
conceituais que guiam seu estudo no mundo acadêmico-científico e seu enquadramento
enquanto categoria de análise, a qual é assumida como uma das ferramentas analíticas da
presente dissertação.
De acordo com Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2004, p. 79), “gramaticalmente, o
gênero é compreendido como classificação, como o modo de expressão do sexo, real ou
imaginário dos seres, como atribuição do masculino e do feminino.” Entretanto, há que se
considerar que a linguagem não é algo imutável e rígida, mas um processo em constante
movimento e que segue atrelado à evolução humana e às relações entre os sujeitos, de modo
que as palavras não trazem apenas significados, mas sentidos advindos das relações e dinâmicas
humanas, cabendo a cada indivíduo entender a construção de tais sentidos, questionando-os e
atribuindo novas interpretações às palavras.
Segundo Guacira Lopes Louro (1997), partindo do pressuposto de que as palavras estão
atreladas à história, cumpre-nos destacar que conceito de gênero está intimamente ligado à
produção acadêmica desenvolvida pelo feminismo contemporâneo, já que foi o feminismo que
criticou os modelos estabelecidos de dominação e subordinação da mulher, apontou para as
desigualdades existentes e questionou os significados de “ser mulher” e o patriarcado7, daí, cabe
aqui resgatarmos brevemente as raízes do movimento feminista (LOURO, 1997).
Em que pese a existência de muitos momentos na história em que houve ações voltadas
ao combate à opressão ou à desigualdade vivenciada pelas mulheres, a chamada “primeira
onda” do feminismo, como um movimento social organizado, ocorre no Ocidente, no século
XIX, tendo sido perpetrado por mulheres brancas de classe média, estando intimamente ligado
ao sufragismo, em que elas reivindicavam o direito ao voto (LOURO, 2008).
Segundo Louro (2008) a “segunda onda” do movimento feminista se inicia em meados
dos anos 1950 e evolui em um cenário de efervescência social, cultural e política, de contestação
e de transformação ocorrido nos anos 1960, manifestando-se por meio de coletivos, grupos
organizados para conscientização, passeatas, protestos e também de produção acadêmica e
literária. Em tal contexto, surgem os “estudos da mulher”, buscando compreender o cotidiano
feminino, a vida das mulheres em diversas instâncias e espaços, as opressões e a invisibilidade
imposta a elas, bem como a ausência de representatividade. Toda essa produção acadêmica,
científica e literária, tinha cunho assumidamente político e pretensão de mudança. Naquele

7

O patriarcado, para Lerner (1986), é uma organização e tipo de sociedade dominada por homens, centrada e
identificada no masculino.
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período, ganham destaque as publicações das seguintes obras: Le deuxième sexe8, de Simone
de Beauvoir (em 1949), The feminine mystique9, de Betty Friedman (em 1963), e Sexual
Politics10, de Kate Millet (em 1969) (LOURO, 2008).
Da produção literária supracitada os estudos feministas têm dado enfatizam à obra de
Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, publicada em 1949, e da qual extraímos a famosa frase
“não se nasce mulher, torna-se mulher”11, sentença que questiona o essencialismo biológico e
problematiza, assim, a relação existente entre o sexo de nascimento e a construção social e
cultural historicamente imposta em torno do sujeito em razão do seu sexo biológico. Conforme
Joan Scott (1990), as reflexões trazidas por Beauvoir contribuiriam para a futura concepção do
conceito de gênero.
Entretanto, ainda de acordo com Louro (2008), é nos desdobramentos da “segunda
onda” que será concebido o conceito de gênero, momento em que os estudos feministas,
debruçam o olhar na tentativa de compreender a diferença entre os sexos, a construção social
em torno dos gêneros e a reprodução de papéis sociais impostos. A partir daí, gênero acabou
por consolidar-se como uma categoria analítica admitida por diversas áreas acadêmicas, para
fins de compreender e explicar as relações sociais existentes entre homens e mulheres (LOURO,
2008).
Como obra precursora na tentativa de explicar o conceito de gênero, cita-se O tráfico
de mulheres, notas sobre a economia política do sexo (1975), da antropóloga e militante
feminista estadunidense Gayle Rubin (1993). A autora, visando compreender esse sistema de
opressão que pesa sobre os ombros das mulheres, apontou para a existência de um “sistema
sexo-gênero”, expressão cunhada por ela e definida como “os arranjos por meio dos quais uma
sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana” (RUBIN, 1993,
p. 3). Segundo essa abordagem, sexo e gênero seriam como uma unidade, já que a sexualidade
biológica estaria atrelada e serviria como base para uma construção social no meio em que é
exercida, construção que impõe a dominação do masculino sobre o feminino (RUBIN, 1993).
De acordo com a análise realizada por Neiva Furlin (2014), a ideia de um “sistema sexogênero”, aquela postulada por Rubin (1993), passou a ser criticada por conservar a noção da
construção do gênero vinculada ao determinismo biológico. Entre as críticas a essa forma de
8

Tradução: O Segundo Sexo.
Tradução: A Mística Feminina.
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Tradução: Política Sexual.
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Vale lembrar que esta frase gerou polêmicas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, porque
setores conservadores a interpretaram no sentido biológico, que se distancia da perspectiva sociocultural presente
nos argumentos da autora.
9
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compreender gênero, a autora destaca os estudos de Teresa de Lauretis12 e de Linda
Nicholson13; o primeiro, por apontar a limitação do pensamento feminista em não questionar a
dicotomia existente nas posições binárias homem x mulher; e, o segundo, critica, na mesma
direção, a postura estruturalista do feminismo, que se mantém vinculada aos padrões binários,
os quais impõem uma correspondência entre sexo-natureza e gênero-cultura (FURLIN, 2014).
Aqui, importa frisar que parte do feminismo dos anos 1970 e 1980, o chamado
feminismo da igualdade, ciente da opressão imposta às mulheres pela cultura do patriarcado,
entendia que as únicas diferenças entre homens e mulheres seriam aquelas relativas ao sexo
biológico, de modo que as demais diferenças observáveis eram culturais e oriundas diretamente
das relações de opressão, as quais deveriam ser eliminadas, o que, por si só, permitiria uma
vivência igualitária, como explica Maria Gabriela Hita (1998). Os críticos dessa corrente, ou
feministas da diferença, afirmam que ela confundiria igualdade com identidade, ignorando as
diferenças existentes entre os sexos, aduzindo que tais diferenças deveriam ser consideradas
quando analisados os interesses e as características das lutas das mulheres (HITA, 1998).
Nesse cenário, em que a diferença biológica entre os sexos passou a ser utilizada para
fins de justificar as desigualdades sociais existentes entre as pessoas, fez-se necessária a
construção de uma nova linguagem para contrapor-se ao argumento de que seres humanos, em
razão do sexo biológico, carregavam diferenças que dariam causa à dinâmica da relação entre
ambos, sendo necessário demonstrar que não são as características biológicas que ensejam a
construção do gênero, mas a forma com que tais características são construídas no seio da
sociedade para definir o que é feminino e o que é masculino. Em tal contexto e por meio do
feminismo anglo-saxão, gender passa a ser utilizado pela primeira vez como distinção ao sex,
com o intuito de afastar qualquer determinismo biológico existente no uso do termo sexo, de
modo que, por meio desse processo de linguagem, utiliza-se gender como uma categoria
analítica e também como uma manifestação política (LOURO, 2008).
A par disso, foi possível a compreensão de que a ideia formada do que é ser mulher e
homem é uma construção social, permitindo estabelecer que o ser feminino ou ser masculino
na sociedade são estereótipos moldáveis conforme o momento histórico, variando conforme a
localização geográfica e o contexto relacional em que se vive, de modo que as “questões de
gênero” podem variar, inclusive, em razão do grupo (étnico, religioso, racial, de classe) que
aquele sujeito faz parte (LOURO, 2008). Desse modo, o gênero, quando tomado como
categoria de análise, como constituinte da identidade do sujeito, permite analisar como
12
13

A tecnologia de gênero (1987).
Interpretando o gênero (1999).
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determinados marcadores sociais se relacionam ao mecanismo de poder, os quais, manifestados
em diferentes instituições e agentes, agem de modo a impor a manutenção de um sistema
opressor e desigual, perpetuando uma lógica de exclusão e de discriminação.
Essa análise acerca dos mecanismos de poder atrelados às relações de gênero,
pressupondo que as relações de poder ensejam a construção das identidades, vêm à tona e
encontra guarida nas produções das/os pensadoras/os pós-estruturalistas, consolidando o
surgimento da terceira onda feminista. Segundo Jimena Furlani (2011), o pensamento pósestruturalista, que tem Michel Foucault e do filósofo francês Jacques Derrida (1930-2004) como
seus principais alicerces, originou-se nos Estados Unidos em oposição à dialética e à análise
social baseada no essencialismo e no enfoque histórico, comportando-se como uma perspectiva
teórica e consolidando-se como uma categoria descritiva de análise. É o pós-estruturalismo que
enfatiza o papel da linguagem e dos discursos na construção do conhecimento e dos modelos
de práticas sociais, problematizando como as sociedades e as culturas posicionam os sujeitos
em determinados lugares, instituem as diferenças e modelam as identidades culturais, inclusive
as relativas ao gênero e ao sexo (FURLANI, 2011).
Aqui, abrimos um espaço para trazer ao texto a chamada Teoria Queer, a qual, como
ensina Miskolci (2009), teria incorporado conceitos e métodos justamente encontrados nas
obras de Michel Foucault e Jacques Derridá. A Teoria Queer surgiu nos Estados Unidos no
final da década de 1980, realizando um estudo da sexualidade sem um enfoque centrado na
sociologia. Conforme o autor, “teórica e metodologicamente, os estudos queer surgiram do
encontro entre uma corrente da Filosofia e dos Estudos Culturais norte-americanos com o pósestruturalismo francês, que problematizou concepções clássicas de sujeito, identidade, agência
e identificação” (MISKOLCI, 2009, p. 152). As/Os teóricas/os queer, inspirados em Foucault,
trazem contribuições aos estudos de gênero e entendem que a sexualidade é um dispositivo
histórico do poder, perpetuado por intermédio de um conjunto de discursos heterogêneos e
práticas sociais, os quais são ensejo à heteronormatividade, definida como “[...] um conjunto
de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles
que não se relacionam com pessoas do sexo oposto” (MISKOLCI, 2009, p. 156).
Ainda como um marco nos estudos de gênero, destaca-se o artigo Gender: a useful
category of historical analysis, escrito pela historiadora estadunidense Joan Scott, em 1986, o
qual foi amplamente divulgado e passou a servir como referência, inclusive no Brasil, sendo
aqui traduzido sob o nome Gênero: uma categoria útil de análise histórica, o qual inovou as
concepções teóricas a respeito do tema (LOURO, 2008).
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Scott (1990, p. 86-87) introduz no conceito de gênero quatro elementos relacionados
entre si, quais sejam: a) “os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações
simbólicas (e com frequência contraditórias)”; b) “os conceitos normativos que expressam
interpretações dos significados dos símbolos, que tentam limitar e conter suas possibilidades
metafóricas”; c) uma análise sobre tais conceitos que incluía “[...] uma concepção de política
bem como uma referência às instituições e à organização social”; d) a identidade subjetiva, a
qual deveria analisar como “[...] as identidades generificadas são substantivamente construídas
e relacionar seus achados com toda uma série de atividades, de organizações e representações
sociais historicamente específicas.”
Nessa seara, cabe destacarmos as contribuições ao estudo de gênero trazidas pela
filósofa e feminista estadunidense Judith Butler. De acordo com Furlin (2014), Butler questiona
o lugar do corpo e do discurso, invertendo a lógica de que o sexo determina gênero e reforçando
como um aparato discursivo constrói o gênero e, consequentemente, o sexo. Ela concebe o
corpo como uma construção por si mesmo e não um recipiente de significados culturais. Com
isso, Butler propõe-se a reavaliar a relação do corpo com a cultura, as relações de poder e as
estruturas de saber, permitindo que se compreenda como os corpos são significados e
contextualizados dentro de uma lógica de relações pessoais e culturais que materializam o sexo
mediante normas regulatórias (FURLIN, 2014).
Dito isso, percebemos que as concepções trazidas acerca de gênero pelas feministas sob
a perspectiva pós-estruturalista enxergam o corpo não apenas como algo biológico e
predeterminado, compreendendo toda a estrutura de construção social, como efeito da
linguagem e do poder que pesa sobre os corpos e que produz e reproduz as diferenças existentes
nas relações de gênero. Nesse sentido, as pesquisas referentes à categoria de gênero tendem a
estudar não somente a formação da mulher, mas a formação do homem, visto que procuram
compreender e problematizar justamente a concepção dos papéis relacionados e estabelecidos
como masculino e feminino.
Embora presente há décadas no meio acadêmico, é relativamente recente a presença da
noção de gênero nos documentos internacionais políticos e sociais. Sobre essa temporalidade,
pesquisadores/as afirmam que ela está relacionada às desigualdades existentes e aos controles
da sexualidade, bem como com a “[...] agenda de direitos humanos e da própria noção de
cidadania, em um período de consolidação das democracias liberais em diversas partes do
mundo” (BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020, p. 16).
Dessa forma, gênero é uma categoria analítica presente em diversos campos de estudos
acadêmicos e em pesquisas nas mais diversas áreas, tendo sido assumida como uma categoria
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de análise, justamente porque trata de todo um arcabouço de costumes, leis, símbolos, normas
e políticas que vigoram e regem a sociedade e ensejam a construção do sujeito, de suas
identidades subjetivas e das suas diferenças, as quais, por muitas vezes, são alvo de
hierarquização, homogeneização e silenciamento, sendo essencial que, além do campo
acadêmico, a noção de gênero esteja vinculada à agenda mundial de direitos humanos,
orientando as políticas públicas pela igualdade e democracia. Nesse sentido, justifica-se a
transversalidade de gênero para o campo das políticas educacionais, haja vista seu potencial
político de transformação sociocultural, conforme se enfatiza nos pontos que seguem.

2.2 A NECESSIDADE DA INSERÇÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A educação é um campo primordial para a compreensão do processo de construção dos
sujeitos, do local em que estes ocupam na organização social de acordo com suas características,
das desigualdades existentes nas relações estabelecidas e, até mesmo, para que os educandos e
as educandas tomem consciência desses processos de construção e dos direitos e deveres que
possuem. No entanto, a educação pode ser também entendida como um instrumento de
mudança, capaz de ensejar transformações sociais que impliquem na redução das diferenças e
de promover a redução da igualdade, inclusive, a igualdade de gênero.
Considerando que as questões sobre gênero são elementos estruturais na sociedade, é
primordial ter esse debate em sala de aula e colocar em circulação informação revestida de
qualidade científica, assumindo que a escola tem um papel fundamental, não apenas na
alfabetização científica, mas também para a formação social (sociabilidade e socialização).
Portanto, implementar políticas públicas com perspectiva de gênero é contribuir com a
formação de pessoas dotadas de capacidade para lidar com as diferenças e as diversidades,
capazes de conviver com mais diversos marcadores identitários, buscando o comprometimento
com a construção de um mundo mais justo e igualitário.
Para além da formação de pessoas destituídas de preconceitos, políticas públicas
comprometidas com o combate à desigualdade de gênero são fundamentais para a promoção de
um ambiente escolar saudável. Sabemos que a cultura da violência e do preconceito se opera
também nas instituições de ensino, de modo que o bullying – definido como um conjunto de
atitudes agressivas, intencionais e repetitivas de um/a aluno/a contra o/a outro/a, com a intenção
de causar sofrimento ou intimidação (FANTE; PEDRA, 2008) – é um assunto em voga nos
debates e preocupações relacionados às instituições escolares contemporâneas.
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Nesse sentido, em que pese o bullying possa ser praticado tanto por meninos quanto por
meninas, em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) apresentou uma nova categoria para o fenômeno, o bullying homofóbico,
baseado na identidade de gênero e/ou na orientação sexual, definindo que “a discriminação
baseada em orientação sexual e identidade de gênero real ou percebida é tão inaceitável quanto
a discriminação baseada em raça, sexo, cor, deficiência ou religião” (UNESCO, 2013, p. 24).
Desse modo, políticas públicas educacionais comprometidas com a redução da desigualdade
devem atentar para o modo com que as diferenças de gênero se operam no ambiente escolar e
refletem-se em um cenário de violência e opressão.
Embora as mulheres ainda não tenham alcançado a igualdade social, política, econômica
e doméstica, de modo que o sistema patriarcal e o machismo estrutural permanecem operando
no sentido de manter e perpetuar a desigualdade. Tal condição é visivelmente identificada
quando analisamos os estereótipos de gênero, em que as características atribuídas aos sujeitos,
no sentido de definir o que “é coisa de menina e o que é coisa de menino”, acabam por
reproduzir e manter as organizações desiguais. Essa reprodução é construída de diversas
maneiras na sociedade, incluindo na escola, pois o ambiente escolar, historicamente, acaba por
contribuir com a perpetuação de estereótipos sexistas.
No que se refere a uma educação comprometida com o pluralismo democrático e o
reconhecimento da diversidade, cumpre trazer as reflexões promovidas por Seffner (2020, p.
16),
a escola pública brasileira tem sido um importante local onde a histórica invisibilidade
das minorias foi sendo superada. Os números da inclusão de crianças e de jovens após
a Constituição Federal de 1988 comprovam que, hoje, as mulheres, os negros e os
pardos, as travestis e os transexuais, os jovens homossexuais e as lésbicas estão em
grande número na escola. A todos e todas foi assegurado o direito à educação. E é
nesse território de negociações entre as culturas juvenis e a cultura escolar que tem se
produzido muitos avanços em políticas públicas de combate à discriminação e de
valorização da diversidade, em particular no eixo do gênero e da sexualidade. Em
qualquer sala de aula que tenhamos entrado para realizar etnografia de cenas
escolares, defrontamo-nos com meninas feministas, meninos gays, meninas lésbicas,
travestis e transexuais assumidos e buscando respeito, além de uma diversidade de
sujeitos que experimentam novos modos de existir e se denominam de não binários,
pansexuais, poliamorosos, sujeitos queer, bissexuais etc. Tal fenômeno é em nosso
entender um alargamento dos modos de viver, e deve ser saudado e colocado em
conexão com a desejável democracia que queremos.

Em conformidade com Louro (2008), é necessário questionar de que forma a escola,
enquanto instituição, produz diferenças e que efeitos elas têm sobre os sujeitos. A escola separa
e delimita espaços e, por meio de uma série de símbolos e códigos, impõe modelos de
comportamentos que definem os sujeitos e os categorizam. Com base nisso, é necessário
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perceber quais sentidos estão sendo produzidos e reproduzidos no cotidiano escolar e de que
forma eles são respondidos, absorvidos ou recusados pelos sujeitos. Por consequência, de
imediato, é basilar questionar e problematizar o que é considerado como “normal”, já que a
desigualdade é produzida, muitas vezes, de forma sutil e discreta, por meio de linguagem e
práticas cotidianas que importam na fabricação dos sujeitos e, consequentemente, na produção
das diferenças que acarretam a desigualdade. Nesse sentido, a autora problematiza tais questões:
afinal, é “natural” que meninos e meninas se separem na escola, para os trabalhos em
grupos e para as filas? É preciso aceitar que “naturalmente” a escolha dos brinquedos
seja diferenciada segundo o sexo? Como explicar, então, que muitas vezes eles a elas
se “misturem” para brincar ou trabalhar? É de esperar que os desempenhos nas
diferentes disciplinas revelem as diferenças de interesse e aptidão “características” de
cada gênero? Sendo assim, teríamos que avaliar esses alunos e alunas através de
critérios diferentes? Como professores de séries iniciais, precisamos aceitar que os
meninos são “naturalmente” mais agitados e curioso dos que as meninas? E quando
ocorre uma situação oposta da esperada, ou seja, quando encontramos meninos que se
dedicam a atividades mais tranquilas e meninas que preferem jogos mais agressivos,
devemos nos “preocupar”, pois isso é indicador que esses/as alunos/as estão
apresentando “desvios” de comportamentos? (LOURO, 1997, p. 63).

Um olhar com perspectiva de gênero sob os documentos públicos educacionais
demonstra que a linguagem ali utilizada, por vezes, traz o masculino genérico para nomeação
dos indivíduos de ambos os gêneros, de modo que substantivos comuns, como todos, pais,
professores, alunos, meninos, são quase sempre utilizados na sua forma masculina. O mesmo
ocorre quando em sala de aula as crianças são chamadas de “alunos” ou de “meninos”, mesmo
que haja alunas meninas presentes. Considerando que a linguagem diz respeito a um sistema de
significação e aos mecanismos de poder que perpetuam as relações sociais estabelecidas em um
determinado momento histórico (SCOTT, 1990), a utilização do masculino genérico acaba por
significar a perpetuação de um sistema de desigualdade de gênero.
Esse processo de ocultamento da mulher, da menina, da aluna, na linguagem, reflete-se
na história da própria sociedade, que as esconde, e isso não pode ser visto como uma condição
imutável e permanentemente naturalizada. Além da utilização do masculino genérico, ainda é
comum que livros didáticos direcionados às crianças, os quais são objetos de várias
investigações por pesquisadoras/es, retratem os sujeitos com características manifestamente
estereotipadas para defini-los enquanto homens ou mulheres, meninos ou meninas. Tal situação
ocorre tanto nas ilustrações quanto nas narrativas, as quais são sempre pautadas em um
binarismo rígido e na ideia dicotômica presente nas relações de gênero (LOURO, 2008).
Quanto às mudanças necessárias para que a educação observe as questões sobre o gênero
na busca por um sistema mais igualitário, Daniela Auad (2006) aponta os seguintes pontos que

34

precisam ser trabalhados gradativamente: a) legislação: mudanças legislativas poderiam ajudar
a destruir barreiras sociais referentes ao ingresso e permanência de meninas na escola e no
seguimento de determinadas carreiras; b) sistema educativo: meninas e meninos deveriam ser
igualmente incentivadas/os nas mais diversas áreas e para as mesmas atividades; c) unidades
escolares: é necessário derrubar qualquer barreira que segrega meninas e meninos no espaço
escolar; d) currículos: necessidade de redefinir os currículos, atentando para as percepções
igualitárias de gênero; e) interação entre professoras, professores, alunas e alunos: as práticas
docentes precisam ser repensadas para que não reproduzam a desigualdade no tratamento e na
formação dos alunas e alunos; f) capacitação e formação profissional: as questões de gênero
devem estar presentes nos conteúdos e atividades estudados pelas educadoras e educadores; g)
paridade pedagógica: homens e mulheres devem ser motivados e ocuparem com paridade os
espaços de ensino, seja na gestão, seja em sala de aula; h) livros didáticos: há que se fazer uma
análise sobre os livros didáticos, atentando-se sobre o modo com que o masculino e o feminino
são representados, que estereótipos estão sendo reforçados e como os alunas e alunos se
identificam com a representação e linguagem ali estabelecida.

2.3 AS POLÍTICAS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO NO BRASIL: UM BREVE
HISTÓRICO

Traça-se, nesta seção, uma breve retrospectiva histórica da inserção da perspectiva de
gênero nas principais políticas públicas educacionais, a contar da restauração da democracia,
tendo como marco inaugural a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988
(BRASIL, 1988), a como é chamada Constituição Cidadã, a qual é reconhecida como um marco
histórico no que diz respeito aos direitos humanos, à promoção da justiça social e à busca pela
igualdade e não discriminação. O âmbito do cenário da instituição da CRFB de 1988 é envolto
pela eclosão de movimentos sociais, emergindo uma grande quantidade de identidades culturais
que se organizaram em prol da visibilidade de sujeitos a partir de “[...] diferentes marcadores
sociais da diferença: gênero, raça, orientação sexual, pertencimento religioso, deficiência,
região, geração, ocupação profissional, classe, escolaridade, ideologia política, preocupação
com o meio ambiente etc.” (SEFFNER, 2020, p. 3).
Nos termos de seu artigo exordial, a CRFB estabelece, entre outros, a dignidade da
pessoa humana como princípio fundamental. Entretanto, mesmo que não traga explícito em seu
texto às questões relacionadas a gênero, aduz que são objetivos fundamentais, entre outros, “[...]
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
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formas de discriminação” (BRASIL, 1988, s/p). Ademais, em seu artigo 205, a Carta Magna
dispõe que “[...] 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, s/p).
No nosso ordenamento jurídico os direitos das crianças e das/os adolescentes se
encontram disciplinados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, o qual traz,
em seu art. 5º, que “[...] nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990, s/p).
Adiante, no art. 15, é previsto que “a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 1990, s/p).
Por fim, consagra, em seu art. 53, que as crianças e adolescentes têm direito à educação em
observância ao disposto na CRFB e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
a qual foi instituída em 1996 (BRASIL, 1990, 1996). Já a LDB, por sua vez, reúne as diretrizes
básicas para a educação e estabelece (em conjunto com os já estabelecidos no art. 206 da CRFB)
os princípios que devem nortear a educação brasileira, entre eles, destaca-se o do respeito à
“liberdade e o apreço a tolerância” (BRASIL, 1996, s/p).
Conforme estudo realizado por Vianna e Unbehaum (2003), no qual as pesquisadoras
analisam a inclusão da perspectiva de gênero nas políticas públicas educacionais entre os anos
de 1988 até 2002, a perspectiva de gênero na CRFB, no ECA e na LDB se encontra presente de
forma implícita e velada, conforme disposto a seguir:
a forma como as questões de gênero são tratadas na Constituição Federal, na LDB e
no Plano Nacional de Educação assume três características distintas. Uma refere-se à
linguagem utilizada; a segunda, reporta-se à questão dos direitos, na qual o gênero
pode estar subentendido; e a última, adquire uma certa ambiguidade, pela qual a
referência ao gênero desaparece da apresentação geral do documento, mas aparece –
timidamente – em alguns tópicos (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 89).

As primeiras questões pertinentes ao gênero, para as autoras citadas acima, são incluídas
explicitamente na educação brasileira apenas ao final da década de 1990, especificamente na
formação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1990), os quais foram
instituídos em 1997, para o Ensino Fundamental I, em 1998, para o Ensino Fundamental II, e
em 1999, para o Ensino Médio.
Os PCN (BRASIL, 1990) foram precursores ao lançarem eixos temáticos nomeados de
“transversais”, os quais inserem nas políticas educacionais temáticas relativas à pluralidade
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cultural e à orientação sexual14, realçando as relações de gênero e de constituição dos sujeitos
(VIANNA; UNBEHAUM, 2004). Entendemos que os PCN (BRASIL, 1990) foram um reflexo
da aderência do Brasil à agenda internacional de educação, de modo que, ao longo da década
de 1990, o Brasil participou de uma série de Conferências Internacionais ligadas ao Ciclo Social
da Organização das Nações Unidas (ONU) e que tiveram como foco o respeito, a promoção
dos direitos humanos e a redução das desigualdades socioculturais (VIANNA; UNBEHAUM,
2016).
Ainda sobre os acordos e definições internacionais que ensejaram a inserção de gênero
nas políticas públicas educacionais, Mendonça e Moura (2020, p. 49) ressaltam que
o Brasil foi um dos 155 governos signatários da “Declaração de Jomtien”, ratificandoa durante a Cúpula Mundial Educação para Todos, em Dakar (Senegal). Uma das oito
metas do Projeto Milênio referia-se à promoção da igualdade de gênero e ao
empoderamento das mulheres (meta três), previstas como medidas necessárias para a
melhoria das condições de vida pela ONU.

Nessa vertente, o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH II), lançado em 2002,
ao estabelecer o direito à igualdade, sugere que se estabeleçam nos currículos escolares
informações relativas aos programas de não discriminação e ao direito à igualdade. No que se
refere ao gênero, propõe a inclusão nos PCN (BRASIL, 1990) de temáticas que visem à
promoção da igualdade de gênero e o combate à desigualdade. Além disso, há no PNDH II uma
série de recomendações importantes que objetivam combater a homofobia, entre elas, a
necessidade de instituir-se e promover programas de âmbito escolar tendo em vista dirimir
conflitos relacionados à orientação sexual e garantir o pleno exercício da cidadania (VIANNA;
UNBEHAUM, 2016).
Posteriormente ao PNDH II, iniciou-se o processo para elaboração do Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, o qual teve início em 2003, por meio da Portaria n. 98/2003,
da SEDH/PR, com a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos
(CNEDH). Tal comissão foi formada por especialistas do tema, representantes das organizações
civis, instituições de ensino e organismos internacionais de direitos humanos e educação,
visando à criação e implementações de políticas públicas educacionais capazes de promover os
direitos humanos. Após seu longo processo de concepção, o PNEDH foi lançado em 2006,
estabelecendo, entre outros, que a educação deve se estruturar em um ambiente inclusivo, com

14

Diz respeito à maneira com que cada sujeito percebe/sente sua afetividade e sexualidade no que diz respeito ao
gênero pelo qual tal pessoa se sente atraída. Diz-se heterossexual quem se sente atraída por pessoas de gênero
diferente. Diz homossexual quem se sente atraída por pessoas do mesmo gênero. Diz-se bissexual quem se sente
atraída por pessoas de ambos os gêneros.
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respeito às diversidades, e garantindo-se a equidade de gênero e de orientação sexual (BRASIL,
2006).
Destacamos que o PNDH II acaba por influenciar as políticas educacionais perpetradas
durante o Governo Lula (2003-2011), o qual criou uma série de secretarias para tratar dos temas
relativos aos direitos humanos e das minorias. Especificamente no âmbito da educação, citamos
a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad),
instituída em 2004, que proporcionou diálogos com grupos minoritários, permitindo um avanço
na educação em prol da diversidade (VIANNA; UNBEHAUM, 2016). No documento de
apresentação da Secad (BRASIL, 2004), percebemos a intenção em manter o desenvolvimento
de Políticas Públicas Educacionais alinhado ao diálogo com a sociedade civil organizada,
conforme se verifica a seguir.
Um de seus objetivos é tornar a multiplicidade de experiências pedagógicas dessas
áreas em modos de renovação nas práticas educacionais. Mais do que uma reunião de
programas, a tarefa da nova secretaria é articular as competências e experiências
desenvolvidas, tanto pelos sistemas formais de ensino como pelas práticas de
organizações sociais, em instrumentos de promoção da cidadania, da valorização da
diversidade e de apoio às populações que vivem em situações de vulnerabilidade
social. [...] para democratizar a educação é preciso mobilizar toda a sociedade. O
MEC, por intermédio da Secad, tem a missão de promover a união de esforços com
os governos estaduais e municipais, ONGs, sindicatos, associações profissionais e de
moradores (BRASIL, 2004, p. 1).

