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Introdução 

 

A aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE em 2014, o qual determinou as 

diretrizes, metas e estratégias da política educacional para os próximos dez anos, dividido em 

quatro eixos de metas, provocou muitas polêmicas e polarizações, sobretudo no segundo eixo. 

Este, diz respeito ao arrefecimento das desigualdades e à tolerância à diversidade. Nesse 

contexto, a Câmara Municipal de Mossoró, em agosto de 2015, promulgou a lei nº 

3.290/2015, a qual proibiu a inserção da “ideologia de gênero” no plano municipal de 

educação e na grade curricular de ensino das escolas mossoroenses. Vale salientar, ainda, que 

não foi uma atitude isolada, uma vez que foi proposta e aprovada em diversas outras câmaras 

municipais e assembleias legislativas do Brasil. 

A elaboração de leis que proíbem o ensino da chamada “ideologia de gênero” no 

ambiente escolar foi promovido por setores conservadores da sociedade, sobretudo por grupos 

religiosos. Tal movimento ignora a necessidade de um debate crítico e democrático com a 

participação da sociedade civil e os profissionais da educação; não leva em conta os dados 

estatísticos sobre violência contra a mulher e pessoas LGBTT; e, além disso, alinha-se ao 

conceito de “educação bancária” de Paulo Freire, o qual considera os/as educandos/as como 

meros receptores de informação. Dessa forma, configura-se como um movimento 

preocupante, principalmente no que tange ao seu processo legislativo de elaboração e suas 

consequências. 

Isto posto, será feita uma análise da lei municipal nº 3.290/2015 confrontando seus 

respectivos artigos com os dispositivos constitucionais e com outras normas 

infraconstitucionais, tais como: o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

                                                
1 Graduanda em Direito, extensionista do Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido. 
2 Graduanda em Direito, extensionista do projeto de extensão “Direitos Humanos na Prática”. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 

 

1. Importância do debate de gênero no ambiente escolar 

  

 A escola é formada por sujeitos/as plurais e heterogêneos, onde as diversidades podem 

ser respeitadas ou negadas, embora haja um padrão sociocultural a seguir. Os indivíduos que 

fogem à regra da heteronormatividade são, muitas vezes, alvos de práticas discriminatórias, 

tornando aquele um espaço hostil para a sua vivência. Nesse sentido, “é na relação entre esses 

sujeitos/as educadores/as, entre estes/estas e os/as educandos/as, que nascerá a aprendizagem 

da convivência e do respeito à diversidade” (SANTANA, 2015, p. 129). 

 Não obstante, discussões envolvendo a temática de gênero e diversidade sexual já 

permeiam com frequência os espaços escolares, sobretudo quando ocorrem “problemas” com 

alunos e alunas homossexuais e lésbicas. Por vezes, essas discussões são recheadas de 

moralismos e posições religiosas, negando a necessidade de um conhecimento teórico sobre o 

debate de gênero, reproduzindo e legitimando, assim, a discriminação de minorias no espaço 

escolar.  

Isto posto, fica evidente a necessidade de se debater gênero nas escolas para que esta 

não seja palco de preconceitos e discriminações, uma vez que, silenciando o debate de gênero 

e não problematizando essas questões, a violência é tida como algo natural. Dessa forma, é 

válido salientar a contribuição de Paulo Freire à educação, qual seja criticar a educação 

tradicional, que vê os educandos/as como meros receptores de conhecimentos. Para ele, a 

educação deve ser transformadora, a qual vise uma mudança social. Assim, a educação pode 

contribuir para promover a diversidade, quebrar estigmas e evitar casos de violência. 

 

1.1 Escola: afirmação de direitos e superação de preconceitos 

 

O debate das questões de gênero na escola pautada no combate aos preconceitos e 

discriminações garante o desenvolvimento da pessoa humana e o preparo para o exercício da 

cidadania. Dessa forma, o preparo para a cidadania passa por uma formação inclusiva a qual 

reconheça as crianças e adolescentes como sujeitos/as de direitos, que, ao interagir com a 

sociedade, aprendam a respeitar as diferenças e enfrentar transformações. Sendo capazes, 

portanto, de questionarem as relações de poder presentes na sociedade e no meio familiar. 

À vista disso, Paulo Freire (1996) reitera que a nossa presença no mundo não é a de 

quem nele se adapta, mas a de quem nele se insere, dessa forma, não devemos ser apenas 
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objeto da nossa história, pois não devemos encarar as situações como fatalidade, e sim como 

estímulo para mudá-las.  

Nesse sentido, a instituição social quando ignora a necessidade de debate de gênero, 

comporta-se como reprodutora de desigualdades, legitimando a manutenção dessas por um 

processo de educação hegemônico desde sua origem. Para isso, Guacira Lopes Louro (1997, 

p. 57) afirma: 

 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, 
a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma 
ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles 
que nela entravam distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela 
dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos 
mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização. A escola que nos 
foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de 
crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos 
e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas. 