Aqui, importa traçarmos um paralelo entre o desenvolvimento de políticas públicas com
a perspectiva de gênero e a ampliação do movimento feminista, o qual passou a “ocupar” as
esferas de debate. Ao longo dos Governos Lula (2002-2010), a Secretaria das Mulheres esteve
articulada com o Ministério da Educação (MEC), e podemos perceber o mesmo fenômeno na
inserção dos movimentos sociais e organizações feministas nas Conferências de Mulheres e de
Educação (MENDONÇA; MOURA, 2020).
Entre outros avanços estabelecidos naquele período sobre o tema, podemos citar: o
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), de 2004, o qual trouxe recomendações
para uma educação inclusiva e não sexista, bem como o Programa Brasil sem Homofobia,
também de 2004, que propôs a elaboração de diretrizes educacionais capazes de enfrentar a
discriminação e o preconceito em razão da identidade de gênero e da orientação sexual,
sugerindo a elaboração de currículos educacionais e materiais didáticos que abordassem o tema
(VIANNA; UNBEHAUM, 2016). Como uma especificação do Programa Brasil sem
Homofobia, surgiu o Projeto Escola sem Homofobia, o qual, futuramente, seria alvo de diversas
polêmicas, conforme explicações no decorrer deste trabalho.
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Outro projeto desenvolvido durante os Governos Lula (2002-2010) e que merece
destaque é o curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE). Conforme Sergio Carrara et al.
(2011), o curso foi uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres e visava à
promoção de uma educação básica inclusiva, não sexista e não homofóbica. Proposto em 2005,
o GDE foi desenvolvido pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos
(CLAM/IMS/UERJ) e realizado por meio de uma parceria com o Ministério da Educação
(MEC), a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir/PR) e o British
Council, objetivando trabalhar os conteúdos relacionados à sexualidade, gênero e étnico-raciais
sob diversos enfoques e de forma transversal, mostrando as articulações entre os temas. Ainda
sobre o curso Gênero e Diversidade na Escola, cumpre destacar que o projeto, por meio de
parcerias com universidades federais, foi pioneiro na utilização das ferramentas de ensino a
distância na qualificação de professoras e professores (CARRARA et al., 2011).
Seguindo o percurso histórico sobre o tema e refletindo também a articulação entre os
avanços perpetuados e a participação da sociedade civil nos debates sobre o tema, cita-se a
Conferência Nacional Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT), ocorrida
em Brasília, no ano de 2008, em virtude de uma iniciativa da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos (SDHa). Dentre as diversas formas de violência contra a população LGBTI+,
abordou-se aquela promovida pela instituição escolar, de modo que a Educação – tratada como
um dos eixos temáticos da Conferência – foi um tema de extraordinária relevância dentre os
abarcados naquela ocasião (CÉSAR; DUARTE, 2017). Dessa maneira, estabeleceu-se a
necessidade de

propor e adotar medidas legislativas, administrativas e organizacionais
necessárias para garantir a estudantes o acesso e a permanência em todos os
níveis e modalidades de ensino, sem qualquer discriminação por motivo de
orientação sexual e identidade de gênero (BRASIL, 2008, p. 209).

No âmbito das Conferências, destacamos a relevância da Conferência Nacional de
Educação (Conae), a qual, no ano de 2010, reuniu diferentes atores sociais e mobilizou diversos
segmentos da sociedade, de todas as esferas territoriais, com o intuito de estabelecer diretrizes
para a construção de um novo Plano Nacional de Educação (PNE) (VIANNA; UNBEHAUM,
2016). Diante de tal cenário, o Ministro da Educação, à época, Fernando Haddad (2013-2016),
envia ao Presidente da República, Lula, o projeto do novo PNE, o qual aborda o respeito à
diversidade sexual e à igualdade de gênero como objetivos a serem alcançados pelas políticas
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nacionais em educação, conforme se observa na Explanação de Motivos n. 033, de 3 de
novembro de 2010.
Portanto, a construção de uma política nacional do direito à educação que contemple
a diversidade deverá considerar: os negros, os quilombolas, os indígenas, as pessoas
com deficiência e do campo, as crianças, adolescentes e jovens em situação de risco,
os jovens e adultos, a população LGBT, os sujeitos privados de liberdade e em conflito
com a lei. Deverá, ainda, considerar a educação dos ciganos, a educação ambiental,
os direitos humanos, a liberdade de expressão religiosa na escola e a educação
profissional. Nesse sentido, o reconhecimento, o respeito e o direito à diversidade a
serem consolidados na política educacional deverão ser realizados por meio de
políticas, programas, ações e práticas pedagógicas que garantam a efetivação da
justiça social, da igualdade e da equidade. Deverão ser políticas de Estado. Tais
políticas, ao serem implementadas, deverão reconhecer que cada uma das expressões
da diversidade possui especificidades históricas, políticas, de lutas sociais e ocupam
lugares distintos na constituição e consolidação das políticas educacionais. Além
disso, realizam-se de forma diferenciada no contexto das instituições públicas e
privadas da educação básica e da educação superior. O conjunto das políticas
educacionais deverá atender a essa complexidade e considerá-la em todos os seus
processos, sobretudo, no que se refere ao financiamento da educação (BRASIL, 2011,
p. 60-61).

No entanto, em que pese o cenário promissor no que se refere à implementação de
políticas públicas com perspectiva de gênero, frente aos diversos avanços na construção de uma
educação comprometida com a diminuição das desigualdades sociais, após longos anos de
embates e pressões de diversos agentes sociais, percebeu-se um distanciamento gigantesco entre
o projeto do PNE encaminhado em 2010 e o texto aprovado pela Câmara em 2014, Lei n.
13.005/2014 (BRASIL, 2014). Assim sendo, houve um movimento social, político e
conservador que visou impedir que as escolas brasileiras tratassem de temas relativos à
diversidade sexual e de gênero, sendo que termos relativos a tais assuntos foram suprimidos do
texto legal (IPEA, 2015).
Sobre o assunto, vale trazer as reflexões constantes nos estudos de Políticas Sociais:
acompanhamento e análises, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015, p.
524):
por fim, a Comissão Especial que analisa o Plano Nacional de Educação (PNE) na
Câmara aprovou, em abril de 2014, o texto principal do plano, do qual foi retirado,
frente ao lobby de pastores-deputados, a diretriz que propõe a superação das
desigualdades educacionais, “com ênfase na promoção da igualdade racial, regional,
de gênero e de orientação sexual”. Manteve-se, então, a redação do Senado, que
determina a “promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de
discriminação”. Parlamentares mais conservadores entendiam que a ênfase na
igualdade de gênero e orientação sexual permitiria a adoção de materiais didáticos e
atividades escolares que “incentivassem” a homossexualidade. Os mais progressistas
defendiam que o trecho busca promover o combate à homofobia e ao preconceito
contra as mulheres.
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Dando continuidade aos avanços progressistas promovidos no campo das políticas
públicas com perspectivas de gênero na educação, cita-se a criação da Resolução n. 12, de 16
de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), na qual se estabelecem
parâmetros e formula orientações quanto “[...] [às] condições de acesso e permanência de
pessoas travestis e transexuais – e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não
reconhecida em diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino” (BRASIL,
2015a, p. 1).
Naquele mesmo cenário das disputas que dizem respeito à redação e à aprovação do
Plano Nacional de Educação, ressaltam-se as polêmicas envolvendo o kit Escola Sem
Homofobia. Oriundo do Projeto Escola Sem Homofobia, o kit foi desenvolvido pelo MEC,
contando com a colaboração de importantes Organizações Não Governamentais (ONG), como
a Pathfinder do Brasil, a Comunicação em Sexualidade (ECOS), a Soluções Inovadoras em
Saúde Sexual e Reprodutiva (Reprolatina), a Global Alliance for LGBT Education (GALE) e a
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT),
traduzindo-se em um material didático educativo a ser utilizado pelas escolas no combate à
homofobia (VIANNA; UNBEHAUM, 2016). O projeto foi pejorativamente apelidado por
suas/seus opositoras/es e por parte da grande mídia como kit gay, sendo alvo de polêmicas e
duros ataques. Por fim, em 2011, em um contexto de arranjos e negociações políticas, em razão
das pressões feitas pelas bancadas religiosas do Congresso Nacional e em um cenário de
fortalecimento de posições políticas neoconservadoras, parte do material foi vetado pelo
Governo Federal. (VIANNA; UNBEHAUM, 2016).
As polêmicas e disputas políticas em torno dos dois episódios narrados – Plano Nacional
de Educação, de 2014, e Kit Escola Sem Homofobia – refletem o avanço de um projeto político
conservador que ganhou corpo no Brasil nessa última década e acabou barrando avanços
progressistas que vinham sendo implementados no país, em especial, no campo das políticas
educacionais com perspectiva de gênero, experimentando-se o acionamento do sintagma
“ideologia de gênero”, assunto este que passamos a expor e a fundamentar nas seções a seguir.
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3 AVANÇO DO NEOCONSERVADORISMO E O DISCURSO ANTIGÊNERO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

O campo educacional brasileiro foi marcado, nessa última década, por fortes embates
no âmbito da instituição de suas políticas públicas. Segundo Seffner (2020, p. 6), há, de um
lado, “[...] um conjunto de proposições pedagógicas que enfatiza o valor da diversidade,
reconhece o caráter de negociação entre as diferenças do espaço público, toma a escola como
lócus privilegiado para a alfabetização científica em todos os campos”, fruto da consolidação
dos movimentos sociais, das políticas comprometidas com os direitos humanos, com a
democracia e com a busca da equidade social. E, de outro lado, “[...] um pensamento
pedagógico de natureza moralmente conservadora combinado com uma racionalidade
neoliberal, que visa retirar da escola temas considerados políticos, ideológicos, questões de
gênero e sexualidade” (SEFFNER, 2020, p. 6), fruto do avanço dos movimentos sociais que
militam na frente autoritária e conservadora.
Os referidos embates se articulam em um cenário marcado pelo avanço e fortalecimento
do conservadorismo no país, em que um conjunto de distintos grupos orquestram forças na
promoção de um discurso moralizante em relação ao gênero e à sexualidade, baseados em
dogmas religiosos e afastados de um conhecimento científico (SEFFNER, 2020), e instam
barrar os avanços progressistas perpetrados no Brasil, desde a promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).
Em consonância com pesquisadoras/es, marcos legais relativos aos direitos
conquistados, no que se refere aos direitos das minorias e conquistas igualitárias, como “[...] a
extensão da permissão para o aborto, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo
sexo e a aprovação de leis de identidade de gênero”, acabaram, involuntariamente “[...]
despertando o surgimento de estratégias, discursos e atores renovados no campo conservador.”
(BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020, p. 27).
Na presente seção, buscamos aprofundar as concepções teóricas acerca do
neoconservadorismo para compreender o movimento político neoconservador ocorrido
recentemente no país, em especial, no campo da educação, além de como tal movimento passou
a travar uma ofensiva antigênero nas políticas públicas educacionais. Ademais, abordamos
aspectos do surgimento do sintagma “ideologia de gênero”, assim como seu manejo e
consolidação no campo do discurso político-pedagógico.
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3.1 NEOCONSERVADORISMO COMO REAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE IGUALDADE
SOCIAL, DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Conforme abordamos na seção anterior, desde a promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), avanços progressistas foram modificando a
agenda da educação no país, de modo que políticas públicas com perspectiva de gênero foram,
aos poucos, sendo implementadas, contribuindo para a consolidação de uma educação
democrática e de uma agenda política comprometida com o combate ao preconceito. De acordo
com Maria Rita de Assis César e André de Macedo Duarte (2017), traçando uma panorama
genealógico dos referidos avanços, percebemos que os movimentos sociais (sobretudo, os
movimentos feministas e LGBTI+) atuaram na base social do Governo Federal, formando
alianças e parcerias, de modo que líderes sociais, inclusive, ocuparam posições de liderança ou
de consultoria em ministérios, conselhos e secretarias, exercendo significativa influência
quanto à elaboração e instituição de políticas públicas nos campos da educação, saúde e justiça.
Entretanto, paralelamente às conquistas progressistas, experenciamos um avanço das
forças reacionárias e do conservadorismo no cenário político brasileiro, sobretudo do universo
religioso – especialmente formado por evangélicas/os e católicas/os fundamentalistas –, que
colocou em cena uma agenda de defesa da liberdade, da família e da moral sexual cristã.
Segundo Birolli, Machado e Vaggione (2020), embora o conservadorismo englobe sujeitos com
perfis ideológicos distintos e interesses políticos variados, este vem assumindo a máquina
estatal em diversos países, sendo que nestes diversos países têm atuado de maneira que ignora
os pactos e tratados internacionais pelos direitos humanos que visavam à instituição de políticas
públicas voltadas a garantir direitos nos campos da sexualidade e da reprodução.
Atualmente, esse movimento de forças conservadoras que visam barrar avanços
progressistas e promover uma agenda contra as agendas da igualdade de gênero e da diversidade
sexual é denominado de neoconservadorismo – conforme termo surgido na literatura
estadunidense para definir a Nova Direita, que se consolidou a partir dos anos de 1970 e por
meio de uma aliança entre conservadores e neoliberais (APPLE, 2000). Segundo Lacerda
(2019, p. 23) “neoconservadorismo traz, em seu nome, a informação de que se trata de um
movimento ou ideário conservador. Ele é chamado também, como visto, de nova direita, de
modo que pertencer à direita política seria um pressuposto.”.
De acordo com Apple (2018), na década de 1980 teria emergido uma nova aliança
política no cenário estadunidense, a qual associou o mundo dos negócios à nova direita e que
passou a exercer influência no direcionamento das políticas sociais e educacionais. Ainda,

43

segundo o autor, as contradições entre as proposições neoliberais e as da coalizão direitista
conservadora seriam resolvidas por meio do que chamou de “modernização conservadora”. Nos
EUA, a modernização conservadora é constituída por quatro grupos principais, os quais têm
sua própria dinâmica histórica e são relativamente autônomos, mas que fazem uma coalizão em
torno de interesses comuns, quais sejam: a) as/os neoliberais, que estão comprometidas/os com
o mercado e com a liberdade como “opção individual”; b) as/os neoconservadoras/es, os quais
romantizam os valores do passado e pretendem um retorno à disciplina e ao saber tradicional;
c) as/os populistas autoritárias/os, formadas/os por fundamentalistas religiosas/os e
evangélicas/os conservadoras/es, que visam à imposição de (seu) Deus em todas as instituições;
d) a nova classe média de gerentes profissionais qualificadas/os em acessão (APPLE, 2003).
Apple (2003) aduz que dentre os grupos supracitados, os dois mais poderosos seriam os
neoliberais e os neoconservadores. Os neoliberais, que ocupariam a primeira posição,
promovem uma agenda de Estado mínimo, em que o livre mercado toma a direção de todos os
aspectos da vida social. Ademais, reforçam o discurso de que o privado é necessariamente bom
e que o público é necessariamente ruim. Já os neoconservadores, que seriam o segundo grupo
de maior importância dentro da nova coalizão, guiam-se por uma visão do Estado forte para as
políticas que se relacionam às liberdades individuais e a perpetuação de valores tradicionais
relativos à família cristã. Ambos os movimentos supramencionados tecem críticas à política
econômica e social que privilegia grupos minoritários e, em consequência, buscam não somente
destruir a herança do movimento democrático-socialista, mas acabam se opondo ao conceito de
pessoa detentora de direitos universais (LOSURDO, 2006).
Wendy Brown (2006) atrela o neoconservadorismo às raízes do neoliberalismo e afirma
que ambos os grupos seriam prejudiciais ao estado democrático, já que o neoliberalismo geraria
o enfraquecimento do estado, enquanto o neoconservadorismo acarretaria a imposição da uma
moralidade pautada em valores cristãos. Tais concepções ajudam a compreender a situação
experenciada no Brasil, no qual se presencia uma onda de retrocessos e ataques às conquistas
sociais e aos direitos humanos, aliada com um movimento de liberalização das relações de
mercado, principalmente as que envolvem a contratação da força de trabalho e os direitos
sociais.
Especificamente no campo educacional, essa aliança neoconservadora tem se
empenhado em dois objetivos primordiais, quais sejam: a) aumentar a competividade
internacional, o lucro e a disciplina voltada ao mercado, defendendo a necessidade de reformas
educacionais e curriculares; b) resgatar um passado romantizado de lar, família e escola,
impondo seu Deus e seus valores cristãos (APPLE, 2003). Assim, a política neoconservadora,
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em vista de conservar privilégios, aparece com cara de uma política de mudança. Faz uma
ruptura do acordo que orientava a política educacional desde a II Guerra Mundial. Isto é, marca
o fim de um tempo da educação vista como aliança social, que reunia as “minorias” para pensar
as políticas educacionais – democratas. Em seu lugar emerge uma política que produz
retrocessos em muitas políticas sociais, como na previdência social, na educação e em outras
áreas do bem comum.
Lacerda (2019), assim como Apple (2003), situa o neoconservadorismo como um
movimento político que surgiu nos EUA, fazendo referência à coalizão neoconservadora que
elegeu Ronald Reagan (1911-2004) como presidente dos EUA em 1980. Segundo essa autora,
“a intelectualidade neoconservadora se organizou a partir do começo da Guerra Fria para
construir um movimento baseado no liberalismo econômico, no tradicionalismo moral e no
anticomunismo” (LACERDA, 2019, p.21). Nesse sentido, “os intelectuais neoconservadores,
de início ligados à direita do Partido Democrata, abandonaram-no e aliaram-se à direita secular
do Partido Republicano e à direita cristã” (LACERDA, 2019, p. 21-22).
Lacerda (2019) menciona que o movimento neoconservador é uma coalizão de atores e
de valores políticos. Diferentemente de Apple, Lacerda acredita que o ator mais relevante dessa
coalizão conservadora é a Direita Cristã, formada por evangélicas/os com vínculos com a
Renovação Católica Carismática (RCC)15. Ainda, segundo a autora, a participação das/os
evangélicas/os em um projeto político conservador estruturado decorreu de duas causas: a)
como reação ao avanço das pautas feministas e das demandas da população LGBTI+; b) em
razão do estímulo da Nova Direita Secular16 para que a direita cristã participasse da coalizão
neoconservadora que foi selada nos anos 1980. A Nova Direita secular, fração do partido
republicano, tinha como bandeiras políticas: o militarismo anticomunista, o tradicionalismo
moral e o liberalismo econômico (LACERDA, 2019).
Sob tal prisma, os principais temas defendidos pelo neoconservadorismo americano são:
a família patriarcal, o neoliberalismo, o militarismo e o Estado de Israel. A partir disso, o
neoconservadorismo é pensado, como
um movimento político que forjou um ideário privatista (defende o predomínio do
poder privado da família e das corporações) antilibertário (a favor da interferência
pública em aspectos da vida pessoal), neoliberal (contra a intervenção do estado para
a redução das desigualdades), conservador (articula-se em relação ao Estado do bemestar, ao movimento feminista e LGBT) e de direita (se opõe a movimentos
reivindicatórios que buscam a igualdade de direitos) (LACERDA, 2019, p. 58).
15

A Renovação Carismática Católica foi um movimento católico de fortalecimento do catolicismo frente ao avanço
pentecostal (LACERDA, 2019).
16
Nova Direita Secular é um termo utilizado por Lacerda (2019) para designar um grupo político, formado por
elementos da direita integrantes do Partido Republicano, que integra uma aliança neoconservadora.
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A autora (LACERDA, 2019), assim como diversas outras/os pesquisadoras/es (APPLE,
2003; BROW, 2006), afirma que uma das características específicas do neoconservadorismo é
o destaque direcionado às questões sexuais e reprodutivas, principalmente com o intuito de
perpetuar os valores da família tradicional cristã e manter intocado o poder patriarcal. Para
tanto, atacam as pautas e os grupos feministas, aduzindo que o feminismo seria responsável por
distorções sociais. Isto porque, os grupos conservadores visam manter as construções sociais
relativas aos papéis de gênero, sendo a mulher naturalmente predisposta aos cuidados do lar e
das/os filhas/os e o pai a figura autoritária e provedora essencial à manutenção da ordem.
Nesse sentido, para Birolli, Machado e Vaggione (2020), trata-se de uma política de
responsabilização almejada pela agenda neoliberal, uma vez que ao fortalecer a família, não há
a necessidade de políticas sociais, de modo que o discurso do “familismo” vincula interesses
de atores neoconservadores e neoliberais. Partindo desse prisma, é possível perceber porque
as/os

estudiosas/os

de

gênero

podem

ser

consideradas/os

uma

ameaça

às/aos

neoconservadoras/es e porque há uma articulação política voltada ao fortalecimento dos
padrões heteronormativos e da família patriarcal.
Por derradeiro que a atuação política neoconservadora afeta negativamente os avanços
conquistados por meio das políticas públicas com perspectiva de gênero, trazendo retrocessos
aos direitos das mulheres e dos grupos LGBTI+. “Essa racionalidade promove uma forma de
cultura política e de política de subjetivação que prioriza a mobilização do direito de proteger
e garantir uma moral sexual baseada na defesa da família (heterossexual) e legitimada por seu
potencial reprodutivo” (BIROLLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020, p. 25). Ocorre que, em
muitos países, a recusa desses direitos sexuais e reprodutivos vem acompanhada de estratégias
e discursos políticos que, além de frear avanços, instam promover uma agenda para deslegitimar
os movimentos e as lutas sociais, atacando o que esses grupos da Nova Direita chamam de
“feminismo radical”, “marxismo cultural”, “ideologia de gênero” e afins, e oferecendo
contornos regionais ao neoconservadorismo (BIROLLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020).
Em que pese o conservadorismo não fique adstrito aos segmentos religiosos, Birolli,
Machado e Vaggione (2020) destacam o papel central que os atores religiosos da vertente cristã
ocupam nos embates políticos e debates públicos que ocorrem no contexto latino-americano.
Tais atores penetram nos espaços de representatividade e de disputas de poder, reafirmando
uma concepção moral voltada à regulação da vida social e reprodutiva de toda a população. No
intuito de compreender o fenômeno, Birolli, Machado e Vaggione (2020) propõem cinco
dimensões que possibilitam identificar as matrizes das ações contemporâneas do
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neoconservadorismo religioso, a partir da atuação de católicos carismáticos e evangélicos
pentecostais. Apresentam-se aqui essas matrizes, porque se considera que elas permitem
compreender a ação dos grupos religiosos conservadores no Congresso Nacional, no que diz
respeito às proposições legislativas, sobre as quais se debruçará este estudo.

a) As alianças e afinidades entre diferentes setores que definem o conceito de
neoconservadorismo. Nessa dimensão, as autoras expõem as matrizes que apontam as
afinidades entre os principais atores religiosos, católicos carismáticos e evangélicos
pentecostais, e a força que esses atores exercem no poder legislativo, ora fazendo aliança
com a extrema-direita, ora com neoliberais e militares. Essa aliança se baseia na defesa
da família heterossexual, na vida desde a concepção e na moralidade cristã; havendo
ainda uma grande rejeição ao aborto e à homossexualidade, e uma oposição às
iniciativas legislativas e judiciárias a favor das minorias sexuais, sobretudo as que
valorizam laços afetivos na composição das famílias, criminalizam a homofobia e
estendem o direito de adoção a casais do mesmo sexo;
b) A acentuada juridificação da moralidade. Refere-se à frequente judicialização das
questões relativas à moral da sexualidade promovida pelos setores conservadores,
especificamente, para o campo dos direitos humanos, com uma estratégia para enfrentar
movimentos feministas e LGBTI+. Frente à inclusão das questões relativas aos direitos
sexuais e reprodutivos no campo dos direitos humanos, as/os defensoras/es da moral
cristã apropriam-se do discurso relativo aos direitos humanos e convertem-no em uma
defesa do nascituro, das famílias, das crianças e adolescentes, atuando de forma
contrária à agenda feminista e LGBTI+; dessa forma, buscam transformar suas posições
morais em direitos;
c) O neoconservadorismo opera em contextos democráticos. Os atores coletivos
conservadores surgem no cenário político de democratização com o retorno pluralismo
dos partidos políticos e da liberdade de expressão. De modo que o processo de
redemocratização foi um terreno fértil para a emergência, não somente de movimentos
e organizações da sociedade civil progressistas, mas também de atores coletivos
conservadores, como as organizações não governamentais religiosas a exemplo da “próvida” ou “pró-família”, a associação de advogadas/os católicas/os, entre outros. Esses
atores que vêm atuando com forte protagonismo contra as agendas de igualdade de
gênero e da diversidade sexual;
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d) O caráter transnacional do neoconservadorismo. Essa dimensão permite identificar
como os argumentos e as pautas conservadoras ultrapassam os contornos regionais.
Citamos a “ideologia de gênero”, objeto do presente estudo, como um exemplo clássico
de uma campanha que transcendeu um território local e alcançou proporções locais e
atingiu diversas regiões, traçando rotas dinâmicas, assim como o caso do combate ao
“marxismo cultural”. As/Os neoconservadoras/es têm organizado seus discursos,
agendas e estratégias por meio de reuniões e assembleias internacionais, de modo que
as agendas “pró-família” dos atores políticos cristãos, por exemplo, ganham acentos
distintos em cada região, assim como determinadas campanhas conservadoras
desenvolvem, em torno do mesmo objetivo, versões diferentes em cada país. Outro
aspecto a destacarmos é a participação e apoio de atores religiosos estrangeiros nas
eleições majoritárias realizadas na América Latina, como ocorreu no caso das eleições
presidenciais de Jair Bolsonaro em 2018, que contou com o apoio de Michele Bachmann
(ex-congressista dos EUA) e de Mario Bramnick (pastor estadunidense);
e) Relação entre neoconservadorismo e neoliberalismo. Essa relação tem convergência
porque posiciona a família como central para um projeto mais amplo de sociedade,
como também acentuam Apple (2018) e Lacerda (2019). O tema da família tem
mobilizado as inseguranças dentro de um contexto dos efeitos das políticas neoliberais
restritivas no âmbito social, em nome de um discurso de equilíbrio orçamentário. Em
lugar disso, busca-se fortalecer a família tradicional, por meio de um moralismo
compensatório.

Birolli, Machado e Vaggione (2020) destacam ainda que neoconservadorismo, tal qual
está configurado, foi um fenômeno que emergiu em uma temporalidade específica que, no
contexto latino-americano, é marcada pelos avanços protagonizados pelos movimentos
feministas e LGBTI+. Isto é, emerge como reação “à agenda da igualdade de gênero e da
diversidade sexual, pauta incorporada ao sistema internacional da ONU, a partir dos anos de
1990” (BIROLLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020, p. 13).
Essa ideia de temporalidade, trazida também por Lacerda (2019), é embasada pela
perspectiva teórica de Samuel Huntington. Para Huntington (1957 apud LACERDA, 2019), o
conservadorismo é um movimento posicional, ou seja, assume determinadas posições segundo
a forma com que a realidade se apresenta. Sendo, portanto, um movimento político que se
desenvolve em resposta ou como forma de resistência às situações históricas que apontam
mudanças na estrutura social e política. “Ou seja, ideologias e iniciativas conservadoras tendem
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a aparecer quando segmentos sociais que desafiam a ordem estabelecida se fortalecem a ponto
de ameaçar os fundamentos ideais e materiais das instituições” (BIROLLI; MACHADO;
VAGGIONE, 2020, p. 24).
Desse modo, entendemos que forças neoconservadoras demonstram um anseio por
interpelar narrativas conservadoras em resposta às conquistas concernentes às garantias das
minorias e aos direitos conquistados em relação às diversidades sexuais, já que as abordagens
antidiscriminatórias e com intuitos igualitários se tornaram eixos de disputas políticas públicas.
Considerando que educação é um nicho fértil para o afloramento de disputas culturais e
narrativas acerca de temas que provocam debates acirrados entre forças conservadoras e forças
progressistas (LEHER, 2020), bem como observando os avanços que as políticas públicas com
perspectiva de gênero vinham traçando durante os anos de Governo do Partido dos
Trabalhadores (PT) (conforme exposto na seção anterior), ordinária a reação promovida pelo
movimento neoconservador, atentando justamente o seu caráter posicional.
Destarte, ao observarmos o recorte temporal da presente pesquisa, apontamos algumas
evidências gerais do avanço do neoconservadorismo na política brasileira, para, a partir daí
compreendermos o surgimento e a consolidação do sintagma da “ideologia de gênero” e como
tal discurso foi manejado pelos atores conservadores.