 

Em consonância com essa análise de Guacira Lopes Louro, denota-se, no ambiente 

escolar, a perpetuação do binarismo entre meninos e meninas, naturalizando, assim, os 

“papéis” sociais a eles atribuídos. Diante disso, percebe-se a presença de elementos como 

controle ideológico e reprodutor desse binarismo, tais como os livros e paradidáticos, que 

reforçam a posição da mulher como um ser frágil, passiva e do mundo doméstico, à medida 

que o homem é representado como um macho, viril e do mundo público; e os espaços 

ocupados por meninos e meninas nas aulas de educação física, tendo em vista que as 

atividades seriam “ameaçadoras” para as meninas, deixando-as mais vulneráveis. 

Em decorrência do binarismo, ocorre uma segregação e invisibilidade dos/as 

sujeitos/as que sofrem discriminação, demonstrando assim que ainda mantêm-se distante a 

igualdade material, esta que é melhor entendida como a igualdade no mundo concreto, 

buscando impedir que as desigualdades sejam acentuadas e excluí-las da esfera social. 

Evidencia-se isso, a partir do Mapa da Violência: homicídios de mulheres no Brasil, o qual 

revela que entre 2003 e 2013, as taxas de homicídios femininos das UFs cresceram 8,8%, mas 

que nas capitais caíram 5,8%, constatando o fenômeno da interiorização da violência; 

ademais, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, o número de mortes cresceu, de 130 

homicídios em 2000, saltando para 260 em 2010 e para 343 em 2016.  

Outrossim, são os casos da Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira que 

tomaram proporções midiáticas nacionais. O primeiro caso que abriu a discussão sobre a 

ideologia de gênero na escola ocorreu quando um aluno foi impedido de assistir aula porque 
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estava de vestido, apesar de haver um regimento que proíbe tal vestimenta, em entrevistas 

os/as alunos/as afirmaram que é frequente a presença de meninas com a mesma vestimenta. 

Diz a diretora Hévila Maria: “Me chamaram no portão, que eu olhei fiquei foi assombrada, 

porque aqui a gente nunca tinha recebido nenhum homem de vestido” (MOSSORÓ HOJE, 

2016). O segundo caso do Aída Ramalho aconteceu quando um aluno encontrava-se no colo 

do seu namorado em uma atividade extracurricular e foi barrado pela mesma diretora. Diante 

desses casos, percebe-se, portanto, a necessidade da discussão das questões de gênero no 

ambiente escolar, sobretudo para a pactuação de regras no que toca a essa temática. 

 

1.2 A compreensão do termo “Ideologia de Gênero” a partir da perspectiva de Marilena 

Chauí e Paulo Freire  

 

O termo “Ideologia de Gênero” foi disseminado como uma tendência ameaçadora à 

família tradicional brasileira pela nota explicativa da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), no que diz respeito aos Planos de Educação. Em sua manifestação alega: 

 

[...] a possibilidade de ensinar, a partir dos três anos de idade, que não existe 
diferença entre homem e mulher. Essa ideologia, de maneira oculta e à 
revelia da população brasileira, pretende acabar com as bases da nossa 
cultura e fundar uma nova ordem em que cada um pode decidir 
autonomamente e de maneira não definitiva a própria orientação sexual (...) 
existem organizações nacionais e internacionais muito ocupadas em destruir 
a família natural, constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Hoje um 
dos recursos mais perigosos para atentar contra a família se chama ideologia 
de gênero (CNBB, 2014). 

 

 

 Dessa forma, percebe-se como os conceitos de “gênero” e “ideologia” estão 

equivocados, sobretudo quanto ao seu papel na educação. Ademais, é evidente o alcance que 

obteve essa visão distorcida, já permeando as câmaras legislativas do país, uma vez que é 

utilizado tal argumento para negar a necessidade do debate de gênero nas escolas. Por um 

lado, pode-se partir do conceito de “ideologia” da filósofa Marilena Chauí (2010, p. 176), a 

qual caracteriza esse conceito, fundamentada em Marx, como sendo uma descrição e 

explicação do mundo a partir do ponto de vista da classe dominante, sem levar em conta o 

paradoxo entre as condições materiais em que vive o indivíduo, ou seja, seria uma falsa 

percepção da realidade. Isto posto, constata-se o quão equivocado está a “ideologia de 
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gênero”, uma vez que o ensino de gênero está distante de ser um discurso dominante e que 

representa o pensamento das classes dirigentes.  

Voltando a análise para uma perspectiva Freiriana, essa convicção da CNBB alinha-se 

à educação bancária, a qual o educando é um ser passivo, como um “recipiente vazio”, o qual 

o educador depositará conteúdos. Para Paulo Freire, o processo de ensino-aprendizagem não é 

transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua construção. Nesse sentido, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo, intervenção esta que não é neutra nem 

indiferente.  

Ensinar exige, conforme Freire, uma “justa raiva”, a qual tem um papel altamente 

formador, uma vez que é uma raiva que protesta contra injustiças, explorações e violências. 