3.1.1 Evidências do neoconservadorismo na política pública brasileira a partir do ano de
2011

O ano de 2011, que corresponde ao recorte temporal desta pesquisa, é considerado como
crucial para a emergência de tais disputas políticas (CÉSAR; DUARTE, 2017), pois o Supremo
Tribunal Federal (STF) reconheceu a união homoafetiva (entre duas pessoas do mesmo sexo)
com o mesmo status que o casamento heterossexual, o que despertou revolta nos setores
conservadores da sociedade. De acordo com Lacerda (2019), o julgamento foi considerado
inconstitucional por algumas/ns parlamentares, as/os quais aduziram que seria prerrogativa do
legislativo legislar sobre a matéria. Para a pesquisadora, em resposta à decisão do STF acerca
do casamento homoafetivo, foi apresentado um Projeto de Decreto Legislativo (PDC) da
Câmara – PDC 232-2011, de autoria do deputado André Zacharow (PMDB/PR) –, para a
realização de um plebiscito acerca da união civil de pessoas do mesmo sexo.
Na sequência, também no ano de 2011, surge a polêmica iniciativa parlamentar
apelidada de “cura gay”. O Projeto de Decreto – PDC 234-2011, de autoria do deputado João
Campos (PSDB/GO) – “[...] visava sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia
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que veda o oferecimento de terapias para a homossexualidade” (LACERDA, 2019, p. 69).
Outrossim, foi no ano de 2011 que o Projeto de Lei na Câmara (PLC) 122-2006, de autoria de
Iara Bernardi (PT/SP), o qual pretendia a criminalização da homofobia, recebeu forte atenção
das/os Congressistas. Conforme Lacerda (2019, p. 69), de 2006 a 2010 “[...] a proposta foi
objeto de 15 pronunciamentos; só em 2011, 25 discursos o abordaram: um aumento de 66% em
relação à soma do período anterior.”
Outro episódio ocorrido em 2011 e que, segundo especialistas, juntamente com o
julgamento do STF, teria despertado os discursos antigêneros, diz respeito à polêmica
envolvendo o material didático do Projeto Escola Sem Homofobia. No decorrer do embate, o
material foi rechaçado por diversas/os parlamentares, pois várias/os deputadas/os e
senadoras/es afirmavam que o material seria “propaganda” dos movimentos LGBTI+ (CÉSAR;
DUARTE, 2017). Essa polêmica extrapolou a seara do Congresso Nacional, atingindo os
poderes executivo e legislativo no âmbito dos estados e dos municípios. Ademais,
intensificaram-se nas escolas, nas mídias e nas redes sociais notícias falsas e falácias sobre o
tema, de modo que o material acabou sendo apelidado pejorativamente de kit gay e, parte dele,
por fim, foi vetado pela Presidenta da República, à época, Dilma Rousseff (2011-2016). A parte
do material que foi vetada diz respeito a vídeos que mostravam histórias afirmativas de
estudantes que não se enquadravam em padrões heteronormativos no ambiente escolar.
Conforme Cláudia Vianna e Alexandre Bortolini (2020), o supracitado veto presidencial
não há que ser lido como um episódio isolado, já que reflete o cenário de tensão entre a defesa
e o combate às políticas públicas com perspectiva de gênero, demonstrando o recuo do Governo
Federal frente ao avanço das forças neoconservadoras e a perda de agendas conquistadas. Luis
Felipe Miguel (2016, p. 3), ao analisar o avanço dos discursos conservadores no país, dispõe
que estes advêm “[...] de uma conjunção heteróclita entre o ‘libertarianismo’, o
fundamentalismo religioso e o antigo anticomunismo.” Para o autor, a ideologia do
libertarianismo propaga a ideia de um mercado absolutamente justo, por mais que pareça
desigual.
Por sua vez, o fundamentalismo religioso consolidou-se no Brasil como força política
proporcionalmente ao crescimento das Igrejas Neopentecostais, o que oportunizou a eleição de
um número significativo de pastoras/es, formando o que se denominou de “Bancada
Evangélica” ou “Frente Parlamentar Evangélica” no Congresso Nacional, a qual atua em
paralelo com o setor mais conservador da Igreja Católica. Diante disso, o anticomunismo, que
parecia ser um assunto superado com o fim da Guerra Fria, conjuga-se mediante um discurso
conspiracionista, que associa o Partido dos Trabalhadores (PT) ao “bolivarianismo” e ao Foro
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de São Paulo17, aduzindo que tais organismos pretendem a dominação da América Latina e a
instauração do comunismo (MIGUEL, 2016).
As vozes representantes das supracitadas correntes, por vezes, confluem-se e os
discursos se unem em prol de um programa, segundo o qual “[...] o Estado deve se abster de
interferir nas relações econômicas e de prover serviços, mas regular fortemente a vida privada”
(MIGUEL, 2016, p. 5). Como um marco temporal no referido processo, cumpre-nos citar um
grito vindo das ruas no ano de 2013, o qual é tido como fator determinante no crescimento e
instituição do discurso conservador no país. Conforme Richard Miskolci e Pedro Paulo Gomes
Pereira (2019), é após as chamadas “Jornadas de Junho de 2013” – as quais foram uma série de
protestos populares e mobilizações das massas que levaram centenas de milhares de pessoas às
ruas de todo o país – que grupos de direita com pautas neoliberais na economia e antiigualitárias em perspectivas de direitos individuais ganham visibilidade e consolidam-se como
força extremamente relevante no curso das políticas públicas.
Conforme Miguel (2016), no campo educacional, a consolidação dos discursos
conservadores destaca movimentos como o Escola Sem Partido (MESP), o qual se difunde no
ambiente social e parlamentar, acusando as escolas de promoverem uma “doutrinação
ideológica” em seus estudantes. Fundado pelo advogado Miguel Nagib, em 2004, o MESP
apresentava-se como um movimento de pais/mães e estudantes reunidos em torno do objetivo
comum, de combater o que chamaram de “contaminação político ideológica das escolas
brasileiras” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2021). Segundo o Movimento, as escolas brasileiras
estavam sendo ameaçadas pela “doutrinação marxista”.
Sob o slogan “Meus filhos, minhas regras”, pautando-se na concepção de que incumbe
à família, majoritariamente, a tarefa de educar as crianças e jovens, bem como estabelecer os
padrões morais conforme suas convicções, considerando que a/o professor/a seria um/a mera/o
instrutor/a, o MESP lançou uma campanha para que as/os mães/pais enviassem aos colégios
notificações extrajudiciais, caso identifiquem que seus filhos e suas filhas estivessem sendo
alvo de uma educação doutrinária (MIGUEL, 2016). Contudo, tal concepção ignora o fato de
que é dever da escola promover uma educação comprometida com a democracia e a pluralidade,
oferecendo às crianças o contato com diversos valores e propiciando uma comunidade escolar
comprometida com a equidade e a observância da diversidade (MIGUEL, 2016).
Miguel Nagib, a pedido de Flávio Bolsonaro (filho do então presidente Jair Bolsonaro)
criaria e divulgaria, por meio da internet, uma minuta de projeto de lei para a criação de um
17

Movimento e organização de esquerda criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel
Castro a partidos.
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Programa relacionado ao Escola sem Partido. Tal minuta poderia ser alterada e apresentada ao
Poder Legislativo nas três esferas: a federal, a estadual e a municipal. Partindo da minuta
elaborada por Migues Nagib, foram apresentados, ainda no ano de 2014, os seguintes projetos:
o PL n. 2.974/2014[54], na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), por Flávio
Bolsonaro e o PL n. 867/2014[55], na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, por
Carlos Bolsonaro (também filho de Jair Bolsonaro) (MACHADO, 2020).
Inspirado nos ideais do MESP, em 2015, o Estado do Alagoas protagonizou
significativo debate relativo ao tema “ensino neutro”, ao protocolizar o projeto de Lei Ordinária
n. 69/2015, de autoria do Deputado Estadual Ricardo Nezinho (MDB-AL), que se converteria
na Lei Estadual n. 7.800/2016 (ALAGOAS, 2016), vetada pelo Governador daquele Estado e,
posteriormente, promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas.
A “Lei da Mordaça”, como ficou conhecida pelas/os suas/seus opositoras/es (MIGUEL, 2016),
instituiria no Sistema Estadual de Ensino o “Programa Escola Livre”, como também
determinava que as educadoras e educadores não poderiam exercer “doutrinação política e
ideológica”, sendo “[...] direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral
livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
2020). Entretanto, o STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.537, declarou a
inconstitucionalidade da referida Lei (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020).
Identifica-se aqui a vertente neoconservadora exercendo influência sobre o campo
educacional, uma vez que, conforme já apresentamos, os grupos conservadores demandam forte
energia política na defesa dos valores familiares em detrimento das diretrizes estatais para a
educação. Ao abordar o avanço do conservadorismo no campo da educação, Dalila Andrade
Oliveira (2020), por sua vez, estabelece quatro estratégias utilizadas pelas campanhas e
discursos reacionários que atingiram as escolas e influenciaram as políticas públicas
educacionais: a) desviar a atenção de problemas educacionais e sociais; b) atacar a autonomia
docente e o pensamento crítico; c) instituir o medo e a desconfiança como mecanismo de
controle; d) desarticular a resistência e castrar o pensamento crítico.
A ascensão das forças conservadoras ao longo dos governos de Dilma Rousseff resta
evidente quando identificados os conflitos que emergem, bem como as concessões promovidas
pelo Governo Federal diante das pressões das alianças reacionárias. Sobre tais acontecimentos,
cita-se a transferência da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara para o
pastor Marcos Feliciano (PSC-SP), ocorrida no ano de 2013, após pressões exercidas pela
Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e negociatas realizadas com a Bancada Evangélica
(MISKOLCI, 2018).
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No mesmo sentido, vem à baila os debates ocorridos em torno da criação do Ministério
das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos – Medida Provisória n. 696/2015
(BRASIL, 2015a) –, momento em que os setores conservadores do governo conseguiram
excluir das atribuições do novo ministério o “[...] planejamento de gênero que contribua na ação
do Governo federal e das demais esferas de governo para a promoção da igualdade entre
mulheres e homens” (MIGUEL, 2016, p. 611).
O ano de 2015, marcado pela movimentação em prol do impeachment da Presidenta
Dilma Rousseff, é crucial no desenrolar desse processo de avanço das forças conservadoras.
Nas manifestações em favor do impeachment, aliaram-se: a bancada evangélica, o MESP, o
Movimento Brasil Livre (MBL), o “Vem pra Rua” (criado em decorrência das manifestações
de junho de 2013 pelas/os apoiadoras/es do derrotado candidato à presidência, Aécio Neves), o
Revoltados On-line (criado em 2004 para rastrear pedófilas/os na internet) e o Movimento
Endireita Brasil (criado em 2006, em defesa do Estado mínimo) (MISKOLCI; PEREIRA,
2019).
Conforme preconiza Roberto Leher (2020, p. 73), uma agenda conservadora “[...]
constituída de preceitos morais, padrões sexuais idealizados (ideologia de gênero), cínicos e
hipócritas e de um rosário de slogans anticomunistas, animou os movimentos que provocaram
nas ruas a desestabilização do governo Dilma Rousseff.” A aliança orquestrada pelos referidos
organismos, adotando um discurso anticorrupção (que era associado ao Partido do
Trabalhadores), contou com o apoio da mídia e culminou com o afastamento da Presidenta
Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, o que ocorreu por meio de um golpe parlamentar
que levou à presidência o, até então, Vice-Presidente, Michel Temer (MISKOLCI; PEREIRA,
2019).
Observando as justificativas dos votos das/os parlamentares no processo de
impeachment, identificamos que os discursos religiosos, em favor de certa moralidade em
defesa da “família natural” ou patriarcal, estiveram presentes, ao lado da bandeira contra a
corrupção. Segundo o site de notícias Congresso em Foco, a palavra “Deus” foi citada 59 vezes,
enquanto “corrupção” recebeu 65 menções e “família” apareceu 136 vezes nos votos das/os
parlamentares (DEPUTADOS..., 2016). Esse foco na menção da família corrobora com a
afirmação de Biroli, Machado e Vaggione (2020), de que a racionalidade política
neoconservadora se expressa em forte tendência de regulação da moralidade sexual, baseada na
defesa da família heterossexual.
De acordo com Miskolci e Pereira (2019), o Governo Michel Temer (2016-2018)
estabeleceu uma série de “reformas” embasadas em uma agenda política e econômica pautada
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na defesa do livre mercado e em críticas às políticas sociais instauradas nos governos petistas.
Assim, desde o golpe parlamentar, as ações perpetradas pelo conservadorismo no país se tornam
cada dia mais evidentes. No âmbito do legislativo e do executivo nacional, citam-se: a Emenda
Constitucional do Teto de Gastos Públicos (2016), a Reforma Trabalhista (2017) e a Reforma
da Previdência (2019) (MISKOLCI; PEREIRA, 2019).
Tais reformas remetem ao conceito de modernização conservadora de Apple (2018), na
qual se articula uma pauta neoliberal, com base na necessidade de um Estado mínimo para o
mercado econômico e um Estado forte para o controle e regulação dos corpos e da moralidade
sexual, tão evidente nas políticas educacionais antigênero. Trata-se de uma política que
“liberta” os indivíduos de propósitos econômicos e, simultaneamente, os controla para os
propósitos sociais.
No campo educacional, ademais das questões antigênero que se abordam no ponto
seguinte, Leher (2020) menciona que as forças conservadoras brasileiras, manifestadas nos
grupos de extrema-direita, responsabilizam as universidades por serem “celeiros da formação”
de grupos de esquerda. Segundo o autor, tal pensamento estaria presente nos discursos e
manifestado nas atitudes do Governo Bolsonaro (2018-) em relação à pasta da educação, em
especial, daquelas do Ex-Ministro da Educação, Abraham Weintraub (2019-2020):
[...] os operadores do governo Bolsonaro na área tentaram desconstruir bases do
patrimônio herdado do Iluminismo, como a liberdade de cátedra, incentivando ataques
cibernéticos e ameaças a professoras/es; prometendo retaliar orçamentariamente as
universidades que, conforme as fabulações do ex-ministro, pensam diferente;
alterando o financiamento da pesquisa, em detrimento das ciências sociais e das
humanidades; atacando, por meio do presidente, e de seu então ministro da Educação,
as universidades e as ciências sociais (LEHER, 2020, p. 77).

O ataque às ciências sociais e humanas acaba evidenciando como a agenda do MESP,
construída por atores do conservadorismo autoritário de direita, vinha sendo operacionalizada
por dentro das políticas educacionais, pelo então Ministro da Educação. Trata-se de uma ação
que reforça uma campanha transnacional, conforme o argumento de Birolli, Machado e
Vaggione (2020) e que, no Brasil, aparece como estratégias de combate ao “marxismo cultural”.
Vale recordar que o então Ministro da Educação é um dos discípulos das ideias de Olavo de
Carvalho18, o qual se opõe de forma aberta ao marxismo, como bem pontua Lacerda (2019).
Tratando ainda do Governo Bolsonaro, no processo eleitoral ocorrido no ano de 2018
restou evidente que o avanço do discurso conservador foi tão forte no país nessa última década,

18

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho foi jornalista e astrólogo, autoproclamado filósofo, é um influenciador digital
considerado um representante do conservadorismo no Brasil.
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que, aliado ao processo de criminalização e difamação do PT, foi capaz de ensejar a eleição do
atual Presidente da República Jair Bolsonaro, figura política que vem, há anos, construindo
alianças com a bancada evangélica e com os setores mais reacionários da sociedade (LEITE,
2019). Embora autoproclamado católico, Bolsonaro converteu-se evangélico por meio de
cerimônia de batismo no Rio Jordão, realizada em 2016, pelo Pastor Everaldo (PSC-RJ), bem
como teve seu casamento celebrado pelo Pastor Silas Malafaia, ambos pastores da Assembleia
de Deus, a qual exerce forte influência na Bancada Evangélica (COSTA, 2020).
Sobre as Igrejas Evangélicas, há que se destacar o expressivo crescimento numérico e o
fortalecimento político da população evangélica ocorrido no país na última década. Conforme
expõe Machado (2020), segundo dados extraídos do censo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 as/os católicas/os representavam 64,63% da
população brasileira, enquanto as/os evangélicas/os representavam 22,2%. Porém, de acordo
com pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Datafolha, 50% das/os brasileiras/os são
católicas/os e as evangélicas/os já representam 31% da população (GLOBO, 2021). Tal situação
desdobra-se no fortalecimento político das/os evangélicas/os, que seguem engajadas/os na
intenção de ocupar os espaços de poder e de tomada de decisões.
Nesse sentido, Reginaldo Costa (2020, p. 235), ao estudar o alinhamento da Frente
Parlamentar Evangélica (FPE) com o Governo Bolsonaro, estabelece que a “frente evangélica”
ou “bancada evangélica” são expressões recentes para definir uma força política organizada,
em primazia no âmbito do Congresso Nacional, disposta a construir uma nação que acolha suas
práticas religiosas e morais, mas também suas demandas empresariais. Propõe-se, por
conseguinte, a universalizar sua visão de mundo enquanto uma “nação evangélica”, sendo que,
nas últimas eleições (2018), a Bancada Evangélica elegeu 91 parlamentares (COSTA, 2020).
Sobre a organização da agenda política perpetuada pela FPE, cabe trazer à baila que
a organização da agenda política da Bancada Evangélica é elucidativa para a
compreensão desse reposicionamento político nos círculos de poder. De acordo com
o levantamento de Ronaldo de Almeida sobre essas pautas, o tema prioritário é a
religiosidade, demonstrando o quanto a Bancada Evangélica se articulou para conferir
legitimidade à institucionalidade de suas igrejas e privilégios às suas empresas (como
isenções de impostos, tombamento enquanto patrimônio cultural, feriados nacionais,
acesso à Lei Rouanet etc.), além de pautar a moralidade cristã evangélica como algo
a ser universalizado pelo Estado. Esse último elemento é transversal a todos os temas,
no entanto, é interessante observar a prioridade às questões ligadas à comunidade
LGBTT, à mulher, à educação e à família, em que a moralidade religiosa é acionada
de maneira mais direta para mobilizar sua base social contra os supostos descaminhos
do mundo, a fim de instituir o seu modelo de família tradicional (ALMEIDA, 2017
apud COSTA, 2020, p. 238).
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Ainda, segundo Costa (2020), a Bancada Evangélica, apelidada de “Bancada da Bíblia”,
encontra-se relacionada e comunga esforços com às apelidadas “Bancada do Boi” (que defende
os interesses do agronegócio e do empresariado extrativista) e “Bancada da Bala” (com
interesses voltados ao fortalecimento do punitivismo penal como forma de controle da
criminalidade), formando a “Bancada BBB”, a qual representa “uma base conservadora
articulada, algo que engendra elementos à gestação do neofascismo” (COSTA, 2020, p. 238).
No exposto acima se evidencia como a Frente Evangélica, que é um dos principais atores
do neoconservadorismo brasileiro, faz coalizão com atores do agronegócio e de setores
militares para aprovar pautas comuns acerca da moralidade, da ordem punitiva e da economia
neoliberal. A aliança entre esses atores (religiosos, militares e neoliberais), que caracteriza o
neoconservadorismo brasileiro, foi fundamental para a eleição de Bolsonaro, candidato que
despertou naquele setor neoconservador a possibilidade de implementar uma agenda
neoconservadora no que diz respeito à política neoliberal e à moralidade social e cristã.
Assim, durante o segundo turno da corrida de Jair Bolsonaro pela presidência (2018),
quando o candidato contava como preferido da disputa, a FPE lançou o Manifesto à Nação
(MN). O documento, desenvolvido a partir de quatro eixos – quais sejam: 1) modernização do
Estado; 2) segurança jurídica; 3) segurança fiscal; 4) revolução na educação, subdivididos em
16 diretrizes –, apresentava-se como um programa político ao futuro governo (COSTA, 2020).
Nas diretrizes do campo educacional, o MN defende a meritocracia como um eixo-político
pedagógico e, com um sentimento antiesquerda, “[...] defende o anticomunismo e o privatismo
e é contra a liberdade de cátedra, o pensamento crítico, a liberdade política, o desenvolvimento
da pesquisa científica” (COSTA, 2020, p. 249), chegando à “ideologia de gênero” e, em nome
de um ensino moral, combatendo os movimentos feministas e LGBTI+.
Ao analisar aquele processo eleitoral, Vanessa Leite (2019) enfatiza o fenômeno das
Fake News, o qual teria impulsionado a campanha política de Jair Bolsonaro (PSL). Para a
autora, milhares de pessoas teriam recebido, por meio de seus aplicativos de mensagens,
conteúdos “alertando sobre a distribuição do ‘kit gay’ nas escolas ou de outras ‘tentativas de
doutrinação de gênero’ no ensino” (LEITE, 2019, p. 132). Tais conteúdos eram atribuídos e
visavam difamar o PT e o seu representante no segundo turno eleitoral, Fernando Haddad. Sobre
o tema,
segundo pesquisa da plataforma de checagem Aos Fatos, um grupo de jornalistas que
verifica diariamente o discurso de políticos e das mídias sociais, das cinco
informações falsas – as denominadas fake news – mais difundidas através de redes
sociais em favor do presidente eleito, duas se remetiam às crianças. São elas: a que
afirma a existência de um suposto “kit gay” que teria sido distribuído para crianças de
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6 anos nas escolas, incluído aqui o episódio da “mamadeira de piroca”, e a que
afirmava que se Haddad chegasse ao poder, legalizaria a pedofilia (LEITE, 2019, p.
133).

Com o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, Jair Bolsonaro realizou
uma campanha política completamente alinhada à Bancada Evangélica, de modo que,
atualmente, tal agenda política promovida pela FPE está presente no mais alto escalão do
governo, em seus gabinetes e ministérios (LEHER, 2020). Ocupando o mais alto cargo do
executivo nacional, Bolsonaro realizou uma série de modificações nas secretarias e nos
ministérios dos campos da cultura, dos direitos humanos e das políticas para mulheres, os quais
passaram a ser ocupados por representantes da coalizão neoconservadora. Entre essas
modificações, as quais refletem o projeto neoconservador de Bolsonaro, citamos o fim da
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) promovido por Bolsonaro e a criação do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Constatamos aqui que o termo
família foi incluído no título da pasta, passando a ocupar papel central nas ações promovidas
por aquele Ministério.
Destacamos ainda que Bolsonaro nomeou como Ministra do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos uma pastora evangélica, Damares Alves. A partir de sua
nomeação, Damares tratou de aparelhar o Ministério com atores relacionados ao ativismo
religioso e conservador, de modo que as/os neoconservadoras/es passariam a ser as/os
responsáveis pela realização de políticas públicas conferidas às mulheres e às minorias
(MACHADO, 2020). Por derradeiro, a Ministra montou uma equipe que, pautada em valores
religiosos e de uma visão conservadora, pudesse reverter as políticas progressistas embasadas
na ótica dos direitos humanos promovidas anteriormente nos governos petistas, em especial, no
campo da sexualidade. Tanto é que o Ministério chegou a lançar um programa, denominado
“Eu Escolhi Esperar”, que estimularia as/os jovens a não fazer sexo, ou adiar a iniciação sexual
(MACHADO, 2020).
A preocupação com o controle dos corpos e da sexualidade aparece expressa nas ações
de outros ministérios do Governo Bolsonaro. Machado (2020) recorda que em agosto de 2019
o Ministro da Cidadania, Osmar Terra, teria suspendido o edital da Agência Nacional do
Cinema (Ancine), lançado no governo anterior, para selecionar produções artísticas que seriam
beneficiadas pelo financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual. Isto porque, entre as
diversas categorias listadas no edital, estavam presentes “diversidade de gênero” e
“sexualidade”. De modo que, quando soube que séries com temática LGBTI+ poderiam ser
beneficiadas pelo fundo, o Presidente da República veio a público se posicionar de forma
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contrária ao financiamento de tais produções, ensejando a suspensão do edital (MACHADO,
2020).
Pois bem, a partir das evidências expostas alhures, evidenciamos o avanço do que se
chama neoconservadorismo na política brasileira, especialmente ocorrido a partir do ano de
2011; sendo assim, na próxima seção buscamos compreender o que significa o sintagma
“ideologia de gênero”, como se origina, e como o discurso antigênero é utilizado em um projeto
conservador de sociedade, que passa necessariamente pela disputa do campo educacional.
Utilizaremos tais questões para compreendermos os discursos de agentes conservadores em
suas propostas para a educação, os quais são materializados nos projetos de leis propostos na
Câmara dos Deputados do Brasil, conforme objeto do presente estudo.
3.2 A INVENÇÃO DO DISCURSO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” COMO UM
PROJETO CONSERVADOR DE SOCIEDADE

Mesmo que o leitor ou a leitora não seja da área da educação, é muito provável que já
tenha ouvido falar em “ideologia de gênero”. Podemos afirmar que a situação experimentada
pelo Brasil em torno da temática discutida neste trabalho vem ocorrendo simultaneamente em
outros países do mundo (JUNQUEIRA, 2017), já que o combate à “ideologia de gênero” parece
ter tomado proporções globais e alcançado êxito na tarefa de obstruir o avanço de projetos e
propostas legislativas progressistas, antidiscriminatórias, inclusivas e voltadas a valorizar a
laicidade, a diversidade e o reconhecimento da diferença no âmbito educacional (MISKOLCI;
CAMPANA, 2017).
Segundo Junqueira (2017), “gênero”, “ideologia de gênero”, “teoria do gênero” ou
expressões similares são utilizadas em tons alarmistas, criando um “pânico moral” e
conclamando a sociedade para combater um inimigo imaginário comum. No mesmo sentido,
Miskolci (2007) ressalta que os grupos envolvidos na ofensiva antigênero promovem ações
políticas e discursivas para incutir na mente da população que a “ideologia de gênero” seria
uma ameaça à família tradicional, um perigo para a existência das crianças e das famílias,
criando um temor irracional que inviabiliza o espaço para diálogo e impossibilita o debate sobre
o tema. A criação de um pânico moral é uma estratégia que “[...] permite lidar com processos
sociais marcados pelo temor e pela pressão por mudança social” (MISKOLCI, 2007, p. 112).
Conforme Miskolci (2007), em nome da luta contra um inimigo imaginário, promovese uma ofensiva para instituir, manter e perpetuar valores morais tradicionais, dogmáticos,
religiosos, autoritários, conservadores e, até mesmo, reacionários, barrando transformações e
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pautas progressistas atinentes à equidade de gênero, sexo e sexualidade. Segundo Junqueira
(2018, p. 459), “‘Teoria de gênero’, ‘ideologia de gênero’ e suas variações não são meras
locuções. São sintagmas neológicos fabricados na forma de rótulos e slogans políticos capazes
de mobilizar a sociedade e de desempenharem um importante papel enquanto força política.”
Um nome popular no discurso antigênero é do advogado argentino e católico Jorge Scala
(2011 apud MISKOLCI, 2018), autor da obra La ideología del género: el género como
herramienta de poder, lançada no Brasil sob o título Ideologia de Gênero: o neototalitarismo
e a morte à família. Tal obra é frequentemente citada nas ofensivas dos que se dizem
combatentes da “ideologia de gênero”. Segundo o autor, a “ideologia de gênero” seria um
projeto idealizado e implementado globalmente por movimentos ateus, feministas,
remanescentes comunistas e por grupos LGBTI+, com o intuito de ocupar espaços democráticos
da sociedade, como organismos de direitos humanos e os meios de comunicação, para
transgredir a distinção biológica existente entre homens e mulheres, negando a natureza humana
em matéria sexual, acabando com os dogmas e valores morais e decretando a morte da família
nos moldes em que é conhecida (SCALA, 2011 apud MISKOLCI, 2018). O livro foi publicado
no Brasil com a apresentação do jurista Paulo de Barros Carvalho que, juntamente com o outro
jurista, Ives Gandra Martins, católico conservador e membro da Opus Dei19, realizou também
uma publicação sobre “ideologia de gênero” no ano de 2016 (BIROLLI; MACHADO;
VAGGIONE, 2020).
Isso posto, Junqueira (2018, p. 452) traça um panorama das mobilizações antigênero,
de seus agentes e crenças,
em que pesem os diferentes contextos nos quais se inserem, tais mobilizações
antigênero tendem a se basear na mesma premissa: “feministas radicais”, ativistas
LGBTI, políticos de esquerda órfãos do comunismo, organismos internacionais e seus
aliados estariam, de maneira sutil e insidiosa, empenhados em infundir a “ideologia
de gênero”, especialmente nas escolas. Segundo os atores envolvidos nas
mobilizações antigênero, esses grupos “radicais”, por meio de discursos envolventes
sobre a promoção da igualdade e o questionamento dos estereótipos, promoveriam a
disseminação e imposição ideológica de um termo novo, perigoso e impreciso: o
gender/gênero. Seu intuito seria extinguir a “diferença sexual natural” entre homens e
mulheres, heterossexuais e homossexuais, difundindo-se a crença enganosa de que
tais diferenças seriam meros produtos de processos opressivos de construção social e
que poderiam constituir simples escolha do indivíduo. Para o Vaticano e seus aliados,
seria preciso interromper esses manipuladores, pois tal agenda político ideológica, ao
subverter a ordem natural da sexualidade, comportaria uma autêntica ameaça à
“família natural”, ao bem-estar das crianças, à sobrevivência da sociedade e da
civilização.

19

Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei, ou simplesmente Opus Deis, é uma estrutura institucional da Igreja Católica
Romana formada por autoridades eclesiásticas, clérigos e leigos que se unem em torno de determinados preceitos
religiosos e se dedicam a atividades pastorais (OPUS DEI, 2006).
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Entretanto, embora a existência de toda essa ofensiva antigênero, o termo “ideologia de
gênero” não é reconhecido como conceito acadêmico e científico no campo das ciências
humanas. De modo que, estudos, como o de Junqueira (2017), Miskolci e Campana (2017) e
Toni Reis e Edla Eggert (2017), que investigam o surgimento e consolidação do tema,
concluíram que “ideologia de gênero” seria uma expressão falaciosa, um engodo discursivo,
que carrega em si uma série de ideias distorcidas, sensacionalistas e fantasiosas, expressão
cunhada justamente pelos sujeitos empenhados em combatê-la.
Quanto ao surgimento da expressão “teoria/ideologia de gênero”, as/os pesquisadoras/es
citadas/os acima afirmam que se trata de uma invenção católica, que emergiu nos anos 1990,
consolidando-se de lá para cá por meio de articulações que envolveram “[...] episcopados, o
associacionismo pró-vida e pró-família, e organizações terapêuticas de reorientação sexual, sob
os desígnios do Pontifício Conselho para a Família e com o apoio de vários dicastérios da Santa
Sé.” (JUNQUEIRA, 2018, p. 463).
Conforme os estudos apresentados, a Conferência Internacional sobre População
(1994), no Cairo, e a Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim (1995) – momentos
em que o debate sobre gênero e sexualidade ganhou corpo entre os organismos internacionais
– teriam provocado uma forte reação reacionária dentro da Igreja Católica, de modo que o
Vaticano convocou uma série de “especialistas” sobre o tema e propôs uma contraofensiva aos
avanços progressistas aventados nesses eventos e em prol dos valores morais cristãos
conservadores (JUNQUEIRA, 2018). De acordo com Junqueira (2018), nas preparações à
Conferência de Pequim, a Santa Sé já havia manifestado oposição aos conceitos de “famílias”,
“uniões”, “família em todas as suas formas”, que foram definidos e utilizados na Conferência.
Segundo o Vaticano, os termos deveriam ser substituídos por “a família”, a qual seria
compreendida como a união entre homem e mulher para fins reprodutivos.
Um nome amplamente citado na ofensiva antigênero é a ativista pró-vida Dale O’Leary,
que, após participar das Conferências do Cairo (1994) e de Pequim (1995), publicou o livro The
gender agenda: redefining equality.20 Outro nome a ser lembrado é o do cardeal católico Joseph
Aloisius Ratzinger (o Papa Emérito Bento XVI), opositor das ideias feministas e dos temas
relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, sendo autor de grande parte da doutrina
católica que fornece subsídios para a “ideologia de gênero”, produzindo uma série de textos em
ofensiva aos estudos com perspectiva de gênero (MISKOLCI; CAMPANA, 2017).

20

Tradução: Agenda de Gênero: redefinindo a igualdade.
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No que diz respeito à primeira referência vinculada ao conceito de gênero expressa na
Igreja Católica, a qual deu ensejo à consolidação da “ideologia de gênero”, cabe trazermos os
apontamentos históricos expostos por César e Duarte (2017, p. 149):
[...] o conceito de gênero aparece em 1998, na conferência episcopal do Peru, em uma
nota intitulada La ideologia de género: sus peligros y alcances. O documento é
dividido em onze tópicos e, ao longo de suas dezesseis páginas, discorre sobre a
existência de uma natureza humana originada em uma lei natural completamente
imutável, criada por Deus e comprovada cientificamente pela biologia. Ali se procura
demonstrar como os “defensores de uma ideologia de gênero” promovem a destruição
da família, da educação, da cultura e, principalmente, da religião. (CONFERÊNCIA
EPISCOPAL PERUANA, 1998). A nota faz referência à IVth. World Conference on
Women – UN, realizada em Beijing em 1995, considerando-a como o lançamento de
uma campanha de difusão de uma nova perspectiva de gênero. De fato, na definição
da UN sobre o conceito de gênero, tratava-se de “passar de uma análise da situação
da mulher baseada no aspecto biológico, para uma compreensão das relações entre
homens e mulheres como produto de padrões determinados social e culturalmente, e,
portanto, passíveis de modificação.” (ONU, 1995). Em contraponto à definição
construída na conferência de Beijing, a nota peruana reforçava a existência natural de
um homem e uma mulher naturais, bem como considerava o sexo como sendo uma
característica exclusivamente biológica.

De acordo com Biroli, Machado e Vaggione (2020), instaurou-se no Vaticano a ideia de
que movimentos feministas e LGBTI+ passaram a exercer forte influência nos organismos
internacionais pelos direitos humanos, de modo que o impacto de tal influência, conforme o
campo católico, precisaria ser contido, sendo esse posicionamento um marco no direcionamento
das forças conservadoras. Segundo as autoras, no ano de 2000, o Pontifício Conselho para a
Família da Santa Sé declarou que
algumas agências internacionais, apoiadas por poderosos lobbies, querem impor
novos direitos “a nações soberanas, como ‘direitos reprodutivos’, que abrangem o
acesso ao aborto, à esterilização, ao divórcio fácil, um ‘estilo de vida’ da juventude
que incentiva a banalização do sexo, o enfraquecimento da justa autoridade dos pais
na educação dos filhos” (VATICANO, 2000 apud BIROLI; MACHADO;
VAGGIONE, 2020, p. 31).

Conforme preconizam César e Duarte (2017), iniciou-se uma disputa de sentidos, de
modo que os estudos de gênero foram associados ao Marxismo e atribuídos a eles a intenção de
atacar a natureza e destruir a sociedade e a educação. Assim, por intermédio da instituição de
um pânico moral na sociedade, seria possível, também, a propagação de um discurso pela
proteção da família e da criança. Tal ideia já havia sido concebida por Gayle Rubin em seu
ensaio Pensando o sexo (1952), que atrelou a existência de pânicos morais relativos às
diversidade de práticas sexuais existentes nos Estados Unidos e na França, sendo possível
compreender que a expansão do conservadorismo e os momentos de crise política estão
atrelados à criação e consolidação de discursos alarmistas e violentos capazes de instituir os
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pânicos morais, como é que o ocorre atualmente no Brasil com o discurso que envolve a
“ideologia de gênero”.
Seguindo tal articulação e em consonância com os desígnios estabelecidos, o Pontifício
Conselho para a Família, em conjunto a Congregação para a Doutrina da Fé, sob a alegação da
“cultura da morte”, que seria embasada na “mentalidade contraceptiva” e antecedeu à
“ideologia do gênero” (BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020), produziu um icônico
documento sobre o assunto, a saber: o Lexicon: termini ambigui e discussi su famiglia, vita e
questioni etiche.21 Publicado em 2003, trata-se de um dicionário contendo definições acerca de
temas relacionados ao gênero, à sexualidade, à biologia e afins. Para suas/eus idealizadoras/es,
partiu-se da premissa de que a confusão terminológica sobre os temas abordados no Lexicon
levaria à ambiguidade e ao ofuscamento moral, sendo necessária a redefinição dos termos
pelas/os idealizadoras/es (JUNQUEIRA, 2018).
Percebemos que o Vaticano articularia uma política de restauração moral visando barrar
os avanços relativos aos direitos sexuais e reprodutivos, de modo que o termo “cultura da
morte” passou a ser manejado para ilustrar as ameaças aos valores cristãos, sendo necessária a
defesa da “cultura da vida”. Segundo Biroli, Machado e Vaggione (2020), esse antagonismo
teria sido formulado por João Paulo II na encíclica Evangelium vitae, documento publicado em
1995, no qual insere a necessidade de se defender a vida humana desde a concepção.
Ademais, identifica-se uma grande preocupação do Vaticano em defender a família (a
percepção “tradicional” de “família”), de modo que a “ideologia de gênero”, segundo a Igreja
Católica, deveria ser combativa e extirpada do campo educacional. Assim, em 2019 a Santa Sé
publicou, por meio da Congregação para a Educação Católica, um documento intitulado
Homem e Mulher os Criou, no qual promove uma ofensiva ao sintagma “ideologia de gênero”,
acusando-o de negar as diferenças biológicas entre homens e mulheres, o que promoveria um
esvaziamento na formação antropológica da família. Por meio do documento, a Santa Sé
condenou ainda as políticas educacionais que, por meio de uma “concepção da pessoa e da vida
supostamente neutra”, na verdade, promoveriam “uma antropologia contrária à fé e à justa
razão” (EL PAIS, 2019, s/p).
No que se refere à Igreja Católica latino-americana, cabe destacar que o sintagma
“ideologia de gênero” começa a aparecer por aqui somente na V Conferência Geral do
Episcopado Latino-Americano e do Caribe (Celam), ocorrida no ano de 2007. Conhecido como
“Documento de Aparecida”, expressa a preocupação da Igreja em relação à “ideologia de

21

Tradução: Lexicon: termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas.
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gênero”, que vem provocando mudanças legislativas que atentam contra o matrimônio e que
são uma ameaça à família, sendo um dever da Igreja latino-americana combatê-la (MISKOLCI;
CAMPANA, 2017).
Desde o seu nascimento, a “cruzada antigênero” estendeu-se por vários países do
mundo, ocupando os mais diversos espaços de debate e ganhando coro com a adesão de
variados grupos conservadores de diversas áreas e esferas do poder, em oposição à agenda
feminista e pela diversidade sexual (MISKOLCI, 2018). Conforme já exposto na seção anterior,
especificamente no Brasil, o embate em torno da “ideologia de gênero” ganha forças no país no
ano de 2011, como uma reação a dois episódios específicos “[...] vindos de outros Poderes da
República. O primeiro foi o julgamento, pelo Judiciário, da constitucionalidade da união
homoafetiva. O segundo foi a tentativa, pelo Executivo, de se divulgar um material contra a
homofobia nas escolas” (LACERDA, 2019, p. 69).
De acordo com que o que apresentamos anteriormente, a partir do ano de 2011 emergem
no Congresso Nacional conflitos políticos em torno de iniciativas legislativas que visavam
promover a igualdade de gênero e o combate à homofobia, sendo o campo da educação um
terreno fértil para a eclosão de tais debates (JUNQUEIRA, 2018). Em conformidade com
Lacerda (2019), em 2011 houve 94 discursos no Plenário da Câmara que abordaram a questão
da educação referente às questões de gênero e orientação sexual (LACERDA, 2019).
A menção expressa do sintagma “ideologia de gênero” nos discursos do Congresso
Nacional já havia ocorrido em três pronunciamentos nos anos de 2003, 2004 e 2010.
(LACERDA, 2019). Entretanto, em 2013, a “ideologia de gênero” foi resgatada pelo deputado
Pastor Eurico (PHS-SP). Conforme o parlamentar, a “ideologia de gênero está sendo
introduzida na legislação como uma bomba-relógio, com o objetivo de destruir o conceito
tradicional da família como a união de um homem e uma mulher vivendo com compromisso de
criar e educar filhos” (EURICO 2013 apud LACERDA, 2019, p. 72). Nesse mesmo ano, o
deputado Anderson Ferreira (PR-PE), evangélico da Assembleia de Deus, apresentou o Projeto
de Lei (PL) n. 6.583/2013, chamado Estatuto da Família, no qual se pretendia definir a família
de forma “tradicional”, excluindo-se os arranjos que envolvessem casais homoafetivos. O
projeto proporcionou debates acalorados entre setores religiosos conservadores e as/os
militantes pelos direitos das mulheres e de gays, lésbicas e travestis (MIGUEL, 2016).
Além dos grupos religiosos, em especial, das/os evangélicas/os pertencentes à FPE,
outras categorias se somaram nessa ofensiva, como é caso do Movimento Escola sem Partido
(MISKOLCI, 2018). Um tempo após a sua criação e fortalecido no âmbito da extrema-direita,
o MESP passou a combater também a chamada “ideologia de gênero”, momento em que o
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discurso de “educação neutra” deu lugar à ideia de primazia da família sobre a escola
(MIGUEL, 2016). Conforme Miskolci e Pereira (2019), tal união ocorreu em razão dos debates
envolvendo o PNE (BRASIL, 2014), quando o MESP se vinculou à FPE, bem como à ala mais
conservadora da Igreja Católica. Sobre o tema, os autores inferem que
em 2014, manifestantes estamparam cartazes e posts em redes sociais com os dizeres
“Abaixo a ideologia de gênero”, posicionando-se contra a inclusão da temática das
relações de gênero e sexualidade no Plano Nacional de Educação (PNE) e,
posteriormente, em seus congêneres estaduais e municipais. Ao mesmo tempo, setores
da Igreja Católica e evangélicos neopentecostais, assim como movimentos laicos
como o Escola sem Partido e o MBL, aliaram-se circunstancialmente em embates que
se estenderam do Congresso Nacional às Câmaras estaduais e municipais,
disseminando um pânico moral de que tais temas e os educadores que os abordassem
representariam uma suposta ameaça à infância. A recusa à educação sexual nas
escolas associou-se ao que esses grupos definiram como “doutrinação marxista”,
gerando perseguição a professores no ensino básico e médio, que não demorou para
alcançar, também, o ensino superior (MISKOLCI; PEREIRA, 2019, p. 2).

A partir de então, os pronunciamentos a respeito de gênero + educação passaram a girar
em torno dos debates relativos ao PNE (LACERDA, 2019). De modo que, após várias batalhas
em torno da temática, o posicionamento contrário à menção de gênero e educação sexual no
Plano saiu vitorioso (LACERDA, 2019). Segundo o IPEA (2015), a remoção dos conceitos de
gênero e sexualidade do texto aprovado do PNE (BRASIL, 2014) representou uma vitória da
FPE, ilustrando como as forças políticas conservadoras vêm ocupando os espaços democráticos
e de tomada de decisões e, após um período de mais de uma década de governos minimamente
comprometidos com pautas progressistas, mostram-se empenhadas em uma ofensiva pela
retomada do poder e pela manutenção de um status quo conservador (SCHIBELINSKI, 2020).
Destacamos que, posteriormente ao PNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do ano
de 2017, também não incorporou qualquer conceito de gênero.
A supracitada FPE, em outubro de 2018, durante o segundo turno das eleições
presidenciais, ao declarar apoio ao candidato Jair Bolsonaro, lançar o Manifesto à Nação e tratar
das diretrizes para a educação, enfatizou a necessidade de combate à “ideologia de gênero”
definida como “a ideologia de gênero é a mais nova invenção do pensamento totalitário, que
imediatamente foi adotada pelas autoridades dos Governos do PT, e demais frações de esquerda
autoritária”, sendo a “[...] destruição de todos os direitos e todo o respeito às crianças e
adolescentes, assim como a destituição das famílias na educação da intimidade humana, direito
inquestionável e universal” (MANIFESTO À NAÇÃO, 2018 apud COSTA, 2020, p. 250).
A consolidação hegemônica do termo “ideologia de gênero” encontrou ressonância nos
Poderes Legislativos de vários estados e municípios do país, que enfrentaram debate sobre a
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temática para definir seus respectivos Planos de Educação (VIANNA; BORTOLINI, 2020). A
pesquisa realizada pela organização De Olho nos Planos, a respeito de 22 dos 27 Planos
Estaduais de Educação, indicou que “12 estados não fizeram referência à igualdade de gênero
em seus documentos já sancionados.” Ainda, segundo reportagem extraída do site da
organização, o próprio CNE já manifestou “preocupação com Planos de Educação que vêm
sendo elaborados por entes federativos brasileiros e que têm omitido, deliberadamente,
fundamentos, metodologias e procedimentos em relação ao trato das questões relativas à
diversidade cultural e de gênero” (SALGADO, 2016, s/p)
Além do silenciamento do termo gênero e diversidade sexual na elaboração e revisão de
planos educacionais em esferas estaduais e municipais, alguns municípios legislaram no sentido
de proibir expressamente a abordagem de gênero nas escolas de suas respectivas redes de
ensino. O tema foi alvo de questionamentos jurídicos perante o STF que, em quatro julgamentos
distintos, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade de leis municipais dos municípios
de Nova Gama (GO), Foz do Iguaçu (PR), Ipatinga (MG) que proibiam a abordagem de gênero
nas escolas (POR UNANIMIDADE..., 2020).
Em resposta às decisões do STF, no dia 12 de maio de 2020, o Presidente da República
Jair Bolsonaro anunciou que criaria com urgência um projeto de lei para proibir o que ele
chamou de “ideologia de gênero” (COLETTA, 2020). O episódio não foi o único em que o
atual Presidente atacou a chamada “ideologia de gênero”. Em discurso promovido durante a
abertura da Assembleia Geral da ONU, ocorrida em Nova Iorque, em 2019, ele afirmou: “A
ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de
comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a
célula mater de qualquer sociedade saudável, a família” (TAIAR, 2020).
Sendo eleito em outubro de 2018, em seu primeiro discurso oficial como Presidente da
República, Jair Bolsonaro utiliza uma série de acessórios religiosos, fazendo diversas
referências à Bíblia e a Deus. O novo mandatário disse, ainda, que vai “unir o povo, valorizar
a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero,
conservando nossos valores” (BOLSONARO..., 2019). Assim, combater a intitulada “ideologia
de gênero”, conhecida como inimiga pública de Jair Bolsonaro, seria uma das pautas a ser
perseguida pelo governo e suas/seus aliadas/os.
O posicionamento do Presidente é também defendido por membros do seu governo, em
especial, cabe citar as manifestações da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,
Damares Alves, pastora que apareceu em um vídeo proferindo a frase “menino veste azul e
menina veste rosa”, a qual, segundo a ela, teria sido uma “metáfora” contra a “ideologia de
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gênero” (BORGES, 2019). Ademais, para o Ministério das Relações Exteriores foi nomeado
um embaixador católico, Ernesto Araújo, que adotou posições retrógradas para as negociações
internacionais no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, determinando que gênero
fosse

excluído

das

propostas

de

trabalho,

tanto

é

que

orientou

as/os

embaixatrizes/embaixadores que representariam o Brasil nas negociações na Organização das
Nações Unidas (ONU) que solicitassem a retirada do termo “gênero” nos acordos ali celebrados
(MACHADO, 2020).
No campo da educação, o primeiro Ministro da Educação a ser nomeado no Governo
Bolsonaro, Ricardo Vélez (2019), ao tomar posse no cargo, declarou: “preciso combater o que
se denominou de ideologia de gênero, com a destruição de valores culturais, da família, da
igreja, da própria educação e da vida social” (MINISTRO..., 2019). Ademais, Vélez criou uma
comissão incumbida de realizar uma análise dos posicionamentos ideológicos que pudessem
estar inseridos nas questões preparadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pretendendo extirpar
todas as questões que estivessem relacionadas à perspectiva de gênero e à diversidade sexual
(MACHADO, 2021)
Essa insistência em torno do combate da “ideologia de gênero” evidencia como o
governo de Bolsonaro está seriamente comprometido com a agenda conservadora, que ataca as
políticas com perspectiva de gênero na educação. E mesmo que a proibição da abordagem de
gênero nas escolas tenha sido julgada inconstitucional pelo STF, esses agentes continuam
reproduzindo tais discursos, uma vez que a sua reiteração acaba produzindo efeitos na opinião
pública acerca dos malefícios que as políticas de gênero na educação trazem às famílias e da
necessidade de renegá-las. É evidente que a narrativa antigênero está comprometida com um
projeto conservador de sociedade, que inclui determinado modelo de família (tradicional) e de
sexualidade (heterossexual). Isto porque, a disputa pelo controle dos conteúdos na seara
educacional é um dos campos de atuação da agenda neoconservadora. Nesse sentido, Apple
(2018, p. 71) argumenta que
a educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca é apenas
um conjunto neutro de conhecimento, que de algum modo aparece nos textos nas salas
de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da
seleção de alguém, visão de um grupo acerca do conhecimento legítimo. É produto
das tensões, conflitos e concessões culturais políticas e econômicas que se organizam
e desorganizam um povo.

Para as/os neoconservadoras/es, gênero e diversidade sexual são temáticas que não
devem estar inclusas nas políticas públicas voltadas ao campo da educação. Isto porque, tais
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conteúdos não são parte do que consideram conhecimento legítimo, uma vez que contradizem
o seu projeto de sociedade. E é nesse cenário que o sintagma da “ideologia de gênero” se
consolidou como uma importante narrativa discursiva, mudando o sentido dos estudos
relacionados ao gênero enquanto categoria analítica e política, passando a ser manejado por
representantes de alas conservadoras e retrógradas da sociedade. Atualmente, o discurso
antigênero se encontra presente e difundido no âmbito dos poderes executivos e legislativos da
União, dos Estados e Municípios; especificamente na Câmara dos Deputados do Brasil,
conforme objeto de análise na presente pesquisa, tramitou e está tramitando uma série de
Projetos de Leis que versam sobre a “ideologia de gênero”, os quais serão objeto de descrição
e análise na seção a seguir.
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4 OS PROJETOS LEGISLATIVOS ANTIGÊNERO PROPOSTOS NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS DO BRASIL
Conforme já exposto na seção introdutória, quando da explanação dos processos
metodológicos, a Câmara dos Deputados do Brasil, lugar onde se condensam os processos
políticos e de onde reverberam os debates acerca dos temas de maior relevância no país, é o
local do qual extraíamos o corpo documental desta pesquisa, de modo que utilizamos como
marco temporal o ano de 2011, conforme justificativas já apresentadas. Sendo assim, por meio
do site da Câmara dos Deputados do Brasil, realizamos uma busca dos projetos legislativos
empregando o descritor “ideologia de gênero”.
Visando possibilitar à/ao leitora/leitor a compreensão do corpo documental da pesquisa,
os dados encontrados a partir da busca realizada foram categorizados pelo ano, tipo, autoria,
partido do parlamentar, estado da federação e breve teor; dados estes que estão disponíveis no
Quadro 2, apresentado a seguir.
Quadro 2 – Relação de Projetos Legislativos
Tipo/Número/Ano Autoria/Partido/Estado
PL 4.893/2020
Léo Motta - PSL/MG

PL 2.578/2020

Filipe Barros - PSL/PR,
Major Fabiana - PSL/RJ

PL 3.396/2020

Bia Kicis - PSL/DF, Dra.
Soraya Manato - PSL/ES,
Paula
Belmonte
CIDADANIA/DF
Carlos Jordy - PSL/RJ

PL 4.245/2020

PL 1.189/2019
PL 1.239/2019

PL 3.492/2019

Natália
Bonavides
PT/RN
Pastor Sargento Isidório AVANTE/BA

Carla Zambelli - PSL/SP,
Bia Kicis - PSL/DF,
Eduardo Bolsonaro PSL/SP

Breve Teor
Tipifica como crime a conduta de quem, nas dependências
das instituições da rede municipal, estadual e federal de
ensino, adote, divulgue, realize, ou organize política de
ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória,
complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais
que tenham como conteúdo a ideologia de gênero.
Determina que tanto o sexo biológico quanto as
características sexuais primárias e cromossômicas definem
o gênero do indivíduo no Brasil.
Estabelece o sexo biológico como o único critério para
definir o gênero dos atletas em competições organizadas
pelas entidades de administração do desporto no Brasil.
Altera o art. 217-A estupro de vulnerável do Decreto-Lei n.
2.848, de 7 de setembro de 1940 (Código Penal), a fim de
aumentar as penas e dá outras providências.
Institui o programa “Educação Democrática”.
Proíbe a aplicação de recursos públicos, bem como o uso
das estruturas e instituições da Administração Pública
Direta ou Indireta, das Fundações, Autarquias e Empresas
Públicas e Privadas prestadoras de serviços do Governo
Federal, Estadual, Distrital e Municipal e outros, nas ações
de difusão, incentivo e valoração da Ideologia de Gênero.
Altera os arts. 75, 121 e 129 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o
homicídio e lesão corporal de criança e adolescente como
circunstância qualificadora do crime de homicídio e da
lesão corporal e o art. 1º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de
1990, para incluir o homicídio contra criança e adolescente
e para impor ideologia de gênero no rol dos crimes
hediondos.
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PL 3.419/2019

Heitor Freire - PSL/CE

PL 258/2019

Pastor
Eurico
PATRIOTA/PE

PL 1.297/2019

Carlos Jordy - PSL/RJ

PL 1.298/2019

Carlos Jordy - PSL/RJ

PL 2.040/2019

Julian Lemos - PSL/PB

PL 5.490/2019

Pastor
Eurico
PATRIOTA/PE

PL 3.664/2019
PL 9.689/2018

Helio Lopes - PSL/RJ
Jô Moraes - PCdoB/MG

PL 9.948/2018

Vinicius
PRB/SP

PL 10.577/2018

Cabo
Daciolo
PATRIOTA/RJ

-

PL 10.659/2018

Delegado
PSL/GO

-

PL 5.487/2016

Professor Victório Galli PSC/MT

PL 5.686/2016

Professor Victório Galli PSC/MT

Carvalho

Waldir

-

-

-

Dispõe sobre a proibição da cirurgia de transgenitalismo e
do tratamento de redesignação sexual em menores e dá
outras providências.
Dispõe sobre o direito dos alunos de aprender sem ideologia
político-partidária; sobre a conduta dos professores na
transmissão dos conteúdos e acrescenta inciso XIV e
parágrafo único ao art. 3º da Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre 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,
bem como tornar defesa a inserção de questões relativas à
ideologia de gênero no âmbito escolar.
Altera a pena do art. 233 do Decreto-Lei nº2.848 (Código
Penal), de 7 de setembro de 1940 e acrescenta o parágrafo
único que dispõe sobre o agravamento da pena.
Acrescenta o art. 218-D ao Decreto-Lei nº2.848, de 7 de
setembro de 1940 (Código Penal), a fim de estabelecer
responsabilidades àqueles que submetem ou permitem
crianças e adolescentes em eventos que contenha nudez,
apresente ou simulem atos de lascívia ou sexo explícito e dá
outras providências.
Acresce o art. 218-D ao Decreto-Lei n. 2. 848, de 7 de
setembro de 1940 (Código Penal), a fim de estabelecer
responsabilidades àqueles que submetem ou permitem
crianças e adolescentes em eventos, inclusive na internet,
que contenha nudez, apresente ou simulem atos de lascívia
ou sexo explícito e dá outras providências.
Revoga a alínea "i" do inciso IV do § 3º do art. 3º da Lei n.
11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do
art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de
pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda
Constitucional n. 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras
providências. Agente comunitário de saúde.
Institui a Semana do Direito, Ética e Cidadania na escola.
Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e altera o inciso X do art. 2º da Lei n.
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências, para
prever a igualdade entre homens e mulheres como princípio
do ensino e como diretriz do PNE.
Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor
sobre classificação de programas com conteúdo que aborde
ideologia de gênero.
Altera o art. 3º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para proibir a disseminação da ideologia de gênero nas
escolas do Brasil.
Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para vedar a
doutrinação política, moral, religiosa ou ideologia de gênero
nas escolas.
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.
Altera o Art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688, de 03 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para constitui
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PL 5.774/2016

Professor Victório Galli PSC/MT

PL 3.235/2015

Pr. Marco Feliciano PSC/SP

PL 2.731/2015

Eros Biondini - PTB/MG

PL 3.236/2015

Pr. Marco Feliciano PSC/SP

PL 1.859/2015

contravenção, a pessoa que usar o banheiro público
diferente de seu gênero masculino ou feminino.
Altera o Art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688, de 03 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para constituir
contravenção à pessoa que usar o banheiro público diferente
de seu sexo masculino ou feminino.
Acrescenta o art. 234-A à Lei n. 8.069, de 13 de julho de
1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências”.
Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que
estabelece o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências.
Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de
25 de junho de 2014, que “Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências”.
Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Alan Rick - PRB/AC,
Antonio Carlos Mendes
Thame
PSDB/SP,
Antonio Imbassahy PSDB/BA
PL 7.180/2014
Erivelton
Santana
- Altera o art. 3º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
PSC/BA
Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Fonte: elaborado pela autora com base nas proposições legislativas encontradas (2021).

Da leitura das justificativas dos projetos legislativos categorizados, excluímos da nossa
análise duas proposições: o PL 9.689/2018, de autoria da Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG), e
o PL 1.189/2019, de autoria da Deputada Natália Bonavides (PT/RN), já que não tecem críticas
ou visam combater a chamada “ideologia de gênero”, apenas manejam o sintagma como
oposição às políticas neoconservadoras, justamente buscando a implementação de políticas
públicas voltadas à perspectiva igualitária e progressista. Em conclusão, com a exclusão das
proposições mencionadas, nossa análise se apoia em um banco de dados composto por 24
projetos de leis.

4.1 PROJETOS LEGISLATIVOS: AUTORIA, PROPOSTAS E ORDEM TEMPORAL

Nesse ponto analisamos a autoria das proposições legislativas, quem são as/os
deputadas/os subscritoras/es dos projetos de leis analisados e quais seus posicionamentos
políticos. Além disso, verificamos quais as proposições apresentadas, situando-as em uma
ordem temporal marcada por acontecimentos sociopolíticos, o que nos possibilita colocar nosso
corpo documental em diálogo com a base teórica elegida para o processo analítico, nos termos
dos objetivos da nossa dissertação.
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4.1.1 Deputadas/os autoras/es dos projetos legislativos antigênero e suas posições
políticas
Ao iniciarmos nossa pesquisa, uma das perguntas que levantamos foi: “quem são as/os
deputadas/os autoras/es das proposições legislativas antigênero e quais são suas posições
político partidárias?”. Pois bem, partindo do Quadro 2, quanto à autoria das proposições
legislativas selecionadas, identificamos um total de 19 deputadas/os autoras/res de projetos
legislativos antigênero; dessas/es, 14 são homens e 5 são mulheres. As mulheres são: Carla
Zambelli (PSL/SP), Bia Kicis (PSL/DF), Soraya Manato (PSL/ES), Paula Belmonte
(Cidadania/DF) e Major Fabiana (PSL/RJ). Sobre a participação feminina na propagação do
discurso antigênero, Amanda Mendonça e Fernanda Pereira Moura (2021), ao analisarem o
protagonismo das mulheres pertencentes ao grupo “antifeminista” no Brasil, demonstraram que
está em curso no país a construção de um cenário político no qual figuras públicas mulheres
posicionam-se contrárias às pautas progressistas que vinham sendo promovidas e estabelecidas
pela luta feminista, defendendo projetos conservadores.
Das supracitadas parlamentares e sua relação com o antifeminismo, cabe citar que Carla
Zambelli é defensora da extinção de cotas femininas nas eleições e, em entrevistas, costuma
tecer duras críticas à bancada feminina no Congresso Nacional, a qual, segundo ela, é formada
pela esquerda e coloca a mulher como alguém com menos habilidades, recursos e possibilidades
que o homem (MENDONÇA; MOURA, 2021). Já Bia Kicis, ativista em mídias sociais,
declara-se em suas redes como defensora das famílias e dos valores conservadores, realizando
ataques ao feminismo e às feministas (MENDONÇA; MOURA, 2021). Soraya Manato, por sua
vez, embora não seja ativa em redes sociais, consta em sua apresentação que é uma Deputada
“Pela vida, pela família”, com diversas emendas parlamentares voltadas ao Espírito Santo;
médica ginecologista e obstetra, já se posicionou contrária ao aborto (MENDONÇA; MOURA,
2021).
Ainda no que se refere às/os deputadas/os, quanto às associações – Frentes
Parlamentares22 – que deputadas/os integram, cabe destacar que23: a) todas/os, com exceção do
Deputado Carlos Jordy, são ou foram signatárias/os da Frente Parlamentar Evangélica; b)
todas/os, com exceção das Deputadas Major Fabiana e Paula Belmonte, são ou foram

22

Frentes Parlamentares: são associações de parlamentares de vários partidos para debater sobre determinado tema
de interesse da sociedade. Elas podem ser compostas apenas por deputados ou mistas, formadas por deputados e
senadores.
23
Dados obtidos através do site: https://www2.camara.leg.br/deputados/frentes-e-grupos-parlamentares
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signatárias da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família; c) todas/os são ou foram
signatárias/os da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida Evangélica.
Referente à Frente Parlamentar Evangélica, da qual já falamos em seção anterior,
Lacerda (2019), ao analisar a ação parlamentar da direita brasileira sobre a moral sexual,
concluiu que a maior parte das/os protagonistas em defesa da família patriarcal emerge da
Direita Cristã. Dentre elas/es, em primeiro lugar, as/os evangélicas/os e, na sequência, as/os
católicas/os oriundas/os da Renovação Carismática. Segundo a pesquisadora (LACERDA,
2019), os membros da bancada evangélica são os autores do maior número de iniciativas
voltadas à defesa de um modelo de família tradicional, baseado nos valores religiosos cristãos
e, embora compactuem com temas que integram uma agenda neoconservadora ampla, a agenda
antigênero possui centralidade na ação evangélica (LACERDA, 2019), conforme se evidencia
por meio da análise da autoria dos projetos legislativos relacionados no presente estudo.
Diversas/os pesquisadoras/es (LACERDA, 2019; MACHADO, 2020; VITAL; LOPES,
2014) convergem em torno da ideia de que os discursos e debates promovidos por
evangélicas/os em prol da moral cristã e em ataque às pautas feministas fizeram com que tais
agentes representantes

do neoconservadorismo

ganhassem destaque na mídia e,

consequentemente, visibilidade política, de modo que o ativismo conservador familista – o qual
inclui o combate à “ideologia de gênero” – teria sido um responsável pela projeção eleitoral
evangélica e, consequentemente, pelo crescimento da bancada parlamentar correspondente.
No mesmo sentido, a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida
define-se como “a respostas dos parlamentares às necessidades da sociedade que tem sido alvo
da Cultura da Morte” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019a). Lembrando que o termo
“cultura da morte”, anteriormente à “ideologia de gênero”, foi cunhado pelo Vaticano em uma
política de restauração moral, visando barrar os avanços relativos aos direitos sexuais e
reprodutivos, passando a ser manejado para ilustrar as ameaças aos valores cristãos, sendo
necessária, segundo o Vaticano, a defesa da “cultura da vida”. Ainda, a Frente aduz ser missão
das/os parlamentares “colocarem-se em guerra junto com o povo que eles representam, de
maneira a reconstruir a Cultura da vida e promover, sob qualquer circunstância, a defesa e a
dignidade da vida humana desde a concepção até a morte natural” (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2019a).
A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, por sua vez e do mesmo modo,
tem por objetivo “acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas governamentais
destinadas à proteção dos direitos à vida, da família, da criança e do adolescente.” (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2019a). Além disso, a Frente também se propõe a “promover debates
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sobre a valorização da família, o papel da educação e propostas que tramitam na Casa a respeito
do assunto.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019a). O político Alan Rick, um dos deputados
autores das proposições legislativas que integram nosso corpus de pesquisa, já foi presidente
da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família por três anos e, em 27 de março de
2019, participou do seu relançamento, juntamente com a ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019a).
Quanto às pautas que são mobilizadas em torno das iniciativas em prol da família
patriarcal tradicional pelos grupos religiosos citados, Christina Vital e Paulo Victor Leite Lopes
(2014, p. 150), procurando identificar os principais argumentos acionados pelas/os políticas/os
evangélicas/os para justificar seus posicionamentos contrários à ampliação dos direitos da
população LGBTI+ e de mulheres, estabeleceram que as articulações evangélicas se firmavam
em torno do “direito à vida, da economia e da necessidade de preservação da família.” Ainda,
segundo as/os autoras/es (VITAL; LOPES, 2014), tais argumentos eram mobilizados com o
intuito de ativar pânicos morais entre a população.
No mesmo sentido, Lacerda (2019, p. 62-63), analisando as proposições e discursos
parlamentares do movimento neoconservador em torno da moral sexual, estabeleceu que estes
podem ser agrupados em torno de três grandes temas: “a) contra o aborto ou pelo
endurecimento/expansão da legislação repressiva do aborto; b) contra as reivindicações LGBT;
c) contra o gênero – ou contra o conceito de gênero nas normas ou contra a dita “ideologia de
gênero.” Esse agrupamento temático resultou de um estudo em que autora analisou 104
proposições legislativas e 163 discursos proferidos em plenário, identificando que: “os números
indicaram que em meados de 2008 aumenta a quantidade de investidas contra o aborto. As
iniciativas contra a agenda LGBT crescem em 2011. Em 2014 o ativismo contra o gênero se
fortalece ainda mais.” (LACERDA, 2019, p. 63).
Assim, a organização política das/os deputadas/os autoras/es das proposições
legislativas antigênero em torno das três Frentes Parlamentares é elucidativa para a
compreensão de suas pautas, agendas políticas e círculos de poder. Notamos que a defesa de
uma família pautada no modelo tradicional e na moralidade cristã é um tema transversal aos
objetivos das organizações parlamentares citadas, o qual é acionado para trazer uma visibilidade
às/aos suas/seus deputadas/os, organizar uma agência de influência e tomada dos espaços de
poder, e engajar a base social em prol de uma agenda neoconservadora de resistência aos
avanços perpetrados pelo feminismo e pelo movimento LGBTI+ no campo da educação, da
saúde e da organização familiar.
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No que diz respeito às filiações partidárias das/os autoras/es dos projetos legislativos
dispostos no Quadro 2, identificamos os seguintes partidos políticos24: PSL (1225), Patriota (2),
PSC (2), PRB (2), Cidadania (2), PSDB (2), Avante (1), PTB (1), partidos que, em geral, têm
alocado neoconservadores. Cumpre-nos dizer que os partidos políticos identificados estão entre
os que possuem o maior índice de governismo26 na Câmara dos Deputados, sendo: PSL 95%,
Patriota 95%, PSC 94%, PRB (Rep) 93%, PTB 91%, PSDB 84%, Avante (81%) Cidadania
80%27. Este é também um dos indicadores do alinhamento das/os autoras/es dos projetos
antigênero com o atual projeto de governo. Inclusive, os três filhos mais velhos e apoiadores
do então Presidente da República, eleito em 2018 pela extrema-direita, são políticos filiados
aos partidos supracitados – Eduardo Bolsonaro (PSL); Carlos Bolsonaro (PRB); Flavio
Bolsonaro (Patriota). Ainda, destacamos que Bolsonaro, ao eleger-se Presidente, “estimulou a
eleição de 52 deputados do antigo microscópico PSL, que de um deputado eleito em 2014
consegue eleger em 2018 a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados” (LACERDA,
2019, p. 193).
Cabe-nos lembrar que Jair Bolsonaro chegou a ser anunciado, no ano de 2016, como
candidato à Presidência pelo PSC (EXTRA, 2016), entretanto, acabou se filiando ao PSL,
elegendo-se Presidente por aquele partido no ano de 2018. Após crises e disputas com o PSL
ocorridas ao longo de 2019, Bolsonaro deixou o partido ainda no primeiro ano de seu governo,
porém, a despeito de sua desfiliação, nomes representantes do bolsonarismo permaneceram
vinculados ao PSL (MENDONÇA; MOURA, 2021), entre os quais, inclusive, há os que
militam contra a “ideologia de gênero”, já que a expressão foi mobilizada na campanha eleitoral
presidencial de 2018, incluída no discurso inaugural do atual governo, aderida na agenda de
pelo menos três ministérios28, e permanece sendo estrategicamente manejada pelos atuais
representantes do bolsonarismo no Congresso Nacional.

24

Foram consideradas as filiações partidárias das/os deputadas/os no momento da apresentação do projeto
legislativos, desconsiderando-se eventuais trocas de partido pela/o parlamentar.
25
Número de parlamentares autoras/res identificado por partido.
26
O índice é calculado a partir das votações do parlamentar que seguiram ou não a orientação do líder do governo.
Votos iguais à orientação (sim ou não) aumentam o índice; qualquer opção diferente da orientação (seja sim, não,
abstenção ou falta), diminui o índice de governismo.
27
Pesquisa realizada em 02 de outubro de 2021 por meio de ferramenta disponibilizada no site:
https://radar.congressoemfoco.com.br/governismo/camara
28
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério das Relações Exteriores e o Ministério
da Educação (BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020).
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4.1.2 Marcos temporais das proposições legislativas

Neste ponto, consideramos importante situar a apresentação das proposições
legislativas, traçando um paralelo dentro de uma lógica temporal, com eventos sociopolíticos
ocorridos no período de 2011 a 2020 no Brasil. Desse modo, categorizamos os projetos de lei
a partir de três lapsos temporais: a) 2011-2014: período das tensões e disputas em torno do
Projeto Escola sem Homofobia e do Plano Nacional de Educação; b) 2015-2018: período que
envolve o golpe contra o governo de Dilma Rousseff e o processo de transição
neoconservadora; c) 2019-2020: período pós-eleições 2018.

a) 2011-2014: período das tensões e disputas em torno do Projeto Escola sem Homofobia e
do Plano Nacional de Educação

Na terceira seção de nosso estudo, analisando a dinâmica de reação do Congresso
Nacional em torno de iniciativas atinentes à moral sexual, percebemos que o discurso em defesa
da vida e da família patriarcal costuma ser ativado como resposta aos/às avanços/articulações
progressistas galgadas/os em diferentes esferas de poder. Nesse sentido, pesquisadoras/es
apontam que em 2011 eclode no Poder Legislativo os discursos em defesa da família patriarcal,
entre eles, os contrários à “ideologia de gênero” (MISKOLCI; CAMPANA, 2017; CÉSAR;
DUARTE, 2017; LACERDA, 2019). “Esse giro que acontece em 2011 foi uma reação a dois
acontecimentos de maio daquele ano, vindos de outros Poderes da República. O primeiro foi o
julgamento, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade da união homoafetiva. O segundo foi a
tentativa, pelo Executivo, de se divulgar um material contra a homofobia nas escolas”
(LACERDA, 2019, p. 69).
Em que pese o movimento ocorrido em 2011, o qual ensejou o aumento de discursos
parlamentares contra a “ideologia de gênero” no Congresso Nacional29, e que justifica o recorte
temporal de nossa pesquisa, o primeiro projeto legislativo apresentado na Câmara dos
Deputados do Brasil, com o sintagma “ideologia de gênero”, surge apenas no ano de 2014, o
PL 7.180/2014, de autoria do Deputado Erivelton Santana (PSC/BA), o qual pretendia alterar o
art. 3º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional). A intenção do Projeto Legislativo era “incluir entre os princípios do ensino
o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores
Em 2011, 94 discursos em plenário abordaram a questão da educação relacionada à “ideologia de gênero”
(LACERDA, 2019).
29
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de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual
e religiosa” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).
A apresentação desse primeiro projeto contra a chamada “ideologia de gênero”, no ano
de 2014, confirma os argumentos de Miskolci e Campana (2017), César e Duarte (2017) e
Lacerda (2019) de que a expressão “ideologia de gênero” adquiriu notoriedade e consolidou-se
como uma importante ferramenta discursiva, em virtude dos debates e disputas em torno da
inclusão das perspectivas de igualdade de gênero e respeito à diversidade sexual no Plano
Nacional de Educação.
O PL 7.180/2014 foi apresentado pela Comissão Especial Escola Sem Partido. Aqui,
cabe destacar que o Deputado Erivelton Santana, autor do PL 7.180/2014, foi o primeiro a citar,
no Plenário da Câmara, em 16 de dezembro de 2013, o “Programa Escola sem Partido”, cujo
nome era um “homônimo inverso” (LACERDA, 2019, p. 73), em alusão ao “Programa Brasil
sem Homofobia”, criticando a introdução da “ideologia de gênero” nas escolas. O Programa
Escola sem Partido foi materializado em Projeto de Lei no ano de 2015, por meio do PL
867/2015, e propunha, entre outros, vetar “em sala de aula, a prática de doutrinação 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 pelos estudantes” (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2014).
Aliás, destacamos que o combate à “ideologia de gênero” passou a fazer parte da agenda
política manejada pelos defensores do Programa “Escola sem Partido”, conforme exposto na
terceira seção desta dissertação. Tanto é que sete entre as/os autoras/es dos projetos analisados
na presente pesquisa são também signatárias/os do projeto PL 246/2019, apelidado de “Escola
Sem Partido 2.0.”, sendo eles: Léo Motta (PSL/MG), Carlos Jordy (PSL/RJ), Carla Zambelli
(PSL/SP), Bia Kicis (PSL/DF), Pr. Marco Feliciano (PSC/SP), Alan Rick (PRB/AC), Julian
Lemos (PSL/PB). Inclusive, Bia Kicis é cunhada de Miguel Nagib30. Embora o PL 246/2019,
assim como o PL 867/2015, não esteja no nosso corpo documental, já que o sintagma “ideologia
de gênero” não está expresso no projeto e, assim, este não é indexado nos resultados advindos
do nosso mecanismo de busca, da análise do inteiro teor da proposição legislativa, inferimos
uma preocupação das/os suas/seus idealizadoras/es em combater políticas públicas com
perspectiva de gênero, conforme o que se extrai do artigo 2º: “Art. 2º O Poder Público não se

Advogado que ganhou notoriedade como idealizador e coordenador do movimento “Escola Sem Partido”.
Tendo deixado o movimento logo após o STF (Supremo Tribunal Federal) considerar inconstitucional uma lei do
município de Nova Gama (AL) inspirada no Escola Sem Partido.
30
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imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer forma de
dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero.”
Nesse ponto, por intermédio do corpo documental encontrado, podemos perceber que,
desde as disputas que marcaram a elaboração e aprovação Plano Nacional de Educação (20142024), o combate à “ideologia de gênero” na educação passou a ser uma preocupação dos
agentes do neoconservadorismo no âmbito do Poder Legislativo Federal, preocupação que resta
manifestada em projetos legislativos antigênero apresentados, especialmente para o campo
educacional, o que revela como o projeto acerca do controle do conhecimento, que é uma pauta
conservadora, conforme evidencia Apple (2003), passou a ser mobilizado por tais agentes.

b) 2015-2018: período que envolve o golpe contra o governo de Dilma Rousseff e o
processo de transição neoconservadora
Após o primeiro projeto de lei contendo o sintagma “ideologia de gênero” apresentado
em 2014 na Câmara dos Deputados, outros quatro foram propostos no ano de 2015, quais sejam:
o PL 2.731/2015, de autoria do Deputado Eros Biondini (PTB/MG), o PL 3.236/2015 e o PL
3.235/2015, ambos do Deputado Pr. Marco Feliciano (PSC/SP), e o PL 1.859/2015, de autoria
dos Deputados Alan Rick (PRB/AC), Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) e Antonio
Imbassahy (PSDB/BA). Das quatro proposições citadas, duas (PL 2.731/2015, PL 3.236/2015)
versam justamente sobre o Plano Nacional da Educação (Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014)
e pretendem incluir proibições relativas ao uso da ideologia de gênero na educação nacional.
No mesmo sentido, o PL 1.859/2015 visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) para incluir “a proibição de adoção de
formas tendentes à aplicação de ideologia de gênero ou orientação sexual na educação.”
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015a).
Vale recordar que o ano de 2015 foi marcado pela movimentação em prol do
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, cujo processo envolveu uma ação articulada das
forças neoliberais e neoconservadoras, as quais, apesar de suas divergências, unificaram-se em
torno de uma pauta comum, constituindo o que Apple (2003) chamou de aliança conservadora.
Nessa gramática política, incluem-se a atuação de atores do Movimento Escola sem Partido e
da Frente Parlamentar Evangélica, como já mencionamos, que levaram à desestabilização do
Governo Federal e ao desponte de figuras autoritárias de extrema-direita e defensoras de uma
agenda moral conservadora. É nesse contexto de fortalecimento das forças políticas
conservadoras que, em 2018, emerge a candidatura de Jair Bolsonaro para a Presidência do
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Brasil, figura que, ao longo de três décadas na política (atuando como deputado), sempre adotou
uma postura punitivista, armamentista e conservadora, mas que, a partir de 2011, pega carona
no combate à “ideologia de gênero”, o que lhe trouxe um novo ciclo de visibilidade e de
articulações com figuras políticas religiosas e conservadores de extrema-direita (LACERDA,
2019).
Ainda sobre os projetos apresentados em 2015, para além da inclusão de proibições
expressas na forma de Projetos Legislativos, as quais alterariam o Plano Nacional de Educação
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e coibiram políticas públicas educacionais
pautadas na “ideologia de gênero” – o Deputado Pr. Marco Feliciano, por meio do PL
3.235/2015, propôs uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13
de julho de 1990) para aplicar uma pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, para
aquele que
veicular a autoridade competente, em atos normativos oficiais, em diretrizes, planos
e programas governamentais, termos e expressões como “orientação sexual”,
“identidade de gênero”, “discriminação de gênero”, “questões de gênero” e
assemelhados, bem como autorizar a publicação dessas expressões em documentos e
materiais didático-pedagógicos, com o intuito de disseminar, fomentar, induzir ou
incutir a ideologia de gênero. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015c).

Conforme o Quadro 2, em 2016 – ano em que ocorre o golpe contra a presidente Dilma
Rousseff –, o deputado federal, professor Victório Galli (PSC-MT), pastor da Assembleia de
Deus, apresentou três projetos legislativos antigênero. Um deles, o PL 5.487/2016 “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”
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016); e os outros dois (PL 5.686/2016 e PL 5.774/2016)
pretendem alterar a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688, de 03 de outubro de
1941), para constituir como contravenção a utilização de banheiro público não compatível com
o sexo biológico da pessoa (sob a óptica binária masculina e feminina). Cumpre mencionar que
o PL 5.686/2016, foi proposto pelo deputado Victório Galli, em 28 de junho de 2016, sendo
que o PL 5.774/2016 foi apresentado pelo mesmo parlamentar logo na sequência, em 06 de
julho de 2016. O texto de ambos os projetos é muito similar, o que difere é justamente a
substituição da palavra “gênero” por “sexo”, denotando que o autor do projeto entendeu ser um
equívoco a utilização do termo “gênero” para referir-se à identidade da pessoa, substituindo-o
por “sexo” masculino e feminino.
Aqui, abre-se um parêntese para informar que, paralelamente às reações promovidas por
setores neoconservadores da sociedade representados no Legislativo Federal, a inclusão da
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perspectiva de gênero nas políticas públicas no âmbito do Poder Executivo seguia sendo
implementada por meio de ações progressistas, a exemplo das resoluções n. 11 e 12 emitidas
pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT (CNDC-LGBT), nos anos de 2014
e 2015, respectivamente. Ambas com o objetivo de reconhecimento, pelo poder público, da
identidade de gênero; a primeira, visando à inclusão dos termos “orientação sexual”,
“identidade de gênero” e “nome social” nos boletins de ocorrência que fossem lavrados, e a
segunda buscando garantir as condições de acesso e permanência dessas pessoas no sistema
educacional (LACERDA, 2019). No mesmo sentido, o Decreto n. 8.727, de 28 de abril de
2016, assinado pela Presidenta Dilma Rousseff, tratava do reconhecimento da identidade de
gênero no âmbito da administração pública federal. Tais medidas foram alvo de debates no
cenário que culminou no processo de impeachment contra a Presidenta.
Em consonância à candidatura e eleição de Jair Bolsonaro, o Quadro 2 evidencia um
aumento na proposição de projetos legislativos antigênero na Câmara dos Deputados do Brasil
a partir do ano de 2018, cuja ação revela uma intensificação na tentativa de controle sobre os
currículos, projeto que faz parte da agenda neoconservadora, conforme estudamos em Apple
(2003). Assim, embora no ano de 2017 nenhum projeto legislativo contendo a expressão
“ideologia de gênero” tenha sido apresentado, em 2018 foram propostos três projetos, dois
deles, novamente, pretendem alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tratase do PL 1.0659/2018, de autoria do Delegado Waldir (PSL/GO), e do PL 10.577/2018, de
autoria do deputado Cabo Daciolo (Patriota/RJ), este último pastor evangélico que ficou
conhecido nas eleições de 2018 por ser candidato à presidência da República, defendendo ideias
teocêntricas. Já o PL 9.948/2018 propõe impor classificação indicativa aos programas que
abordem a “ideologia de gênero”, o projeto é de autoria do pastor da Igreja Universal do Reino
de Deus, Vinícius Carvalho (PRB-SP), que construiu sua carreira na TV Record, pertencente
ao bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal (LACERDA, 2019).
Conforme nos ensina Foucault (1996), certos discursos são produzidos e se tornam
possíveis em um espaço político e ideológico que é pertinente ao seu aparecimento. Assim, se
analisarmos o cenário político e social da época sob análise, perceberemos que desde a
movimentação em prol do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, houve uma emergência
dos grupos neoconservadores que, visibilizados, em aliança, orquestraram a tomada de poder
pela ultradireita. Assim, no período (2015-2018) marcado justamente por este processo de
transição entre o golpe parlamentar e ascensão do bolsonarismo, contabilizamos 10 projetos
com a temática “ideologia de gênero”, o que evidencia um processo de desmonte das políticas
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com perspectiva de gênero que haviam sido implementadas durante os governos do partido dos
trabalhadores, conforme acenamos na segunda seção desta dissertação.

c) 2019-2020: período pós-eleições 2018

Entre os anos de 2019 e 2020, acompanhando o auge do bolsonarismo no país, já que
Jair Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil e, para o Congresso Nacional, foram eleitas/os 52
deputadas/os federais do PSL, são propostos treze projetos legislativos antigênero na Câmara
dos Deputados do Brasil. Treze projetos acerca do que chamaram “ideologia de gênero”
apresentados em um período de dois anos nos permite visualizar a tentativa da implementação
de uma agenda conservadora para a educação, perpassada pelo controle do conhecimento que,
na visão desses sujeitos, não pode “ameaçar” a ordem sexual e familiar tradicional que eles
defendem.
Nesse período, evidenciamos, mais uma vez, a apresentação de um projeto legislativo
pretendendo alterar a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, dessa vez do Deputado
Pastor Eurico, que, desde o ano de 2013, vem alertando o Congresso Nacional acerca dos
perigos da “ideologia de gênero”31. Ainda na seara das políticas públicas educacionais, o
deputado Hélio Lopes (PSL/RJ) visa, por meio do PL 3.664/2019, instituir a Semana do Direito,
Ética e Cidadania na escola, mas proibindo que assuntos relacionados à “ideologia de gênero”
sejam inclusos nas atividades a serem realizadas. Já o Pastor Sargento Isidório (Avante/BA),
por intermédio do PL 1.239/2019, propõe que seja proibida a aplicação de recursos públicos,
bem como o uso das estruturas e instituições da Administração Pública Direta ou Indireta em
todas as suas esferas de poder, nas ações de “ações de difusão, incentivo e valoração da
Ideologia de Gênero” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).
Conforme já abordado, percebemos que o punitivismo penal, costumaz às figuras de
extrema-direita e articulado pelas/os adeptas/os do bolsonarismo, encontra-se atrelado aos
discursos antigênero. Lacerda (2019) demonstra a articulação direta que a frente parlamentar
evangélica possui com as frentes pela segurança pública, ambas mobilizando uma reação em
prol da família patriarcal. Da análise do nosso corpo documental de pesquisa, é possível,
igualmente, observar a relação entre a mobilização das ações pela moral sexual com o

Em 2013, o deputado Pastor Eurico (PHS-SP) já afirmava que a “ideologia de gênero está sendo introduzida na
legislação como uma bomba-relógio, com o objetivo de destruir o conceito tradicional da família como a união de
um homem e uma mulher vivendo com compromisso de criar e educar filhos.” (EURICO, 2013 apud LACERDA,
2019, p. 72).
31
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punitivismo no rigor penal, isto porque, dentre os projetos legislativos apresentados na Câmara
dos Deputados do Brasil, entre 2019 e 2020, seis deles buscam alterações no Código Penal
(Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940) visando não somente criminalizar o que
chamaram de “ideologia de gênero”, tipificando-a como conduta criminosa, mas, também, em
algumas proposições legislativas, atrelá-la a outros tipos penais já existentes, definindo-a como
circunstância qualificadora ou, em outros casos, causas de aumento de pena. São eles: PL
4.893/2020, de autoria do deputado Léo Motta (PSL/MG); PL 4.245/2020, do deputado Carlos
Jordy (PSL/RJ); PL 3.492/2019, de autoria das/os deputadas/os Carla Zambelli (PSL/SP), Bia
Kicis (PSL/DF) e Eduardo Bolsonaro (PSL/SP); PL 1.297/2019 e PL 1.298/2019, ambos de
autoria do deputado Carlos Jordy (PSL/RJ); e PL 2.040/2019, do deputado Julian Lemos
(PSL/PB).
Por fim, em que pese o discurso da “ideologia de gênero” tenha encontrado na educação
um terreno fértil para se consolidar como uma ferramenta discursiva, os projetos legislativos
antigênero, à medida que vão ganhando corpo, estenderam-se além das propostas legislativas
para o campo da educação, isto é, abrangem outros setores das atividades governamentais.
Como, por exemplo, o PL 5.490/2019, de autoria do deputado Pastor Eurico (Patriota/PE), que
se propõe a “combater a ideologia de gênero” no âmbito de atuação dos Agentes Comunitários
de Saúde; o PL 3.419/2019, de autoria de Heitor Freire (PSL/CE), que visa à cirurgia de
transgenitalismo e do tratamento de redesignação sexual em menores; o PL 3.396/2020, de
autoria de Bia Kicis (PSL/DF), Dra. Soraya Manato (PSL/ES) e Paula Belmonte
(Cidadania/DF), que estabelece o sexo biológico como único critério para definir o gênero dos
atletas em competições; e, por fim, o PL 2.578/2020, de autoria de Filipe Barros (PSL/PR) e
Major Fabiana (PSL/RJ), que pretende definir que o gênero de um indivíduo é estabelecido pelo
sexo biológico e pelas características sexuais primárias e cromossômicas, enxergando o corpo
apenas como algo biológico e predeterminado, deslegitimando, assim, as concepções de gênero
que compreendem toda a estrutura de construção social que produz e reproduz as diferenças
existentes nas relações entre as pessoas.
Pois bem, a partir do corpo documental levantado, constatamos que o sintagma
“ideologia de gênero” passa a aparecer em propostas de leis apresentadas na Câmara dos
Deputados do Brasil a partir do ano de 2014, sendo mobilizado, principalmente, por
parlamentares evangélicos do sexo masculino e afiliados a partidos vinculados e/ou apoiadores
de Jair Bolsonaro, de modo que a curva ascendente no crescimento de projetos apresentados
está atrelada às seguintes condições e fatos: a) crescimento da Frente Parlamentar Evangélica;
b) embates em torno do “Kit Gay” e do Plano Nacional de Educação (201-2020); c)

81

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e transição conservadora; d) ascensão do
bolsonarismo e eleições 2018.
Assim, à luz do referencial teórico já apresentado e das evidências gerais do avanço do
neoconservadorismo na política brasileira expostas alhures, confrontando-o com a análise de
nossa documentação, percebemos que a agenda antigênero se consolida graças, entre outras
coisas, ao surgimento e fortalecimento de líderes religiosas/os que passam a ocupar espaços de
poder, incluindo a Câmara dos Deputados do Brasil, de modo que tais líderes, com uma agenda
contrária aos direitos sexuais e reprodutivos alcançados pelo avanço dos movimentos feministas
e LGBTI+, articulam-se em torno de redes “pró-vida” e “pró-família”, com um alinhamento
ideológico que contribuiu, inclusive, com o impeachment da Presidenta Dilma e com a eleição
de um grande número de políticas/os de extrema-direita nas eleições de 2018, tornando o
Congresso Nacional, a partir do afloramento de discussões em torno de temas relativos à
família, educação e sexualidade, um terreno fértil para o manejo do sintagma “ideologia de
gênero” e para justificar a propositura de projetos conservadores à sociedade brasileira.

4.2 SENTIDOS PRODUZIDOS PELOS DISCURSOS DOS PROJETOS DE LEI

Iniciamos nossa pesquisa com o intuito de compreender como a narrativa
neoconservadora antigênero se materializa nas proposições parlamentares, identificando os
significados que estão sendo produzidos a partir dos discursos contidos nos projetos
legislativos, analisando seus impactos para o campo das políticas públicas educacionais. Assim,
a partir desse momento, vamos buscar compreender os conteúdos dos enunciados inscritos nos
projetos de leis apresentados na Câmara dos Deputados do Brasil. Foucault (1996) nos inspira
a buscar no conteúdo dos discursos o que está sendo ativado, que tipo de “verdade” é
mobilizada. Que tipo de poder está na origem desses enunciados. Sua proposição nos parece
fecunda para compreender os significados de gênero, de família, de sexualidade e de educação
que estão sendo produzidos e materializados por meio das proposições legislativas que versam
sobre a “ideologia de gênero”, como pontuamos no início da pesquisa.
Na visão de Foucault (1996), um discurso toma o patamar de “verdadeiro” quando se
insere no paradigma dominante. No caso deste estudo, em um contexto em que o Estado foi
tomado por agentes neoconservadores, nos questionamos sobre que verdade acerca de família,
sexualidade e educação se pretende materializar com tais discursos? Vale ressaltar que na visão
foucaultiana determinados enunciados somente se tornam possíveis em um espaço político e
ideológico. Desse modo, a proposição de projetos de legislativos contra o que se chamou de
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“ideologia de gênero”, em um cenário político discursivo que nos últimos anos vem reiterando
os valores neoconservadoras, exerce poder na materialização de determinadas verdades que vão
circular na opinião pública acerca do gênero, de família, da sexualidade, dos conteúdos
legítimos para a escola, mesmo que tais projetos sequer sejam aprovados.
Para elucidar os termos de análises que conduziram nossa pesquisa na sequência,
destacamos que, a partir das lentes teóricas de Michel Foucault (1996), tomamos os projetos
legislativos levantados no recorte temporal da pesquisa e sistematizados no Quadro 2 como
“discursos”, que, a partir de uma determinada ordem e condições específicas mobilizam
“verdades” que interessam a sujeitos com determinada posição ideológica partidária e religiosa.
Destarte, para facilitar a compreensão analítica dos discursos contidos no corpo documental,
nucleamos os seus conteúdos em cinco categorias, que serão desenvolvidas a partir dos pontos
que seguem, tendo como lentes os estudos de gênero e do neoconservadorismo.

4.2.1 Os significados de gênero produzidos pelo discurso político neoconservador

Na segunda seção de nosso estudo, aprendemos que as concepções trazidas acerca de
gênero pelas feministas sob a perspectiva pós-estruturalista enxergam o corpo não apenas como
algo biológico e predeterminado, compreendendo toda a estrutura de construção social, como
efeito da linguagem e do poder que pesa sobre os corpos e que produz e reproduz as diferenças
existentes nas relações de gênero; diferenças estas que, por muitas vezes, são alvo de
hierarquização, homogeneização e silenciamento. Sendo imprescindível que, além do campo
acadêmico, a noção de gênero esteja relacionada à agenda mundial de direitos humanos,
orientando as políticas públicas pela igualdade e democracia.
Destacamos que, embora existente há mais de três décadas no meio acadêmico, sendo
uma categoria analítica presente em diversos campos de estudos e em pesquisas nas mais
diversas áreas, é relativamente recente a presença da noção de gênero nos documentos
internacionais políticos e sociais. Sobre essa temporalidade, identificamos que está atrelada às
desigualdades existentes e aos controles da sexualidade, de modo que a inserção da perspectiva
de gênero nas políticas públicas despertou reações nos setores conservadores da sociedade. De
sorte que gênero, enquanto categoria analítica, transforma-se em “ideologia de gênero” e passa
a ser utilizado como ferramenta discursiva por atores neoconservadores incursos em diversas
esferas do poder, inclusive no âmbito do Poder Legislativo.
A síntese teórica descrita pode ser identificada nos documentos analisados, visto que
constatamos que o combate à chamada “ideologia de gênero” está presente na agenda do

83

Congresso Nacional e materializado em projetos de leis apresentados. Ao passo que, conforme
discursos contidos nas proposições legislativas antigênero, conforme trechos selecionados e
colacionados no APÊNDICE A, as/os parlamentares signatárias/os dos documentos
apropriaram-se dos conteúdos dos estudos de gênero e distorceram seus enunciados, criaram
falácias em torno dos estudos produzidos acerca do tema, modificando os sentidos e
significados propostos, conforme evidenciado no discurso extraído do PL 3.235-2015:
As palavras foram deliberadamente utilizadas para sugerir que “gênero” seria apenas
um sinônimo 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 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 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015c).

Identificamos por meio do discurso analisado que gênero acaba sendo reduzido a uma
“ideologia” utilizada pelas feministas “para promover uma revolução cultural sexual de
orientação neo-marxista com o objetivo de extinguir da textura social a instituição familiar”
(PL 1.859-2015) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015a). Distorcendo-se assim a produção
de pesquisadoras pós-estruturalistas, os quais tomaram gênero como categoria de análise com
o intuito de problematizar como determinados marcadores sociais constroem a identidade dos
sujeitos e se relacionam aos mecanismos de poder, os quais, manifestados em diferentes
instituições e agentes, agem de modo a impor a manutenção de um sistema opressor e desigual,
perpetuando uma lógica de exclusão e de discriminação.
Associado ao comunismo e à revolução marxista, o feminismo de onde emergem as/os
“ideólogas/os” (PL 2.578-2020) de gênero é retratado nos discursos analisados como um
movimento radical, correspondente aos interesses de uma ínfima parcela de mulheres
extremistas que possuem valores, crenças e intenções que vão de encontro à vontade da maioria
da sociedade. Vejamos:
Não se pode aceitar a pretendida institucionalização da defesa da agenda da ideologia
de gênero em detrimento dos valores éticos e sociais da família. A partir do momento
em que o Estado escolhe defender valores de certos grupos e desprezar o modo de
vida da maioria das famílias brasileiras, há desequilíbrio no processo natural da
evolução das ideais em nossa sociedade. (PL 10.659-2018) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2018b).
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Ainda, segundo o Delegado Waldir, “a ideologia de gênero é um dos grandes engodos
para perverter a família natural e com isso permitir ao Estado um papel que não lhe cabe: impor
a sua filosofia autoritária sobre a população” (PL 10.659/2018) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2018b). Aqui nossa análise coaduna com o exposto por Biroli, Machado e
Vaggione (2020), quando esta afirma que a direita conservadora cristã estigmatiza a cultura dos
movimentos feministas e LGBTI+ e distorce os estudos de gênero, considerando-os parte de
uma bandeira ideológica e plano político e social que pretende destruir a família.
As/Os signatárias/os dos documentos analisados citam nas justificativas para
apresentação dos projetos o nome de autoras/res teóricas/os, em especial, Judith Butler é citada
nos PLs de 1.239/2019, 2.124/2015, 2.578/2020, e 1.859/2015, e apontada como uma das
criadoras da “ideologia de gênero”, a qual preconiza, segundo o que está inserido no PL 1.8592015, que “todos teriam que ser educados como bissexuais e a masculinidade e a feminilidade
deixariam de ser naturais.” No mesmo sentido, ao referir-se à produção acadêmica acerca de
gênero, Filipe Barros – PSL/PR e Major Fabiana – PSL/RJ, aduzem que “segundo os defensores
desse novo conceito, gênero seria apenas um papel social flexível e fluido que cada um
representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como
tendências masculinas e femininas.” (PL 2.578/2020) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
Além de atribuírem a Judith Butler a configuração das teorias de gênero, com
enunciados que distorcem os conteúdos contidos na obra da autora, nos discursos extraídos dos
projetos legislativos analisados é citada a Conferência sobre a Mulher, promovida pela ONU,
em Pequim, como sendo o momento histórico em que o conceito de gênero “foi ardilosamente
introduzido por meio do trabalho das Fundações Internacionais.” (PL 3.235-2015) (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2015c). Entretanto, a inserção da perspectiva de gênero, na Conferência
sobre a Mulher (ONU), tratava-se de “passar de uma análise da situação da mulher baseada no
aspecto biológico, para uma compreensão das relações entre homens e mulheres como produto
de padrões determinados social e culturalmente, e, assim, passíveis de modificação” (ONU,
1995, s/p). Ou seja, percebemos aqui como o discurso antigênero promove uma distorção dos
fatos históricos e teorias, com o intuito de modificar sentidos, produzir “verdades” e canalizar
pânicos morais.
O que resta perceptível, por meio da análise dos enunciados contidos nas proposições
legislativas antigênero, é que os religiosos conservadores defensores da moral cristã buscam a
manutenção de um discurso de “verdade” acerca da existência de uma lógica binária de
diferenciação entre os sexos, e que estaria atrelado às diferenças biológicas que “naturalmente”
recairiam sobre homens e mulheres, ou seja, em torno da ideia de que existe uma natureza
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feminina que se contrapõe à natureza masculina e que essas naturezas seriam definidas em razão
do sexo biológico da pessoa.
Ademais, para além do apelo ao discurso religioso relativo aos desígnios divinos para
homens e mulheres, as/os neoconservadoras/es rebuscam suas narrativas discursivas na
tentativa de atribuir um verniz de cientificidade aos seus enunciados. Assim, buscam encontrar
embasamento na biologia para defesa da matriz heterossexual (BUTLER, 2003) 32, alegando
que a ideologia de gênero é “desprovida de embasamento científico sério e contradiz
diretamente descobertas no campo das neurociências.” (PL 2.578-2020) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2020).
Os enunciados extraídos estão em consonância com reflexões trazidas por Biroli,
Machado e Vaggione (2020) acerca das estratégias discursivas utilizadas pela extrema direita
que, diante dos avanços galgados pelos movimentos feministas e LGBTI+, necessitou sofisticar
seus argumentos para brecar as conquistas progressistas. Nesse sentido, se os enunciados
puramente moralistas e religiosos já não davam conta de impedir a inserção de gênero em
documentos oficiais, foi necessário rebuscar o discurso, apelando para conteúdos revestidos
aparentemente de um caráter científico.
Há que se ter em mente que o engajamento pela manutenção dessa lógica binária e pela
visão naturalizada em torno da distinção de gênero, está associada à defesa da conservação da
hierarquização entre os sujeitos, na qual está atrelada à divisão dos trabalhos, das
responsabilidades e das liberdades atribuídas às pessoas em razão de seu sexo biológico, em
concordância com a construção social estabelecida pela ordem social da cultura patriarcal. O
arranjo da família natural como um espelho das tradições cristãs, formada por homem e mulher,
enquanto o homem é provedor do lar e a mulher responsável pelos cuidados da casa e das/os
filhas/os (tarefa da qual os homens são liberados) faz com que as mulheres assumam uma
parcela desproporcional de trabalho quando acumulam os afazeres do lar, auferindo uma
remuneração desigual, ocupando um local de dependência, e, consequentemente, conservando
um padrão de relação desigual e opressor.
Em tal contexto, as feministas são tidas como inimigas, visto que questionam as
construções sociais e, consequentemente, ameaçam a manutenção de um discurso que, em uma
sociedade secular, foi construído acerca dos papéis de gênero. Trata-se do saber atrelado a
mecanismos de poder e que mantém uma determinada hierarquia social, tal qual define Foucault
(2008). A produção intelectual acerca do gênero, por dialogar com lutas políticas e sociais e
Butler (2003, p. 216) utiliza o termo “matriz heterossexual” para definir a “[...] grade de inteligibilidade
cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados”.
32
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por embasar a implementação de políticas públicas que almejam um novo horizonte
progressista para a sociedade, assusta a direita conservadora, justamente porque ameaça os
pilares do patriarcado e da heteronormatividade, os quais sustentam uma estrutura mantenedora
da desigualdade e conivente com a violência contra a mulher e contra os grupos LGBTI+.
Sendo assim, constatamos que os ataques às “teorias de gênero” mobilizam distintos
enunciados com narrativas repressivas e contrárias à diversidade para conservar um discurso de
“verdade” sobre a condição da mulher na sociedade, um discurso que produz assimetrias que
inferiorizam, docilizam, culpabilizam e limitam as potencialidades de uma mulher,
disciplinando seus corpos para ocuparem determinados lugares, tanto na esfera pública quanto
na esfera privada; pretendem, assim, manter a naturalização das desigualdades que recaem
sobre o gênero, constituindo-se em um entrave à emancipação feminina. Destarte, dado o jogo
de poder e manutenção de privilégios que está em voga, identificamos a necessidade que
conservadoras/es possuem em controlar o discurso acerca de um saber específico que está em
disputa – gênero, em consonância com seus valores e os interesses.
4.2.2 Pânico moral: as supostas ameaças e efeitos da falácia “ideologia de gênero”

Estudamos que, quando o assunto é sexualidade, a utilização de discursos alarmistas e
violentos, capazes de instituir os pânicos morais (RUBIN, 1993), foi uma estratégia empregada
ao longo da história por grupos conservadores. Conforme Miskolci (2007), a criação de um
pânico moral é uma estratégia que “[...] permite lidar com processos sociais marcados pelo
temor e pela pressão por mudança social.” (MISKOLCI, 2007, p. 112). No que se refere à
“ideologia de gênero”, compreendemos que o sintagma é mobilizado como uma reação aos
processos de ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos, às conquistas das feministas e dos
grupos LGBTI+, buscando, assim, a manutenção e a perpetuação de valores morais tradicionais,
dogmáticos, religiosos, autoritários, conservadores e, até mesmo, reacionários, barrando
transformações e pautas progressistas relativas à equidade de gênero, sexo e sexualidade.
O fenômeno narrado acima e melhor elucidado no terceiro capítulo desta dissertação é
possível de ser identificado por meio da análise dos discursos contidos nas proposições
legislativas que fazem uso do sintagma “ideologia de gênero”, e que são objetos de nosso
estudo, nos termos dos trechos relacionados no APÊNDICE B. Isto porque, os documentos
analisados contêm enunciados discursivos capazes de instaurar/propagar um pânico moral. A
partir da distorção dos sentidos de gênero produzidos pelo discurso neoconservador, “ideologia
de gênero” vira uma ameaça às famílias, um “inimigo imaginário comum” (JUNQUEIRA,
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2017, p. 26) a ser combatido. De modo que passamos a analisar os principais enunciados que
são manejados para causar um temor irracional e inviabilizar o espaço para diálogo.
No tópico anterior, ao analisarmos os significados de gênero produzidos pelo discurso
político neoconservador, compreendemos que os atores representantes dessa moralidade cristã,
nos caso as/os parlamentares autoras/es dos projetos legislativos analisados, distorcem sentidos,
manipulam enunciados e fatos históricos; e, a partir disso, fomentam na população a ideia de
que as teorias de gênero são ameaçadoras, as quais são anunciadas como um perigo iminente
que atenta contra as famílias e contra as crianças, acarretando um pânico moral e
impossibilitando o debate sobre o tema. Nossos achados vão ao encontro dos apontamentos
realizados por Rubin (1993), quando a autora indica que os pânicos morais, ao longo da história,
apropriam-se de uma estrutura discursiva preexistente e, a partir dela, distorcem seus
enunciados e criam vítimas em potencial, instaurando um temor coletivo imaginado. Aqui, o
manejo do sintagma “ideologia de gênero” está relacionado a uma distorção das teorias
preexistentes que primam pela inserção da perspectiva de gênero nas políticas públicas, as quais
são postas como um perigo à família.
Esse risco iminente às famílias aparece contido no discurso de diversas/os
parlamentares, como, por exemplo, naquele contido no PL 2.578-2020, de autoria do deputado
Filipe Barros (PSL/PR) e da deputada Major Fabiana (PSL/RJ), o qual alega que “Nas últimas
décadas o termo ‘gênero’ tem recebido significados múltiplos, provocado grandes confusões
no campo legislativo e favorecido grupos de pressão hostis à instituição da família” (PL 2.5782020). Percebemos que discurso familista aparece sempre no cerne do debate, sendo que a
bandeira “defesa da família” é a principal hasteada pelos defensores da moralidade cristã. Os
defensores da moralidade cristã, ao apresentarem proposições legislativas antigênero, alegam
que “é nosso dever preservar a família natural e não permitir nenhuma brecha legal para que a
malfadada ideologia de gênero prospere em nosso país” (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2018a), conforme trecho extraído do PL 10.577/2018.
Entretanto, cabe-nos destacar que o arranjo de família que merece defesa, nos termos
dos enunciados contidos nos discursos analisado, é aquele nominado de “natural”, o qual, como
sabemos, trata-se da família heterossexual, heteronormativa, patriarcal e monogâmica. Nessa
toada de uma matriz familiar aos moldes dos desígnios divinos estabelecidos na doutrina cristã,
os discursos analisados acionam argumentos catastróficos que, esbravejados em tom alarmista,
afirmam que a própria manutenção da vida humana estaria em risco, haja vista que a aceitação
da “ideologia de gênero” poderia acarretar a extinção da espécie humana. Discursos assim,
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pautados na distorção dos significados de gênero, potencializam os efeitos do pânico moral na
população, como se pode ver no fragmento que segue:
Vale dizer: se a Ideologia de Gênero passar a ganhar a mente e reger as atitudes da
atual e das próximas gerações, é toda a humanidade que está em perigo, pois ela fere
de morte o que há de mais precioso para DEUS, A FAMÍLIA! A Ideologia de Gênero
tem o poder de afetar a vida humana como conhecemos hoje, pois com a diminuição
do relacionamento de DEUS: HOMEM + MULHER = FILHOS, obviamente o
número de crianças no mundo cairá a ponto de estabelecer o caos e quem sabe até
inviabilizar a vida em sociedade. Ou até causar a extinção da espécie humana. (PL.
1.239-2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).

Assim, os discursos antigênero, no campo da produção de efeitos, os quais circulam
para além das páginas desses documentos, perpetuam a ideia de que a instituição de políticas
educacionais com perspectiva de gênero seria apenas o início de uma estratégia perversa que
acarretaria, em dado momento futuro, a destruição da família. É como se a salvação da nação
dependesse das lideranças religiosas e políticas conservadoras, que teriam a missão de defender
as famílias de um plano maligno que, aos poucos, estaria ganhando espaço e sendo
implementado em nossas instituições. É o que se extrai da justificativa contida no PL 1.2392019:
uma das táticas dos defensores da ideologia de gênero é “dourar a pílula”. Ou seja,
transformar o grave problema em tendência, ou algo moderno. Desse modo, a
implementação da ideologia de gênero se daria a conta-gotas, por vias também não
educacionais, com o apoio indireto das instituições, quando seus mandatários
possuírem simpatia à causa, é claro! Transformando, por osmose, os servidores
públicos e os cidadãos atendidos por estes em massa de manobra para chegar em
nossas, Crianças, Jovens e, em última instância, nas Famílias que seriam as
maiores prejudicadas pelo absurdo projeto de Ideologia de Gênero. (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2019b).

Ainda na manipulação de argumentos familistas, a proteção às/aos filhas/os, das
crianças, é constantemente ativada quando se trata de combater “ideólogos de gênero”, a qual
“seria uma verdadeira imposição degenerativa que desajusta as personalidades por conta da
promiscuidade às nossas crianças, com a intenção de adoecê-las psiquiatricamente, criando um
flagelo social e moral para nossas famílias” (PL 1.239-2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2019b). Nos discursos analisados, a “ideologia de gênero” é vinculada à sexualização precoce
das crianças e à “legitimação da pedofilia” (PL 4.245-2020; PL 2.040.2019), na intenção de
permear o imaginário popular com enunciados que associam gênero às mais diversas narrativas
de violências contra as crianças. Inclusive, nas justificativas dos projetos legislativos
analisados, encontramos discursos que trazem à baila crimes emblemáticos que chocaram a
opinião pública. Vejamos:
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Há crescente escalada da violência contra crianças no Brasil, como exemplos, o
menino Rhuan Maycon da Silva Castro, de 9 anos de idade, barbaramente seviciado,
torturado, emasculado, a fim de fazê-lo transgênero; depois, assassinado e tendo o
corpo esquartejado, para ter sua história apagada deste mundo, toda essa barbárie
praticada por sua genitora e sua companheira, no Distrito Federal; e Isabella Nardoni,
de 5 anos de idade, jogada pela janela e assassinada pelo genitor e sua companheira,
em São Paulo. (PL 3.492-2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019e).

Pensando nos efeitos produzidos a partir de tais discursos, ou seja, no pânico moral
instaurado, compreendemos o engajamento feminino no combate à ideologia de gênero, já que
tais narrativas despertam ansiedades e preocupações atreladas a sentimentos internalizados
pelas mulheres cristãs relacionados à necessidade de proteção das/os suas/seus filhas/os. Assim,
mulheres engajam-se nas lutas do ativismo religioso conservador e vão às ruas, às escolas, às
casas legislativas reproduzir o discurso antigênero, com a intenção de defender as/os suas/seus
de uma ideologia que vem “provocando grandes confusões no campo legislativo e favorecido
grupos de pressão hostis à instituição da família.” (PL 2.578/2020) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2020). É possível constatar que tais agentes, ao produzirem um discurso de
“verdade” pautado por fundamentos ideológicos de um projeto conservador, não só causam um
pânico moral, mas também mobilizam as pessoas a se posicionarem contra os avanços que
foram instaurados nos últimos anos na política brasileira, acreditando, assim, que estão
defendendo uma suposta ordem divina.
O Pastor Sargento Isidório (Avante/BA), na justificativa que acompanha o PL 1.2392019 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b), chega a mobilizar argumentos que parecem
revestidos de caráter científico, mas que acionam “fake news” em torno de prejuízos à saúde
das crianças, acarretados em virtude de supostos tratamentos médicos para a mudança de sexo
que seriam realizados em “clínicas de gênero”. Para além de distorções de teorias, tratam-se de
engodos, de falácias construídas sem qualquer evidência científica para instaurar o medo em
parte da população e, com isso, trazer visibilidade a figuras autoritárias que se apresentam como
“salvadoras/es da pátria” e que, defensoras/es dos bons costumes, da família e dos valores
cristãos, poderiam frear essa ofensiva maligna perpetrada pelas feministas e pelos grupos
LGBTI+.
Aqui, sob as lentes foucaultianas, cabe-nos verificar a posição das/os autoras/es que
proferiram os discursos inscritos nas proposições legislativas selecionadas para esta pesquisa.
Conforme Foucault (1996), a análise dos sujeitos no desempenho das funções enunciativas
imprescinde da verificação do local e tempo de onde aquele indivíduo fala, ou seja, de sua
posição em relação aos lugares institucionais. O lugar social das/os parlamentares autoras/es
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dos projetos legislativos lhes confere prestígio em relação às instituições e possibilita-lhes um
empoderamento no desempenho de suas funções enunciativas, eis que deputadas/os federais
ocupam um local de poder/saber que se materializa em suas práticas discursivas, produzindo
um patamar de “verdade”. Trata-se de uma “verdade” que se coaduna com os interesses da
posição política e ideológica dos autores e autoras do discurso. No caso, ainda que eivados de
engodos e falácias, mesmo que nunca sejam aprovados, os discursos contidos nos projetos
legislativos antigênero apresentados na Câmara dos Deputados do Brasil são capazes de
produzir efeitos que ecoam em parcela da população, acarretando o pânico moral que acima
descrevemos.
4.2.3 Modelo de família e moralidade cristã
Os estudos acerca do neoconservadorismo, por meio de diversas/os pesquisadoras/es
(APPLE, 2003; BROW, 2006; LACERDA, 2019), nos mostraram que uma característica
específica do movimento é o destaque direcionado às questões sexuais e reprodutivas,
principalmente com o intuito de perpetuar os valores da família tradicional cristã e manter
intocado o poder patriarcal. Para tanto, atacam as pautas e os grupos feministas, aduzindo que
o feminismo seria responsável por distorções sociais que ensejariam um perigo às famílias e à
moralidade cristã. Ainda, conforme nos apontam os estudos a respeito do neoconservadorismo,
a articulação política voltada ao fortalecimento dos padrões heteronormativos e da família
patriarcal, para a qual as/os estudiosas/os de gênero aparecem como uma ameaça, está associada
a uma política de responsabilização almejada pela agenda neoliberal, uma vez que, ao fortalecer
a família, não há a necessidade de políticas sociais. E, assim, a defesa da família torna-se uma
bandeira de militância que une diferentes agentes políticos e, nesse cenário, a “ideologia de
gênero” torna-se dispositivo precioso, manejado constantemente nos discursos familistas por
diferentes agentes representantes do neoconservadorismo.
Ao estudarmos o surgimento do sintagma “ideologia de gênero”, identificamos que
desde sua invenção pela Igreja Católica, segundo a estratégia narrativa utilizada pelos
conservadores, a principal instituição ameaçada por ela seria a família. Inclusive, conforme nos
apontaram os estudos de Biroli, Machado e Vaggione (2020), os primeiros documentos do
Vaticano contendo “ideologia de gênero” e “alertando” para os seus perigos, teriam sido
publicados pelo Pontifício Conselho para a Família. Assim, da invenção católica até sua
inserção nos projetos legislativos apresentados na Câmara dos Deputados do Brasil, o uso da
“ideologia de gênero” como estratégia discursiva segue a mesma lógica atrelada à defesa da
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família e da moralidade cristã, acionando estratégias contrárias à extensão/ampliação de direitos
às mulheres e da população LGBTI+, o que foi possível concluir através das justificativas
cotejadas no APÊNDICE C. Tanto é que, conforme citamos anteriormente, todas/os as
deputadas/os autoras/es dos projetos analisados, com exceção das Deputadas Major Fabiana e
Paula Belmonte, são ou foram signatárias da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da
Família.
A defesa da família no modelo bíblico imposto pela cultura judaico-cristã, que atende
aos desígnios divinos de procriação e da manutenção da espécie, aparece com frequência nos
discursos parlamentares nos projetos de leis selecionados, conforme demonstramos nos trechos
a seguir:
A ideologia de gênero, portanto, nega o caráter natural e Divino da criação humana
que conforme renomadas instituições de pediatria afirmam desde a ultrassonografia
já é identificado no feto o seu sexo: como menina ou menino – Homem ou Mulher.
(PL 1.239-2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).
Para honra e glória do Nosso Senhor JESUS temos conseguido fazer valer a soberania
de DEUS que pela Palavra cria o HOMEM, tirando da sua costela a MULHER,
fazendo daí o encaixe perfeito para a multiplicação da espécie que hoje querem
devastar, cometendo atos de nazismo como a mentirosa ideologia de gênero (PL
1.239-2019). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).
Ou seja, homem mais mulher, igual a filhos, conforme a essência de Deus (PL 1.2392019). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).
Por isso peço deferimento e apoio aos homens e mulheres independente de religião
para aprovação desse projeto que apenas defende a manutenção da família criada por
Deus. (PL 1.239-2019). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b).
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou. Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e
subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre
todos os animais que se movem pela terra”, Gênesis 1:27,28 (PL. 10.577-2018).
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a).

Conforme trechos colacionados acima, dos discursos inscritos nos projetos de lei,
concluímos que a família que está sendo defendida é tão somente um arranjo específico,
denominado em alguns enunciados como sendo a “família natural”. O conceito de “família
natural” encontra-se presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual define a
família como “o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da
sociedade e do Estado” (ONU, 1948). Porém, as/os conservadoras/es apropriam-se desse
conceito e o atrelam aos padrões estabelecidos sob a ótica religiosa, que engloba diferentes
aspectos, que vão desde a heteronormatividade até a naturalização dos papéis de gênero.
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Foucault (2008) nos ensina que no discurso há um embate por poder, do qual se
traduzem as disputas que permeiam um sistema de dominação. Nessa toada, formulações
teóricas que utilizam gênero, enquanto categoria de análise, representam uma ameaça aos
grupos conservadores, justamente porque questionam a construção social relacionada aos
papéis de gênero, contrapondo-se à ideia de que a mulher seria naturalmente predisposta aos
cuidados do lar e das/os filhas/os e o pai a figura autoritária e provedora essencial à manutenção
da ordem, ameaçando o sistema patriarcal estabelecido. E, assim, se as construções teóricas e
as lutas galgadas pelas feministas e pelo movimento LGBTI+ ameaçam o poder patriarcal
estabelecido, os grupos neoconservadores fomentam na sociedade a ideia de que há algo errado
com as “teorias de gênero”, e utilizam, entre outros, argumentos familistas na tentativa de obstar
quaisquer políticas públicas que possam ser embasadas em um saber ao qual elas/es se opõem.
Como dissemos anteriormente, as/os parlamentares signatárias/os dos projetos
antigênero agem como se tivessem a “missão” de, em nome da moralidade cristã, defender a
família “natural”. É o que se extrai do seguinte enunciado discursivo: “Assim que é nosso dever
preservar a família natural e não permitir nenhuma brecha legal para que a malfadada ideologia
de gênero prospere em nosso país” (PL 10.577/2018) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a).
Por consequência, qualquer mudança legislativa, decisão jurídica ou política pública que vise
estender/garantir direitos a outros arranjos familiares, torna-se uma ameaça às/aos
conservadoras/es. Assim, em defesa da vida e da família, o Cabo Daciolo (PATRIOTA/RJ)
afirma que “A ideologia de gênero é um dos grandes engodos para perverter a família natural e
com isso permitir ao Estado um papel que não lhe cabe: impor a sua filosofia autoritária sobre
a população” (PL 10.577-2018) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a).
Inferimos que o paradigma dos direitos sexuais e reprodutivos foi, aos poucos,
rompendo com a noção de moral cristã universal. O casamento, em si, é um exemplo de arranjo
social que anteriormente era regulado pelo poder da igreja e, atualmente, passa pela regulação
do Estado, sendo um arranjo que flutua entre o direito secular e a doutrina cristã, de modo que
o remanescente religioso ainda perpassa às normas civis. Nesse sentido, a ampliação da atuação
de agentes políticos oriundos de grupos religiosos fundamentalistas no congresso vem
promovendo o deslocamento da política para a esfera da moral, impondo certos valores das
religiões para o conjunto da sociedade. Chantal Mouffe (2015) tem argumentado que o
deslocamento da política para a esfera da moral coloca em risco a democracia. Para Mouffe, o
político é o lugar do conflito, do antagonismo das diferentes visões; já na esfera da moralidade,
só existe o que se julga “certo ou errado”, “o bem e o mal” e isso ameaça o princípio
democrático da pluralidade. Nessa lógica, a ordem familiar heterossexual é a única desejada
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pela divindade, e os demais arranjos familiares não podem existir e nem ser enunciados nos
discursos legislativos, porque afrontam a moralidade cristã e a legalidade do caráter procriador
do sexo.
Atrelado a questões atinentes à sexualidade humana, na visão de agentes do
neoconservadorismo, o casamento heteronormativo é um instituto primordial para a
perpetuação dos valores conservadores e para a manutenção dos mecanismos de poder e da
hierarquia dos sexos. Assim, legislações ou decisões progressistas, como, por exemplo, quando
o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva com o mesmo status que o
casamento heteroafetivo, causam inquietação nos agentes neoconservadores. Já que, como
trouxe Lacerda (2015), o neoconservadorismo é um ideário conservador e de direita, e sua
peculiaridade reside na centralidade que atribui às questões relativas à família, à sexualidade e
à reprodução e aos valores cristãos.
Portanto, as/os neoconservadoras/es visam preservar uma verdade discursiva construída
historicamente acerca do conceito de família natural e, consequentemente, manter incólumes as
relações de poder estabelecidas. Considerando que na visão foucaultiana os discursos exercem
poder, produzindo “verdades”, o saber/poder das/os estudiosas/os de gênero ameaçam a
estrutura patriarcal e o poder do discurso de verdade construído pela própria religião, que tem
a ver com a imposição de um modelo único de família, que disciplina os indivíduos e exerce
controle sobre a esfera privada e coletiva da vida dos sujeitos. E é nesse contexto que os
enunciados familistas contidos nos discursos parlamentares antigênero são mobilizados, na
intenção de produzir os seguintes efeitos: a) estabelecer um discurso de “verdade” acerca do
conceito de família; b) perpetuar a ideia de que essa família “natural” estaria sendo ameaçada
pela “ideologia de gênero”; c) obstar a implementação de políticas públicas com perspectiva de
gênero e pela diversidade sexual.
Lembrando que, mais uma vez, para além dos discursos que movimentam argumentos
de cunho religioso, o discurso neoconservador mobiliza enunciados pseudojurídicos na
tentativa de legitimar e produzir uma verdade. É o que se denota de trecho extraído do PL
1.859/2015, Alan Rick (PRB/AC), Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) e Antônio
Imbassahy (PSDB/BA), o qual propõe incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação um
dispositivo para prever a proibição de adoção de formas tendentes à aplicação de ideologia de
gênero ou orientação sexual na educação. Vejamos:
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
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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 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015a).

Sobre o tema, Foucault (1996) nos ensina que os dispositivos jurídicos são alicerçados
em uma economia política de verdade, de modo que possuem com ela uma relação recíproca
que a reforça, a legitima e a reproduz. Destarte, por intermédio dos discursos analisados, é
possível afirmar que, para os neoconservadores, a norma jurídica e política deve legitimar um
modelo específico de família, de modo que sujeitos com sexualidades ininteligíveis (BUTLER,
2003) com as convenções normativas da ordem tradicional não podem ser contemplados pelo
ordenamento jurídico, o qual precisaria, na visão conservadora, ser constituído com fulcro na
moralidade cristã e manejado em prol da manutenção do modelo de família “natural”.
4.2.4 Controle dos corpos e da sexualidade
Por meio da teoria foucaultiana (2008), compreendemos que o campo da sexualidade
humana sempre foi eivado pela repressão, estando historicamente entrelaçado com as relações
de poder. A sexualidade foi e é um foco de disputa, “tema de operações políticas, de
intervenções econômicas (por meio de incitações ou freios à procriação), de campanhas
ideológicas de moralização ou de responsabilização” (FOUCAULT, 2008, p. 136). A partir daí,
“escalona-se toda uma série de táticas diversas que combinam, em proporções variadas, o
objetivo da disciplina do corpo e o da regulação das populações” (FOUCAULT, 2008, p. 136).
Através do dispositivo da sexualidade33, foi possível capturar os indivíduos e discipliná-los,
formatando seus corpos e desejos, submetendo-os a um processo de subjetivação nas
engrenagens de um mecanismo de poder estabelecido.
No que diz respeito à relação entre poder e sexualidade humana, ainda mediante os
estudos de Foucault (2008), podemos compreender que, em que pese a igreja católica venha,
ao longo dos séculos, perdendo seu poder institucional de atingir autoritariamente a vida dos
indivíduos, controlando-os, ela rearticulou-se nas malhas da sociedade e, por meio de
instituições, como a família, a escola e o governo, reorientou seus mecanismos de poder,
imprimindo sobre a sexualidade humana um discurso negativo, repressivo e controlador. Sob
Foucault (1996, p. 244) utiliza o termo “dispositivo” para demarcar “um conjunto decididamente heterogêneo
que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas,
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais filantrópicas.”
33
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esse viés teórico, a análise da atuação da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso
Nacional, bem como os estudos das evidências do avanço no neoconservadorismo na política
brasileira, expostos no terceiro capítulo desta dissertação, ajudam-nos a compreender como o
cristianismo atualmente se rearticula nas instituições democráticas e nas esferas de poder.
Pelo exposto, identificamos que as/os representantes do neoconservadorismo, inclusive
aquelas/es religiosas/os defensoras/es da moralidade cristã, ao ocuparem instituições de poder,
como a Câmara dos Deputados do Brasil, fazem uso de tais espaços para produzir um discurso
repressivo, controlador e “normatizante”, acerca da sexualidade humana. A qual continua sendo
alvo de interdições políticas e de campanhas moralizantes. E nisso, aqueles corpos que não
estão adequados à normatividade produzida na tradição cristã estariam infringindo à norma, de
modo que deveriam ser disciplinados. Os sujeitos não disciplinados, sob esse viés repressor,
viveriam à margem do padrão estabelecido e, se não há mais dispositivos que
criminalizem/proíbam as “sexualidades periféricas”34 (FOUCAULT, 2008), tais corpos devem
ser invisibilizados, obstando-se quaisquer políticas e/ou legislações que pudessem estender
direitos aos que destoam da “normalidade”.
Nesse sentido, as práticas discursivas vinculadas ao combate à “ideologia de gênero”
estão associadas à conservação da repressão e da regulação imposta sobre o campo da
sexualidade humana, contendo enunciados voltados à manutenção de um status quo acerca das
práticas sexuais consideradas “normais”. Butler (2016) nos ensina que a matriz cultural
estabelecida e que regula a sexualidade nos dita que certos tipos de identidades não podem
existir, tornando-as inteligíveis, inaceitáveis. Disso decorrem enunciados, como o contido no
PL 3.419/2019, de autoria do deputado Heitor Freire (PSL/CE), o qual estabelece que cirurgias
de transgenitalização seriam “uma mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu
corpo” (PL 3.419/2019) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019d), desconsiderando, por
exemplo, que a legislação permite a realização de cirurgias por razões estéticas, as quais expõe
as/os pacientes a riscos de complicações, sem nenhuma indicação médica para tanto.
Devemos compreender que as proposições legislativas antigênero, por consequência,
estão imersas nesse campo de disputa. De modo que as/os parlamentares signatárias/os dos
projetos de lei analisados, através de procedimento de controle e de delimitação de
determinados enunciados, buscam produzir determinado discurso acerca da sexualidade que
seja capaz de ecoar na sociedade, como se despende da análise do conteúdo contido no
APÊNDICE D. Para elas/es, a heteronormatividade e a heterossexualidades são as identidades

34

Definição de Foucault (2008) para as práticas sexuais não normativas.
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“normais” e hegemônicas, de modo que quaisquer identidades marcadas (LOURO, 2000) que
destoem dessa “normalidade” institucionalizada, deveriam ser vistas como anomalias,
transgressões, desvirtuamentos e falhas de educação. É o que se extrai de trecho do PL 10.5772018, de autoria do deputado Cabo Daciolo (PATRIOTA/RJ):
É fato sobejamente conhecido, mediante dados científicos comprovados e espiritual,
que a suposta orientação sexual é comportamento adquirido por falta de referencial
paterno ou materno ou mesmo pela influência do meio, bem como resultado de
atitudes adultas de pedófilos que tentam perverter crianças indefesas. (PL. 10.5772018) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a).

Tais recursos argumentativos são utilizados, por exemplo, aliados à ideia de que a
homossexualidade, por ser um desvirtuamento (segundo elas/es), seria passível de ser
modificada, conforme aquilo que se culminou chamar de “cura gay”35. Ou, ainda, quando se
proíbem políticas públicas educacionais com perspectiva de gênero e em prol do respeito à
diversidade sexual, sob o argumento de que “não cabe à escola doutrinar sexualmente as
crianças, desprovidas que são das necessárias compreensão e maturidade, ainda mais quando
essa doutrina vai contra todo o comportamento habitual e majoritário da sociedade.” (PL
2.731/2015) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015b). Aqui, do trecho extraído do PL 2.7312015, constatamos que a educação com fulcro na diversidade sexual é vista como uma espécie
de “doutrinação” que não deveria ser ensinada nas escolas, haja vista que destoa do
“comportamento habitual e majoritário da sociedade”, qual seja, a heterossexualidade.
Identificamos que são argumentos de ordem moral cristã que buscam desaprovar
qualquer conduta sexual que fuja da heteronormatividade e da heterossexualidade, não apenas
reprovando as sexualidades periféricas, mas procurando garantir que elas permaneçam não
sendo socialmente aceitas, e que quaisquer discursos relativos ao respeito/garantia de direitos à
população LGBTI+ sejam silenciados. Foucault (2008, p. 95) nos ensina que o campo da
sexualidade no ocidente sempre foi alvo de silenciamentos, os quais dão “guarida ao poder e
fixam suas interdições.” O silenciamento, aqui, produz um discurso de verdade sobre o sexo,
que não somente prescreve a heterossexualidade compulsória, mas que também marginaliza,
desautoriza, impõe interdições sobre às sexualidades que divergem do “comportamento
habitual e majoritário da sociedade”.
Há que se considerar que a atuação de parlamentares religiosas/os e conservadoras/es,
quando, por exemplo, visam obstar a distribuição do Kit Escola Sem Homofobia, ou ainda,
35

Apelido dado ao Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 234/11, de autoria do deputado João Campos (PSDBGO), que susta artigos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbem os psicólogos de propor
a “cura” da homossexualidade a pacientes.

97

excluir do Plano Nacional de Educação os termos “igualdade de gênero” e “diversidade sexual”,
promove uma interdição no debate, a fim de cercear quaisquer discursos que coloquem em
xeque a heterossexualidade compulsória e a naturalização das construções sociais relativas aos
papéis de gênero. Mas, para além da interdição promovida, o silenciamento, analisado como
uma prática discursiva sob a ótica foucaultiana, leva-nos a concluir que produz efeitos na
construção de um “discurso de verdade” sobre qual tipo de sexualidade é aceita, “natural” e
inquestionável.
Entretanto, conforme nos lembram Biroli, Machado e Vaggione (2020), em um período
recente e relativamente curto de nossa história, passamos por profundas transformações no
campo da sexualidade, de modo que a homossexualidade, a transexualidade, deixaram de ser
condutas criminalizadas/medicadas. Aqui, cabe-nos citar as resoluções n. 11 e 12 emitidas pelo
Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT (CNDC-LGBT), nos anos de 2014 e
2015, respectivamente. Ambas com o objetivo de reconhecimento, pelo poder público, da
identidade de gênero; a primeira, visando à inclusão dos termos “orientação sexual”,
“identidade de gênero” e “nome social” nos boletins de ocorrência que fossem lavrados, e a
segunda, buscando garantir as condições de acesso e permanência dessas pessoas no sistema
educacional (LACERDA, 2019).
Os avanços supracitados são vistos com maus olhos pelas/os neoconservadoras/es, de
modo que ofensiva contra “ideologia de gênero” é, como já explorado ao longo desta
dissertação, uma reação às conquistas galgadas no âmbito da diversidade sexual, amparada no
temor de que sexualidades ininteligíveis (BUTLER, 2008) com a norma hegemônica passem a
ser socialmente aceitas. Em tal contexto, as iniciativas progressistas em prol da diversidade
sexual adotadas em governos anteriores, tais como as citadas no parágrafo anterior, são estopins
para reações conservadores das/os que as desaprovam. Nas análises das proposições legislativas
antigênero, captamos críticas às citadas iniciativas progressistas promovidas anteriormente,
vejamos: “Por outro lado, visa repreender adultos irresponsáveis cuja falta de respeito com o
próximo e a ausência de senso moral para conviver em sociedade, advinda de uma expansão
cultural decadente promovida pelos governos anteriores” (PL 1.297/2019) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2019c).
Ainda sobre os avanços progressistas, Biroli, Machado e Vaggione (2020) nos fizeram
refletir como, diante das conquistas de espaço e de direitos pelos movimentos feministas e
LGBTI+, a extrema direita necessitou sofisticar seus argumentos e estratégias discursivas para
brecar tais avanços. Assim, se os argumentos puramente moralistas e religiosos não davam
conta de frear as mudanças que estavam sendo promovidas no campo dos direitos sexuais e

98

reprodutivos, fez-se necessário que neoconservadoras/es, por meio de suas/seus representantes
nas mais diversas instituições, incluindo aquelas/es presentes no congresso nacional,
rebuscassem o discurso e, a partir daí, passassem a manejar argumentos jurídicos, teóricos e
médicos em defesa da conservação do status quo.
Nessa toada, os estudos acerca do neoconservadorismo nos demonstram que o campo
do direito passou a ser instrumentalizado em prol da moralidade cristã e na ofensiva contra o
gênero. É inegável que o direito ocupa um espaço primordial na vida dos sujeitos no que diz
respeito, inclusive, à promoção de mudanças sociais e costumes, haja vista que legislações e
decisões judiciais regulam, restringem e legitimam a conduta humana. Por consequência, o
neoconservadorismo mobiliza seus discursos, revertidos de caráter jurídico, na construção de
uma legislação conservadora, visando à obtenção de decisões judiciais que condigam e reflitam
a sua moral cristã.
Sob tal viés, parlamentares neoconservadoras/es, em suas proposições legislativas,
utilizam argumentes com viés jurídico, tal qual a objeção de consciência e a defesa da liberdade,
como uma espécie de camuflagem (BIROLI, MACHADO; VAGGIONE, 2020), um meio
“legítimo” para contraporem-se aos avanços atinentes aos direitos sexuais e reprodutivos. É o
que podemos extrair do enunciado contido no projeto legislativo 1.859/2015. Senão, vejamos:
“E dizemos com razão, porque qualquer valor e 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” (PL 1.859/2015). Ou
seja, aqui presenciamos a mobilização de argumentos dotados de aparente juridicidade na
tentativa de legitimar um discurso que estabelece as sexualidades normativas como condizente
com os valores socialmente estabelecidos e que normas sociais não poderiam primar pela
liberdade de uma minoria em detrimento da liberdade de “todos os demais”. Isso porque, de
acordo com Jeffrey Weeks (apud LOURO, 2007), a emergência de “identidades de oposição”
vem questionar a fixidez de todos os tipos de identidades herdadas e não somente a sexual. Para
os grupos conservadores, questionar essa normalização “parece muito subversivo e ameaça
atingir e perverter também conceitos, valores e ‘modos de vida’ ligados às identidades
nacionais, étnicas, religiosas e de classe” (LOURO, 2007, p. 32).
Destarte, inferimos que os discursos contidos nos projetos legislativos antigênero
revestem-se, por vezes, de uma forma de evangelização moderna que grupos conservadores
encontraram para controlar as pessoas, seus corpos, suas sexualidades, e perpetuar e/ou resgatar
valores cristãos. Assim, por meio da tomada de espaços democráticos nas mais diversas
instituições e utilização de narrativas discursivas revertidas de uma aparente juridicidade, os

99

discursos contrários à “ideologia de gênero” pretendem também obstar que sejam questionadas
as “verdades” que, ao longo dos séculos, foram produzidas no ocidente no campo do dispositivo
de sexualidade.

4.2.5 Controle dos conteúdos curriculares no campo educacional
Os estudos acerca do avanço do neoconservadorismo, consoante seção terceira desta
dissertação, nos mostram que a educação se tornou um terreno fértil para o afloramento de
disputas culturais e de narrativas acerca de temas que provocam debates acirrados entre forças
conservadoras e forças progressistas. Segundo Apple (2003), para o campo educacional a
aliança neoconservadora, que inclui conservadores e neoliberais, defende um Estado forte e
intervencionista, que tenha o controle sobre os conteúdos considerados legítimos, isso porque
pretendem resgatar um passado romantizado de lar, família e escola, impondo seu Deus e seus
valores cristãos. Essas políticas de controle sobre os conteúdos a serem ensinados, na visão de
Apple, produzem a “desqualificação” das/os professoras/es e à perda de autonomia e respeito,
considerando que “por trás desse impulso conservador também está a clara desconfiança dos
professores e um ataque em relação a sua competência” (APPLE, 2003, p. 66).
Nessa direção, podemos compreender o contexto em que se encontram os discursos das
proposições legislativas que assumem um posicionamento contra conteúdos de gênero e
sexualidades na escola. Assim sendo, o que se chamou “ideologia de gênero” é um sintagma
discursivo que vem sendo manobrado pelas camadas reacionárias para obstar os movimentos
favoráveis à educação para a diversidade e controlar a produção de conhecimento, conforme
resta entendível por meio das análises dos projetos legislativos antigênero, especialmente dos
trechos colacionados no APÊNDICE E.
Por meio de nosso referencial teórico, identificamos que foi a partir das disputas que
marcaram a elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação, para o período de 20112020, em que o combate à “ideologia de gênero” na educação passou a ser uma preocupação
dos agentes do neoconservadorismo no âmbito do Poder Legislativo Federal. Do mesmo modo,
por meio da pesquisa dos projetos legislativos que integram nosso corpo documental,
identificamos que as primeiras manifestações da expressão “ideologia de gênero” surgiram em
proposições de leis direcionadas ao campo educacional, justamente na tentativa de conter
conteúdos de gênero e sexualidades nas políticas curriculares. E isso ratifica o argumento de
Apple (2018, p.71) de que
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o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos [...] Ele é sempre
parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum
grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto de tensões, conflitos e
concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo.

Assim, ao analisarmos os discursos contidos nos documentos selecionados, parece-nos
que a educação representa uma pasta estratégica para potencializar os efeitos políticos do
neoconservadorismo, sendo que suas/seus representantes na Câmara dos Deputados
empenham-se na produção de iniciativas pelo controle do conhecimento. É o que se encontra
na narrativa contida no PL 2.731/2015.
Pelo exposto, objetivando: resgatar o respeito pelas decisões do Congresso Nacional,
a quem cabe decidir sobre as diretrizes e bases da educação; corrigir Planos de
Educação de entes federativos que já aprovaram a ideologia de gênero; evitar que
Estados e Municípios, induzidos a erro, pelo Governo Federal, legislem incluindo
irregularmente a ideologia de gênero em seus Planos de Educação; e proteger crianças
e adolescente dos efeitos nocivos da Ideologia de Gênero, é que apresentamos a
presente proposição para discussão e aprovação Urgente pelos nobres pares
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015b).

Desde o primeiro projeto legislativo proposto contendo o termo “ideologia de gênero”,
cujo objetivo era o de “incluir 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” (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2014). Aqui inferimos que as/os neoconservadoras/es se pautam na concepção
de que incumbe à família, majoritariamente, a tarefa de educar as crianças e jovens, bem como
estabelecer os padrões morais conforme suas próprias convicções. Nesse sentido, extraímos do
enunciado contido no PL 7.180-2014).
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 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).

De modo que, conforme já apresentamos, os agentes neoconservadores demandam
energia política na defesa dos valores familiares em detrimento das diretrizes estatais para a
educação, alegando que educadoras e educadores não poderiam exercer “doutrinação política e
ideológica”, “doutrinação de gênero”, ou “doutrinação marxista” (expressões comumente
usadas nos discursos dos PL aqui analisados) e que deveriam observar o “Respeito às crenças
religiosas e às convicções morais, filosóficas e políticas dos alunos, de seus pais ou
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responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos
aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa.” (PL 258/2019). Identificamos esse
mesmo sentido no discurso apresentado no PL 10.659/2018:
O Estado está presente em todas as etapas da vida da pessoa, sendo sua influência
durante o período da educação escolar a maior preocupação desta proposição, uma
vez que a pretensão de levar a cabo a institucionalização da ideologia de gênero
continua como meta ainda não atingida, portanto, um projeto em andamento. Não se
trata de considerar uma ideologia melhor do que outra, mas de impedir a interferência
do Estado na questão. A neutralidade é ainda mais necessária na idade escolar, durante
a qual as crianças são entregues a escolas públicas ou particulares, cujo conteúdo
didático é determinado pela lei (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018b).

Esses discursos dos PL não só geram desconfiança no papel da escola e da/o
professora/or, como tende a excluir do debate público as questões de gênero e sexualidade para
as políticas educacionais. Ou seja, a escolha de abordar tais conteúdos é deixada a cargo de pais
ou mães e o resto fica por conta das consequências não premeditadas. O ensino público passa a
ser concebido como um local extremamente perigoso, em termos religiosos, sexuais,
econômicos, patrióticos e físicos (APPLE, 2003). Por traz dessas concepções está o ataque à
escola pública e seu papel social na educação para a cidadania.
Assim, em prol de uma suposta neutralidade educacional que deveria ser observada
pelas educadoras e educadores em sala de aula, obsta-se a promoção de uma educação plural
com perspectiva de gênero e com respeito à diversidade sexual, aduzindo-se que “a sociedade
brasileira não pode permitir que crianças sejam submetidas ao movimento que visa promover a
igualdade de gênero com o entendimento adotado por seus defensores, mesmo quando seus pais
sejam contrários” (PL 4.893/2020) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). Tal estratégia
discursiva foi justamente o pilar da criação do Movimento Escola Sem Partido, o qual se
apresentava como um movimento de pais/mães e estudantes reunidos em torno do objetivo
comum, de combater o que chamaram de “contaminação político ideológica das escolas
brasileiras” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2021). Segundo o Movimento, as escolas brasileiras
estavam sendo ameaçadas pela “doutrinação marxista”.
Destarte, o discurso da “neutralidade” denota uma tentativa de silenciamento dos temas
relacionados ao gênero e à sexualidade no espaço escolar, impondo interdições acerca da
abordagem dos “assuntos afetos a ideologia de gênero” (PL 3.664/2019), criando dispositivos
que proíbam expressamente a “veiculação de termos e expressões como ‘orientação sexual’,
‘identidade de gênero’, ‘discriminação de gênero’, ‘questões de gênero’ e seus sinônimos, em
documentos e materiais didático-pedagógicos, bem como em atos normativos oficiais, em
diretrizes, planos e programas governamentais” (PL 3.535/2015) (CÂMARA DOS
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DEPUTADOS, 2015). Lembramos que o tema já foi alvo de questionamentos jurídicos perante
o STF que, em quatro julgamentos distintos, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade
de leis municipais dos municípios de Novo Gama (GO), Foz do Iguaçu (PR), Ipatinga (MG)
que proibiam a abordagem de gênero nas escolas (POR UNANIMIDADE..., 2020).
Conforme já abordamos, o punitivismo penal, contumaz às figuras de extrema-direita e
articulado pelas/os adeptas/os do bolsonarismo, encontra-se atrelado aos discursos antigênero.
Tanto é que as interdições propostas alcançam, inclusive, propostas de criminalização na
atividade docente, as quais visam impor uma vigilância sobre as/os educadoras/res e tipificar
como crime, estabelecendo punições, a conduta de quem, nas dependências das instituições,
“adote, divulgue, realize, ou organize política de ensino, currículo escolar, disciplina
obrigatório, complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que tenham como
conteúdo a ideologia de gênero.” (PL 4.893/2020) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
Aqui, lembramos que o MESP chegou a lançar uma campanha para que as/os mães/pais
enviassem aos colégios notificações extrajudiciais, caso identifiquem que seus filhos e suas
filhas estivessem sendo alvo de uma educação doutrinária.
Destarte, considerando que saber e poder estão atrelados, nos termos explicitados por
Foucault (2008), os projetos legislativos que visam proibir a “ideologia de gênero” nas escolas,
nada mais são do que uma forma institucionalizada de dominar e controlar a produção do
conhecimento. Além do mais, cumpre-nos relembrar que o silenciamento também pode ser
interpretado como uma prática discursiva e que o campo da sexualidade, conforme o
embasamento foucaultiano, encontra-se eivado de interdições e diretamente relacionado às
relações de poder e aos efeitos da palavra dita. Assim, em que pese os projetos legislativos
pretendam expressamente a imposição de dispositivos repressivos que interditam o debate e
impedem a implementação de políticas públicas educacionais com perspectiva de gênero, há de
se ter em mente que eles, ainda que não transformados em leis, também produzem uma ordem
discursiva, um conjunto de saberes sobre os objetos atingidos pelas interdições, capazes de
impor visões de mundo, validar condutas, instituir significados e normas.
O silenciamento, o não dizer, de acordo com Foucault (1996), pode produzir
determinados efeitos na construção de um conjunto de verdades relacionado a determinado
enunciado. Nessa toada, os projetos legislativos que impõem proibições à abordagem de
conteúdos educacionais com perspectiva de gênero produzem, em si, um discurso que reafirma
uma matriz heterossexual e heteronormativa, já que silencia quaisquer discursos que visibilizam
as identidades/sexualidades destoantes. Proíbem-se as práticas que são vinculadas à chamada
“ideologia de gênero” nas instituições de ensino e, com isso, geram-se elementos discursivos
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que produzem subjetividades na construção dos sujeitos e que procuram manter/resgatar valores
e práticas sociais atrelados a uma moral cristã a ser conservada na educação.
A escola, logo após a família, é a principal instituição responsável pela socialização dos
sujeitos, sendo que nela atravessam práticas e mecanismos atrelados a um poder/saber, assim
sendo, podemos afirmar que as interdições apresentadas nas proposições parlamentares
antigênero integram uma luta pelo sistema de dominação no controle da produção do
conhecimento. Louro (2008) argumenta que é necessário questionar de que forma a escola,
enquanto instituição, produz diferenças e que efeitos elas têm sobre os sujeitos. A escola separa
e delimita espaços e, por meio de uma série de símbolos e códigos, impõe modelos de
comportamentos.
Com base nisso, é necessário perceber quais sentidos estão sendo produzidos e
reproduzidos no cotidiano escolar e de que forma eles são respondidos, absorvidos ou recusados
pelos sujeitos. O silenciamento das discussões relacionadas à diversidade sexual no âmago das
instituições de ensino materializa-se na perpetuação de um discurso relacionado à invisibilidade
das sexualidades consideradas ininteligíveis e, atrelado à proibição de políticas públicas com
perspectiva de gênero, é instrumentalizado em favor da manutenção de projeto conservador de
sociedade.

4.3 IMPACTOS PARA O CAMPO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Uma das questões que pontuamos no objetivo desse estudo foi refletirmos sobre os
efeitos ou impactos dos significados produzidos pelo discurso neoconservador antigênero para
o campo das políticas educacionais. É sobre isso que passamos a refletir neste ponto.
Pois bem, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como
Constituição Cidadã, estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e
da família, garantindo, em seu art. 206, que: “O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: [...] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino” (BRASIL, 1988, s/p). Tal dispositivo visa garantir um sistema
de ensino que promova o livre debate de pensamentos, o pluralismo de ideias e a autonomia
didático-científica, sendo incompatível com quaisquer iniciativas que pretendam impor uma
vigilância/censura/patrulhamento sobre o profissional da educação.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da Lei n.
1.516/2015, do Município de Novo Gama – GO, a qual proibia a divulgação de material com
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referência a “ideologia de gênero” nas escolas municipais, estabeleceu que “a atividade de
ensino e a aprendizagem deve se basear em estudos científicos e abordagens acadêmicas e
pedagógicas. A par dessa exigência, professores e alunos devem ter autonomia para desenvolver
os conteúdos abordados em sala de aula” (BRASIL, 2020, p. 16) e, ainda, acentuou que “as
restrições às liberdades de expressão e de ensino são características típicas de Estados
totalitários ou autoritários” (BRASIL, 2020, p. 16).
Daí, podemos afirmar que qualquer proposição legislativa que vise obstar a inclusão da
perspectiva de gênero na educação, cercear o debate acerca da diversidade sexual, ou, ainda,
impor patrulhamento ideológico sobre a/o profissional da educação, tais quais as iniciativas
constantes nos projetos legislativos analisados, são incompatíveis com o ordenamento jurídico
pátrio, haja vista que atentam conta a liberdade no sistema de ensino, ao passo que atacam a
autonomia docente, instituem o medo e a desconfiança como mecanismo de controle,
desarticulando a resistência e cerceando o pensamento crítico.
Ademais, nosso ordenamento jurídico estabelece a igualdade como um direito
fundamental (art. 5º, caput, da CF/1988), bem como que é objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, s/p), tal qual reza o art. 3º,
IV, da CF/1988. Não bastasse, nosso país é signatário de uma série de documentos
internacionais pelos direitos humanos, os quais são regidos pelo princípio da igualdade. Entre
eles, citemos o Princípios de Yogyakarta, sobre a aplicação da legislação internacional de
direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero (PRINCÍPIOS DE
YOGYAKARTA, 2007). Logo, resta claro que é um compromisso do Estado o combate às
desigualdades e à discriminação, sendo um dever a implementação de programas com a
finalidade de garantir e aprimorar o gozo pleno de todos os direitos humanos por todas as
pessoas, não importando sua orientação sexual ou identidade de gênero.
Nessa seara, a educação é um campo primordial para o estabelecimento de políticas
públicas voltadas à promoção da igualdade e dos direitos humanos, haja vista que a educação
pode ser também entendida como um instrumento de mudança, capaz de ensejar transformações
sociais que impliquem a redução das diferenças, bem como a promoção da igualdade, inclusive,
aquelas oriundas das construções sociais relativas aos papéis de gênero e à normatividade
sexual. Ou seja, um sistema educacional fundamentado no princípio da igualdade, que vise
extirpar todas as formas de discriminação e aprimorar o gozo pleno de todos os direitos
humanos por todas as pessoas, necessita, impreterivelmente, adotar um amplo conjunto de
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medidas, orientativas e preventivas, que objetivem a discussão e conscientização sobre as
diferentes concepções de gênero e sexualidade.
Sob esse viés, o conceito da “ideologia de gênero” representa um óbice no alcance da
almejada igualdade. O discurso antigênero, tal qual contido nas proposições legislativas
analisadas, repercute como uma ameaça à sociedade, à “família tradicional” e aos valores
cristãos. De modo que, ainda que tais projetos de leis não sejam aprovados, há que se ter em
mente que os discursos contidos em seus enunciados produzem efeitos na sociedade. Seus
enunciados ensejam diversas discussões que perpassam o ambiente do legislativo nacional e
ressoam nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas conversas cotidianas e alocam-se no
imaginário popular por meio de narrativas que despertam/alimentam pânicos morais. Os
perigos da denominada “ideologia de gênero” para crianças e para as famílias são esbravejados
em tom alarmista, ressoando na população brasileira e servindo como uma ferramenta
discursiva na contraofensiva às políticas progressistas pela igualdade de gênero.
Assim, desde que o debate acerca das questões de gênero na educação tomou corpo no
país – citando-se, especialmente, as discussões e repercussões que permearam o período de
tramitação do PNE, a partir de 2011 –, as políticas públicas educacionais com perspectiva de
gênero passaram a ser alvos do discurso neoconservador. Por meio de falácias, engodos
discursivos e distorções das teorias científicas de gênero, os representantes do
neoconservadorismo produziram um pânico moral na população, associando “gênero” ao
feminismo radical (o qual seria formado por uma minoria com preceitos “ideológicos”
incompatíveis com a vontade da maior parte da população), e, inclusive, à pedofilia e à extinção
da espécie. Não é à toa que emergiu um patrulhamento ideológico em sala de aula, sob o
argumento de que seria direito das/os mães/pais o de educar suas/seus filhas/os em
conformidade com suas convicções morais, diversas iniciativas de censuras despontaram a
partir daí, seja por meio de proposições legislativas que visam proibir a inserção de gênero nas
políticas educacionais, seja por meio do patrulhamento ideológico imposto sobre a/o
professora/or, que foi alvo, até mesmo, de notificações extrajudiciais em razão dos temas
abordados em sala de aula.
Podemos afirmar que as/os representantes do neoconservadorismo se apropriaram do
conceito de gênero e, por meio de um exercício de desonestidade intelectual, empregaram
argumentos destituídos de cientificidade, sendo que tais discursos se difundiram na sociedade
por diversos meios, sendo tomados como verdades por parcela da população. A “ideologia de
gênero”, o “feminismo radical”, a “doutrinação marxista”, o “kit gay”, entre outros, foram e são
falácias discursivas capazes de influenciar o pensamento coletivo nacional, que são usadas
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como instrumentos de poder pelas/os neoconservadoras/es e acabam por embaraçar e/ou
“apagar” o debate relativo à desigualdade de gênero e ao respeito à diversidade sexual na
educação, representando um entrave na instituição de políticas públicas inclusivas. Ademais,
os discursos de negação e de silenciamento às questões de gênero e das diversidades de
sexualidades verificados nos Projetos de Lei impactam diretamente na concepção de uma
educação pública crítica, inclusiva, plural e cidadã, defendida pela legislação que regulamenta
a educação em nosso país.
Entretanto, como qualquer outra forma de desigualdade, a de gênero não pode ser
naturalizada, reconhecendo-se a construção social que lhe acarreta, cabendo ao Estado
disponibilizar recursos e implementar políticas públicas educacionais que considerem os
estudos com perspectiva de gênero.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição da agenda

conservadora se coloca contra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
apresentados pela Agenda 2030 da ONU. Isso porque o quinto objetivo sugere ser necessário
“alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas” e o quarto
objetivo da Agenda 2030 visa “assegurar uma educação inclusiva e equitativa e de qualidade”.
Diante de tais considerações, não podemos nos render às investidas do conservadorismo
para o campo educacional. É necessário um engajamento daquelas/es que pensam, pesquisam
e discutem a educação no sentido de pressionar legisladoras/es e governantes para que elaborem
e implementem políticas públicas eficazes na busca pela igualdade e equidade de gênero. Ainda,
cabe ao corpo de pesquisadoras/es e acadêmicas/os promover pesquisas e revelações científicas
significativas a respeito do tema, com a intenção de combater qualquer discurso que, revestido
de um pseudocaráter científico ou educacional, vise coibir avanços progressistas e perpetuar o
status quo conservador, opressor, desigual, discriminatório e imperativamente masculino. É
nesse cenário de resistência aos embates autoritários do neoconservadorismo em suas investidas
antigênero na educação que situamos nossa pesquisa, uma vez que acreditamos no caráter
político e transformador da educação pública e democrática
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo das seções deste estudo de dissertação fomos construindo um percurso para
compreender como a narrativa neoconservadora antigênero se materializou nas proposições
parlamentares, os significados que são produzidos pelos discursos dos projetos de leis e os
impactos para o campo da educação. Para tanto, aparamo-nos nas teorias dos estudos de gênero
e do neoconservadorismo, tomando os projetos de lei acerca da “ideologia de gênero” como
práticas discursivas, o que se constituiu uma ferramenta metodológica primordial para
compreendermos os significados de gênero, de família e de educação produzidos e
materializados como “verdades” nas proposições legislativas antigênero.

Sendo assim,

finalizamos o estudo tecendo algumas considerações que perpassam esta dissertação de
mestrado.
O conceito de gênero se encontra difundido por diversas áreas sociais, sendo utilizado
em variados campos de conhecimento para entendermos os marcadores sociais que recaem
sobre as pessoas em virtude das diferenças percebíveis em seus corpos, as quais importam em
exclusão, repressão, desigualdade e violência. Sendo assim, ao se tratar das concepções
relacionadas a gênero na educação, isso se faz com base em parâmetros de produção científica
e investigação do saber, voltados aos direitos humanos. Desde a promulgação da Constituição
da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), avanços progressistas foram modificando
a agenda da educação no país, de modo que políticas públicas com perspectiva de gênero foram,
aos poucos, sendo implementadas, contribuindo para a construção de uma educação
democrática e de uma agenda política comprometida com o combate ao preconceito.
Entretanto, ao passo das conquistas progressistas citadas acima, presenciamos o avanço
de forças reacionárias e do conservadorismo no cenário político brasileiro, sobretudo do
universo religioso – especialmente formado por evangélicas/os e católicas/os fundamentalistas
–, o qual trouxe à tona uma agenda pautada na defesa de um modelo de família patriarcal e
pautada na moral sexual cristã. Ao longo de nossa dissertação, constatamos que forças
neoconservadoras vêm promovendo narrativas reacionárias em reação às conquistas
concernentes às garantias das minorias e aos direitos galgados em relação às diversidades
sexuais, já que as abordagens antidiscriminatórias e com viés igualitário se tornaram eixos de
disputas políticas públicas. Nesse cenário, encaixa-se a “ideologia de gênero”, expressão que
não é reconhecida como um conceito acadêmico e científico no campo das ciências humanas,
mas que se difundiu em toda a sociedade por meio do avanço do discurso neoconservador,
também evidente nos projetos legislativos tramitados no Congresso Nacional.
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Por meio da pesquisa realizada, identificamos que em 2011 eclodem no Poder
Legislativo os discursos em defesa da família patriarcal, entre eles, os contrários à “ideologia
de gênero”. Entretanto, o primeiro projeto legislativo protocolizado na Câmara dos Deputados
do Brasil contendo expressamente o sintagma “ideologia de gênero”, surge apenas no ano de
2014, de modo que de lá até 2020 foram propostos outros 18 projetos antigênero que mobilizam
o sintagma analisado, de modo que a curva ascendente no crescimento de projetos apresentados
está atrelada às seguintes condições e fatos: a) crescimento da Frente Parlamentar Evangélica;
b) embates em torno do “Kit Gay” e do Plano Nacional de Educação (2014-2024); c)
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e transição conservadora; d) ascensão do
bolsonarismo e eleições 2018.
Em consonância com os objetivos gerais de nossa pesquisa, quanto à autoria das
proposições legislativas analisadas, identificamos um total de 19 deputadas/os autoras/res de
projetos legislativos antigênero; dessas/es, 14 são homens e 5 são mulheres. No que diz respeito
às filiações partidárias, identificamos os seguintes partidos políticos: PSL, Patriota, PSC, PTB,
PRB, Cidadania. Cumpre-nos dizer que os partidos políticos identificados têm alocado
políticas/os neoconservadoras/es e estão entre as/os que possuem o maior índice de governismo,
o que se torna um indicador do alinhamento das/os autoras/es das proposições legislativas
antigênero com o atual projeto de governo. Ainda, identificamos que as/os deputadas/os
autoras/es estão organizadas/os em torno de três principais Frentes Parlamentares, quais sejam:
a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, a
Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida Evangélica.
A organização política das/os parlamentares nos possibilitou concluir que a defesa da
moralidade cristã e de uma família pautada no modelo tradicional é um tema transversal aos
objetivos atinentes às pautas, agendas políticas e círculos de poder daquelas/es deputadas/os.
Nessa toada, quando analisamos os discursos contidos nos projetos legislativos antigênero, resta
claro que as/os parlamentares signatárias/os dos projetos de lei analisados, buscam legitimar
um determinado discurso e “verdade” acerca da família “natural” e da sexualidade “normal”.
Assim, pudemos entender que para os neoconservadores a norma jurídica e política deve ir ao
encontro de um modelo específico de família, qual seja: heteronormativa, patriarcal e
monogâmica, de modo que pessoas com sexualidades dissonantes do “padrão” não devem ser
contempladas pelo ordenamento jurídico, o qual deve ser estabelecido com fulcro na
moralidade cristã e instrumentado em prol da manutenção do modelo de família “natural”.
Compreendemos que a posição política e ideológica das/os parlamentares, autoras/res
dos projetos legislativos analisados, lhes concede prestígio em relação às instituições e permite-
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lhes um empoderamento no desempenho de suas funções enunciativas. Eis que deputadas/os
federais ocupam um local de poder/saber, cujos interesses dos grupos dos quais se vinculam
acabam sendo materializados em suas práticas discursivas, as quais alcançam o patamar de
“verdade”. Logo, ainda que eivados de engodos e falácias, mesmo que os projetos não sejam
transformados em leis, os discursos contidos nas proposições legislativas antigênero
apresentados no Congresso Nacional possuem o condão de produzir efeitos e ressoar para além
do Legislativo Nacional.
Ao passo que analisamos os discursos contidos nos documentos selecionados,
concluímos que manejo do sintagma “ideologia de gênero” está relacionado a uma distorção
das teorias preexistentes acerca da categoria analítica gênero, as quais são postas como um
perigo à família. Essa distorção é intencional porque tem se tornado uma estratégia políticoreacionária para conter avanços significativos nas políticas educacionais, que promovem a
igualdade de gênero e o respeito às diversidades sexuais. Assim, as/os parlamentares autoras/res
dos projetos legislativos analisados constroem uma narrativa de que há algo de perverso
relacionado às teorias de gênero, as quais são anunciadas como um perigo iminente que ameaça
as famílias e as crianças. Os discursos antigênero produzem um pânico moral com efeitos que
perpassam o Congresso Nacional e repercutem a concepção de que a instituição de políticas
educacionais com perspectiva de gênero seria apenas o ponto de partida de uma estratégia
nefasta que acarretaria, em dado momento futuro, a destruição da família, da inocência das
crianças e, quiçá, da própria espécie humana.
Foucault (2008, p. 44) nos ensina que “todo sistema de educação é uma maneira política
de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles
trazem consigo.” E assim, ao longo de nosso estudo, identificamos que a educação representa
uma pasta estratégica para potencializar os efeitos políticos do neoconservadorismo, sendo que
seus representantes na Câmara dos Deputados empenham-se na produção de iniciativas pelo
controle do conhecimento. Apontamos que as primeiras manifestações da expressão “ideologia
de gênero” apresentaram-se justamente em proposições de leis direcionadas ao campo
educacional, o qual permanece sendo alvo de disputas no controle da produção de
conhecimento. Sendo que, para os neoconservadores, incumbe à família, majoritariamente, a
tarefa de educar as crianças e jovens, bem como estabelecer os padrões morais conforme suas
próprias convicções, o que vai de encontro às diretrizes para a educação estabelecidas em nosso
ordenamento jurídico e representa um retrocesso na concepção de uma educação pública crítica,
inclusiva, plural e cidadã.
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Vale-nos ressaltar que as interdições promovidas no debate relacionado às questões de
gênero e diversidade sexual na educação, tal qual as proposições legislativas que pretendem
proibir/fiscalizar/criminalizar a propagação da “ideologia de gênero” no sistema de ensino, não
correspondem a uma suposta “neutralidade” acerca de tais temas. O silenciamento imposto, na
realidade, denota uma posição política e ideológica conservadora, produzindo um discurso de
“verdade” sobre o sexo, que não somente prescreve a heterossexualidade compulsória, mas que
também marginaliza, desautoriza, impõe interdições sobre as sexualidades que divergem do
comportamento habitual e majoritário da sociedade. Proíbem-se as práticas que são vinculadas
à chamada “ideologia de gênero” nas instituições de ensino e, com isso, geram-se elementos
discursivos que produzem subjetividades na construção dos sujeitos e que procuram
manter/resgatar valores e práticas sociais atrelados a uma moral cristã a ser conservada na
educação.
E assim sendo, em nome da moral e dos bons costumes, as/os representantes do
neoconservadorismo que ocupam cadeiras no Legislativo Nacional, ou as/os “cidadãs/os de
bem”, como se autodenominam, para além de obstar as políticas públicas educacionais com
perspectiva de gênero, fomentam a aversão às sexualidades destoantes do padrão imposto, e,
com isso, propagam o preconceito, inviabilizam famílias, disseminam o ódio. Isso tudo em um
país que ocupa o primeiro lugar no ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo.
Segundo o Dossiê dos Assassinatos e da Violência Contra Pessoas Trans Brasileiras 2020,
produzido pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e entregue ao Fundo
de População das Nações Unidas (Unfpa) e à Embaixada da Noruega, em 28 de janeiro de 2021,
175 pessoas transexuais e travestis foram assassinadas em 2020 no Brasil (NAÇÕES UNIDAS
BRASIL, 2021a). De modo que o discurso neoconservador antigênero, por vezes, mais do que
uma ausência de respeito, importa na negação da própria identidade, na rejeição familiar, na
marginalidade econômica e, por derradeiro, em crimes de ódio.
Falando em estatísticas da violência, além da população LGBTI+, lembremos que as
mulheres também padecem com a desigualdade de gênero. A exemplo, cumpre trazermos à
baila que, segundo o último relatório elaborado sobre o tema pela OMS e divulgado pelas
Nações Unidas em 2021, uma em cada de três mulheres, no decorrer das suas vidas, sofre algum
tipo de violência física ou sexual (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021b). Os dados são
alarmantes, demonstrando que para combater as mazelas da desigualdade de gênero é preciso
falar sobre, porque o silêncio, aqui, é conivente, e a neutralidade beneficia a/o opressora/r. Fazse necessário que as autoridades reconheçam a existência dessas violências e promovam
políticas públicas em prol dos direitos humanos para todas as pessoas. Porque o preconceito,
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para além de tudo, mata. Assim, mais do que buscar uma tolerância em relação à diversidade,
são necessárias ações combativas engajadas com uma virada histórica na luta pela equidade e
pela justiça social.
Em arremate, cumpre-nos trazer uma nota de esperança, para que continuemos
almejando a edificação de um sistema de ensino humanista, capaz de comprometer-se com o
combate a toda forma de desigualdade, inclusive a de gênero. Todavia, tal qual nos ensina
Paulo Freire (2002), o “esperançar”, aqui, mais do que um sentido subjetivo atrelado a um
sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, tem o condão de ação,
o “esperançar” é um verbo que nos leva a seguir agindo, pesquisando, aprendendo, ensinando,
combatendo, coletivizando e lutando na construção de uma Educação que caminhe em direção
à libertação.
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APÊNDICE A – OS SIGNIFICADOS DE GÊNERO PRODUZIDOS PELO DISCURSO
POLÍTICO NEOCONSERVADOR

MANEJO DO CONCEITO DE GÊNERO POR GRUPOS CONSERVADRES.
DISTORÇÕES DOS PARÂMETROS CIENTÍFICOS. DETERMINISMO BIOLÓGICO.
ATAQUES À ONU E ÀS AGENDA FEMINISTA E LGBTI+.
“(...) ideólogos ligados às tendências mais extremistas do feminismo mundial,
estrategicamente, passara a usar o termo com um significado inventado por eles mesmos.
Segundo os defensores desse novo conceito, gênero seria apenas um papel social flexível e
fluido que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a
biologia determine como tendências masculinas e femininas. Os críticos dessa teoria - que é
desprovida de embasamento científico sério e contradiz diretamente descobertas no campo
das neurociências - a chamam de ideologia de gênero” (PL. 2578-2020)
“É importante destacar, contudo, que para esses ideólogos, seu novo conceito de “gênero” é
diferente da homossexualidade, na qual um indivíduo sente atração por outro do mesmo sexo.
Eles chegam a negar a origem sexual biológica e suas consequências, afirmando que ninguém
nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto
é, seu gênero, ao longo da vida.” (PL. 2578-2020)
“Shulamith Firestone, uma das expoentes dessa ideologia, diz em seu livro The Dialectic of
Sex (A dialética do sexo), de 1970: “A meta definitiva da revolução feminista deve ser
igualmente – ao contrário do primeiro movimento feminista – não apenas acabar com o
privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais
entre os seres humanos já não importariam culturalmente.”.”(PL. 2578-2020).
“Judith Butler é outra referência no campo do feminismo radical frequentemente apontada
como uma das criadoras desse novo significado do termo “gênero”. Em seu livro Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Questão de gênero: o feminismo e a
subversão da identidade), ela afirma que “o gênero é uma construção cultural; por isso não é
nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo”. Na mesma obra,
Butler ainda defende que “homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino
como um masculino; mulher e feminino tanto um corpo masculino como um feminino”.”
(PL. 2578-2020)
“Ideologia de Gênero é uma abstração filosófica da norte-americana Judith Butler que
absurdamente quer ganhar força pregando e tentando enganar a sociedade com a mentira que,
ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria
identidade, ao longo da vida. “Homem” e “mulher”, portanto, seriam apenas papéis sociais
flexíveis, que cada um(a) representaria como e quando quisesse.” (PL. 1239-2019).
“O gênero masculino e feminino só existe na gramática: o sapato é do gênero masculino, a
cadeira é do gênero feminino. Na biologia não! Na biologia temos sexos machos e fêmeas;
bom, aí quando o menino pensa como menina ou quando menina pensa como menino, isso
não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria.” (PL. 1239-2019).
“De acordo com os princípios dessa ideologia, homens e mulheres são criações culturais e
sociológicas e não advém da natureza biológica do ser humano, nesse sentido, vários
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questionamentos podem ser levantados, como por exemplo, a razão pela qual uma menina
deve usar roupas de cor rosa e um menino roupas de cor azul.” (PL. 9948-2018).
“A ideologia de gênero adquiriu sua configuração semântica atual no início dos anos 90, com
a obra da professora Judith Butler, O Problema do Gênero (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.” (3235-2015).
“As palavras foram deliberadamente utilizadas para sugerir que “gênero” seria apenas um
sinônimo 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 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.” (PL. 3235-2015).
A ideologia, entretanto, já há via 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 Frie drich 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.” (PL. 1559-2015).
“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.” (PL. 1859-2015).
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 mai s 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”. (PL. 1859-2015).
“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 subsequentes sistemas
de poder. Se esta submissão é consequência da biologia, não há nada a que se fazer. Mas se
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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 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.” (PL. 1859-2015).
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APÊNDICE B – PÂNICO MORAL: AS SUPOSTAS AMEAÇAS E EFEITOS DA
FALÁCIA “IDEOLOGIA DE GÊNERO”
PÂNICO MORAL. “FAKE NEWS”. FALÁCIAS. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. PROTEÇÃO
ÀS CRIANÇAS.
“Nestes tempos sombrios de tentativa precoce de sexualização das crianças e legitimação da
pedofilia por meio de pornografia, ideologia de gênero e afins, impõe batalhar pela proteção
das crianças e dos adolescentes, nosso futuro, pelo que se faz necessária a punição desses
agentes.” (PL. 4245-2020).
“O que seria uma verdadeira imposição degenerativa que desajusta as personalidades por
conta da promiscuidade às nossas crianças, com a intenção de adoecê-las psiquiatricamente,
criando um flagelo social e moral para nossas famílias.” (PL 1239-2019).
“Líderes religiosos consideraram na ocasião a ideologia de gênero uma ameaça à família e
que a introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas traria consequências
desastrosas para a vida das crianças e das famílias. (PL 10659-2018).
“Nas últimas décadas o termo “gênero” tem recebido significados múltiplos, provocado
grandes confusões no campo legislativo e favorecido grupos de pressão hostis à instituição
da família.” (PL 2578-2020).
“Agora, o hormônio como testosterona dado para menina e estrogênio dado para um menino,
ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar
AVC no cérebro, pode dar câncer e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de
hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso inclusive
em lugares como a Suécia onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente e a
sociedade de pediatria considera então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais,
confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero.” (PL. 1239-2019).
“Vale dizer: se a Ideologia de Gênero passar a ganhar a mente e reger as atitudes da atual e
das próximas gerações, é toda a humanidade que está em perigo, pois ela fere de morte o que
há de mais precioso para DEUS, A FAMÍLIA! A Ideologia de Gênero tem o poder de afetar
a vida humana como conhecemos hoje, pois com a diminuição do relacionamento de DEUS:
HOMEM + MULHER = FILHOS, obviamente o número de crianças no mundo cairá a ponto
de estabelecer o caos e quem sabe até inviabilizar a vida em sociedade. Ou até causar a
extinção da espécie humana.” (PL. 1239-2019).
“Uma das táticas dos defensores da ideologia de gênero é “dourar a pílula”. Ou seja,
transformar o grave problema em tendência, ou algo moderno. Desse modo, a implementação
da ideologia de gênero se daria a conta-gotas, por vias também não educacionais, com o apoio
indireto das instituições, quando seus mandatários possuírem simpatia à causa, é claro!
Transformando, por osmose, os servidores públicos e os cidadãos atendidos por estes em
massa de manobra para chegar em nossas, Crianças, Jovens e, em última instância, nas
Famílias que seriam as maiores prejudicadas pelo absurdo projeto de Ideologia de Gênero.”
(PL 1239-2019)
“Há crescente escalada da violência contra crianças no Brasil, como exemplos, o menino
Rhuan Maycon da Silva Castro, de 9 anos de idade, barbaramente seviciado, torturado,
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emasculado, a fim de fazê-lo transgênero; depois, assassinado e tendo o corpo esquartejado,
para ter sua história apagada deste mundo, tudo essa barbárie praticada por sua genitora e sua
companheira, no Distrito Federal; e Isabella Nordoni, de 5 anos de idade, jogada pela janela
e assassinada pelo genitor e sua companheira, em São Paulo.” (PL. 3492-2019).
“Nestes tempos sombrios de tentativa precoce de sexualização das crianças e legitimação da
pedofilia por meio de ideologia de gênero, impõe batalhar pela proteção das crianças e dos
adolescentes, nosso futuro, e pelo agravamento da pena daqueles que não respeitam sequer a
mais tenra idade da espécie.” (PL. 1297-2019)
“Nessas ocasiões ameaçadoras de tentativa precoce de sexualização de crianças e legitimação
da pedofilia por meio de ideologia de gênero, impõe batalhar pela proteção das crianças e
dos adolescentes, nosso futuro, pelo que se faz necessária a punição desses agentes.” (PL.
2040.2019)
“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”. (PL. 3235-2015)
“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.” (PL.
1859-2015).

127

APÊNDICE C – MODELO DE FAMILIA E MORALIDADE CRISTÃ
INTERFERENCIA DA RELIGIÃO NO ESTADO E POLÍTICA. BANCADA
EVANGÉLICA. IMPOSIÇÃO DO SEU DEUS E VALORES CRISTÃOS. APENAS UM
TIPO DE FAMÍLIA POSSÍVEL. PERPETUAÇÃO DA FAMÍLIA NATURAL CRISTÃ.
PATRIARCARDO. REFORÇOS DOS “PAPÉIS” RELACIONADOS AO GÊNEROS.
FAMILISMO.
“A ideologia de gênero, portanto, nega o caráter natural e Divino da criação humana que
conforme renomadas instituições de pediatria afirmam desde a ultrassonografia já é
identificado no feto o seu sexo: como menina ou menino – Homem ou Mulher.” (PL. 12392019)
“Para honra e glória do Nosso Senhor JESUS temos conseguido fazer valer a soberania de
DEUS que pela Palavra cria o HOMEM, tirando da sua costela a MULHER, fazendo daí o
encaixe perfeito para a multiplicação da espécie que hoje querem devastar, cometendo atos
de nazismo como a mentirosa ideologia de gênero.” (PL. 1239-2019).
“Ou seja homem mais mulher, igual a filhos, conforme a essência de Deus.” (pl. 1239-2019).
“Por isso peço deferimento e apoio aos homens e mulheres independente de religião para
aprovação desse projeto que apenas defende a manutenção da família criada por Deus.” (PL.
1239-2019).
“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
Deus os abençoou, e lhes disse: ´Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que
se movem pela terra´”, Gênesis 1:27,28.” (PL. 10577-2018).
“Não se pode aceitar a pretendida institucionalização da defesa da agenda da ideologia de
gênero em detrimento dos valores éticos e sociais da família. A partir do momento em que o
Estado escolhe defender valores de certos grupos e desprezar o modo de vi da maioria das
famílias brasileiras, há desequilíbrio no processo natural da evolução das ideais em nossa
sociedade.” (PL 10659-2018).
“Além do que já citamos, não podemos perder de vista o aspecto natural e biológico do ser
humano, que independente de teoria, sofismas ou ideias estapafúrdias jamais se dará de outra
forma se não pela reprodução sexuada. Ou seja, seres humanos não podem ser gerados sem
o devido acasalamento de seus pais (Macho e Fêmea). Uma verdade universal que nenhuma
tese ou surrealismo humano poderá modificar.”
“A ideologia de gênero é um dos grandes engodos para perverter a família natural e com isso
permitir ao Estado um papel que não lhe cabe: impor a sua filosofia autoritária sobre a
população.” (PL. 10577-2018).
“Assim que é nosso dever preservar a família natural e não permitir nenhuma brecha legal
para que a malfadada ideologia de gênero prospere em nosso país.” (PL. 10577- 2018).
“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”. (PL. 1859-2015)
“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”
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(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.” (PL. 1859-2015).
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APÊNDICE D – CONTROLE DOS CORPOS E DA SEXUALIDADE
HETERNORMATIVIDADE. INTERFERÊNCIA PÚBLICA EM ASPECTOS DA VIDA
SOCIAL. REGULAÇÃO DA VIDA REPRODUTIVA. HOMOFOBIA. JURIDIFICAÇÃO
DA MORALIDADE.
“E, à reboque de um absurdo deste, sucedeu-se outro, a retirada de uma vida. Outra vida
inocente, esta procedida pelo assassinato da criança, o denominado aborto.” (PL. 4245-2020).
“Além do que já citamos, não podemos perder de vista o aspecto natural e biológico do ser
humano, que independente de teoria, sofismas ou ideias estapafúrdias jamais se dará de outra
forma se não pela reprodução sexuada. Ou seja, seres humanos não podem ser gerados sem
o devido acasalamento de seus pais (Macho e Fêmea). Uma verdade universal que nenhuma
tese ou surrealismo humano poderá modificar.” (PL. 1239-2019)
“(...) optamos por poupar nossas crianças e adolescentes de serem instados a refletir sobre
um tema que poderá direcionar sua concepção de sexualidade de forma imatura e irrefletida,
podendo orientar ações que venham a influir para o resto de suas vidas”. (PL. 9948-2018).
“Faço minhas as palavras do cineasta Arnaldo Jabour: “Antes ser gay era proibido, depois
passou a ser socialmente aceitável, logo mais será regra. Daqui a pouco só nos restará sairmos
do país se permitirmos que tornar-se gay seja obrigatório, nesse já quase Babilônico País”.”
(PL. 1239-2019).
“É fato sobejamente conhecido, mediante dados científicos comprovados e espiritual, que a
suposta orientação sexual é comportamento adquirido por falta de referencial paterno ou
materno ou mesmo pela influência do meio, bem como resultado de atitudes adultas de
pedófilos que tentam perverter crianças indefesas.” (PL. 10577-2018).
“A busca de ideólogos de gênero ao apoiar essas práticas como normais, introduzindo de
forma forçada os seus conceitos na educação e nas políticas públicas só leva a confundir as
crianças e os pais, os levando a procurar tratamentos com drogas ou hormônios bloqueadores
da puberdade. Esses tratamentos tornam possível que, no futuro seja possibilitada passar por
uma mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo ao chegar à vida
adulta.” (PL3419-2019).
“As pessoas que se utiliza dos banheiros públicos instalados em escolas, shoppings, estádios
de futebol, cinemas, restaurantes, órgãos da administração direta e indireta dos poderes
executivo, legislativo e judiciário e em outros diversos locais públicos, tem vivido um terror
sem saber o que é certo ou errado, por uso indiscriminado por pessoas de sexo oposto ao que
sinaliza a placa de entrada desses banheiros. Neste sentido precisamos normatizar essa
matéria, com a única e exclusiva intenção de prevalecer o bom censo, por uma sociedade que
clama pelos valores éticos e morais.” (PL. 5686-2016).
“Por outro lado, visa repreender adultos irresponsáveis cuja falta de respeito com o próximo
e a ausência de senso moral para conviver em sociedade, advinda de uma expansão cultural
decadente promovida pelos governos anteriores.” (PL. 1297-2019).
“Por outro lado, visa repreender pais, tutores, curadores, curadores de exposição, instituições
etc. e toda espécie de adultos irresponsáveis que não tem o cuidado na preservação da infância
e na proteção integral da criança e do adolescente. Ademais, é imperioso tal dispositivo penal
com a finalidade de obstar a falta de respeito com o próximo e a ausência de senso moral
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para conviver em sociedade, oriunda de uma expansão cultural decadente promovida pelos
governos anteriores.
Assim, tem-se como exemplo de absurdos que infringem o Estatuto da Criança e do
Adolescente, bem como o ordenamento jurídico como um todo, a famigerada exposição
QueerMuseu, em 2017, em que uma criança em torno de 04 anos de idade é constrangida a
tocar um homem nu em público.” (PL. 1298-2019)
“Não cabe à escola doutrinar sexualmente as crianças, desprovidas que são das necessárias
compreensão e maturidade, ainda mais quando essa doutrina vai contra todo o
comportamento habitual e majoritário da sociedade, pois isso pode causar-lhes danos
irreversíveis quanto à sexualidade e quanto a aspectos psicológicos.” (PL. 2791-2015).
“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 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.” (PL. 1859-2015)
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APÊNDICE E – CONTROLE DOS CONTEÚDOS CURRICULARES NO CAMPO
EDUCACIONAL

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO. CRIMINALIZAÇÃO NA DOCÊNCIA.
PRIMAZIA DA FAMÍLIA SOBRE A ESCOLA. “DOUTRINAÇÃO IDEOLÓGICA”.
IMPOSIÇÃO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO NEOCONSEVADOR.
“A presente proposição legislativa tem por objetivo altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar como crime a conduta de quem, nas
dependências das instituições da rede municipal, estadual e federal de ensino, adote,
divulgue, realize, ou organize política de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatório,
complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que tenham como conteúdo a
ideologia de gênero.” (PL 4893-2020).
“A sociedade brasileira não pode permitir que crianças sejam submetidas ao movimento que
visa promover a igualdade de gênero com o entendimento adotado por seus defensores,
mesmo quando seus pais sejam contrários.” (PL 4893-2020).
“O Estado está presente em todas as etapas da vida da pessoa, sendo sua influência durante
o período da educação escolar a maior preocupação desta proposição, uma vez que a
pretensão de levar a cabo a institucionalização da ideologia de gênero continua como meta
ainda não atingida, portanto, um projeto em andamento. Não se trata de considerar uma
ideologia melhor do que outra, mas de impedir a interferência do Estado na questão. A
neutralidade é ainda mais necessária na idade escolar, durante a qual as crianças são entregues
a escolas públicas ou particulares, cujo conteúdo didático é determinado pela lei.” (PL.
10659-2018).
“Respeito às crenças religiosas e às convicções morais, filosóficas e políticas 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.” (PL. 258-2019).
“A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas
obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a
ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’.” (PL. 258-2019)
“Fica proibida a inclusão de assuntos afetos a ideologia de gênero, sectarismo e propaganda
político-partidária.” (PL; 3664-2019)
“O que se pretende é insertar no Estatuto da Criança e do Adolescente um dispositivo que
criminalize todo intento de disseminar, fomentar, induzir ou incutir a deletéria ideologia de
gênero pela veiculação de termos e expressões como “orientação sexual”, “identidade de
gênero”, “discriminação de gênero”, “questões de gênero” e seus sinônimos, em documentos
e materiais didático-pedagógicos, bem como em atos normativos oficiais, em diretrizes,
planos e programas governamentais.” (PL. 3535-2015).
“O dispositivo que se pretende insertar no Plano Nacional de Educação veda que, a pretexto
do justo combate a todas as formas de discriminação, se estimule a propagação da maléfica
doutrina de gênero, por qualquer meio ou forma, em flagrante conflito com as convicções
morais e religiosas dos educandos ou de seus pais ou responsáveis.” (PL. 3236-2015).
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“Quanto à estipulação de punição às pessoas que descumprirem o estabelecido neste Projeto
de Lei, a mesma tem o sentido de criar um meio eficaz à disposição do cidadão para que ele
possa conter eventuais infrações e assim defender seu filho e outras crianças, visto que não
há direito sem sanção. Recentemente, foi postado um vídeo na internet, filmado na Câmara
Municipal de São Paulo, extremamente grave, em que uma professora diz que a Ideologia de
Gênero está sendo trabalhada nas escolas e que mesmo que não seja aprovada no Plano de
Educação, essa perversa ideologia continuará a ser implantada, para crianças desde os 5 anos
de idade. Há um outro vídeo, gravado por uma professora de escola municipal de CanoasRS, que foi punida por questionar uma palestra que seria ministrada para adolescentes,
tratando da Ideologia de Gênero, apesar desse Município não a ter aprovado em seu Plano de
Educação. Extraímos dos dois vídeos mencionados acima a necessidade de haver uma
medida eficaz, para conter infratores, pois todos sabemos que o direito não se estabelece sem
que haja uma sanção correspondente.” (PL. 2731-2015).
“Pelo exposto, objetivando: resgatar o respeito pelas decisões do Congresso Nacional, a quem
cabe decidir sobre as diretrizes e bases da educação; corrigir Planos de Educação de entes
federativos que já aprovaram a ideologia de gênero; evitar que Estados e Municípios,
induzidos a erro, pelo Governo Federal, legislem incluindo irregularmente a ideologia de
gênero em seus Planos de Educação; e proteger crianças e adolescente dos efeitos nocivos da
Ideologia de Gênero, é que apresentamos a presente proposição para discussão e aprovação
Urgente pelos nobres pares.” (PL. 2731-2015).
“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. (PL. 7180-2014).
“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.” (PL. 1859-2015).
“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.” (PL. 5487-2016).
“Nós já debatemos aqui no Congresso Nacional e aprovamos 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, e ao final retiramos a palavra “Ideologia
de Gênero” que está sendo usada de forma ilegal e imoral com o intuito de perturbar a paz
pública.” (PL. 5686-2016).