Ademais, o pedagogo projeta a ideia do professor como um ser político, emotivo, pensante, o 

qual não pode ser imparcial em suas atitudes, destituindo o argumento de que a inserção do 

debate de gênero nas escolas acabaria com a suposta neutralidade do ambiente escolar. A 

educação jamais é neutra, uma vez que ela pode implicar tanto o esforço da reprodução da 

ideologia dominante quanto o seu desmascaramento.  

O debate de gênero no ambiente escolar, portanto, não implica doutrinar crianças e 

adolescentes no que diz respeito à sua identidade ou sexualidade, mas promover o respeito e a 

tolerância à diversidade, a ponto de reconhecerem a inclusão e a equidade de gênero como um 

direito de todos e todas. 

 

 

2. A análise da Lei nº 3.290 à luz da Constituição Federal e de outras legislações 

brasileiras 

 

 No município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, foi promulgada a lei n° 

3.290, na data de 03 de Agosto de 2015, a qual dispõe acerca da proibição da “introdução da 

ideologia de gênero, que substitui o termo sexo por gênero, no plano municipal de educação e 

sua grade curricular de ensino em sala de aula” (MOSSORÓ, 2015). Vale salientar que essa 

lei foi publicada um dia antes da publicação do Plano Municipal de Educação (PME), 

influenciando-o diretamente. Os Planos Municipais de Educação, disposição do Plano 

Nacional de Educação (PNE), deveriam ser aprovados até um ano após a publicação deste. 

Nesse período destacou-se, assim como em Mossoró, o aumento de movimentos de grupos 

religiosos que buscavam proibir o ensino da “ideologia de gênero” nos planos municipais.  
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A priori, é preciso abordar o processo de elaboração da lei nº 3.290 na Câmara 

Municipal de Mossoró. O autor e propositor da lei, vereador Sebastião Nacízio Silva, é 

membro da Renovação Carismática Católica e, em entrevista ao Jornal O Mossoroense, 

declarou ser católico e destacou a influência da sua religião aos seus posicionamentos 

parlamentares, em suas palavras: “O homem não pode dissociar Deus de sua vida. Em todas 

as suas ações ele precisa pesar os princípios éticos, morais e cristãos”. 

É necessário enfatizar que o processo de criação da lei violou o artigo 8º, §2º do Plano 

Nacional de Educação, que dispõe “Os processos de elaboração e adequação dos planos de 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, 

serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da 

sociedade civil”, uma vez que esse processo não promoveu o debate democrático com 

representantes da educação e a comunidade. Além disso, para garantir uma aprovação 

antidemocrática, sem a presença de movimentos sociais, o projeto de lei foi votado em sessão 

extraordinária. 

Ademais, como será abordado detalhadamente a posteriori, a lei nº 3.290 confronta a 

Constituição Federal no art. 6º (Direitos Sociais), art. 205 (Educação como direito de todos e 

dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho), art. 206 (Princípios que devem basear o 

ensino escolar, dentre eles: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas). Além de 

tais violações, destoa dos princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB (Lei nº 9.394/96), dentre eles o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o 

respeito à liberdade e apreço à tolerância e a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola.  

Não obstante, durante a elaboração do PNE, em torno do segundo grupo de metas, 

houve um debate que resultou na substituição de um trecho da redação original, que era 

“promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, passando a ser “a 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação e promoção dos princípios do respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014). 

Entretanto, com essa mudança, não se pode justificar a proibição do ensino de gênero nas 

escolas, uma vez que ainda se tem como diretriz o combate às desigualdades educacionais e 

todas as formas de discriminação.  
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O período histórico de redemocratização brasileira, marcada por lutas e movimentos 

sociais, que buscaram reconhecer e inserir no ordenamento jurídico direitos e garantias 

fundamentais, resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988. Em consonância 

com essa conquista, foi ratificada a política internacional de Direitos Humanos, com a 

finalidade de combater as desigualdades e erradicar todas as formas de discriminações. Nesse 

sentido, foi elaborado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o qual teve como 

política programática o Plano Nacional em Direitos Humanos - PNDH-3, com o intuito de 

desenvolver políticas afirmativas e promover uma cultura de respeito à livre orientação sexual 

e identidade de gênero. 

 

 

2.1 A proibição das discussões nas escolas e o confronto aos princípios constitucionais: A 

lei nº 3.290/2015 promulgada na cidade de Mossoró/RN  

 

 A lei nº 3.290, apesar do caráter antidemocrático de sua elaboração, foi sancionada e 

entrou em vigor mesmo conflitando com princípios constitucionais. Em seu art. 1º, tal 

legislação dispõe seus princípios: o reconhecimento da vulnerabilidade do educando na 

relação do aprendizado; a educação e informação do estudante quanto aos direitos 

compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença; e o direito dos pais a que seus 

filhos menores recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.  

 Dessa maneira, é perceptível uma convicção arcaica e desprovida de crítica quanto ao 

papel da educação, uma vez que a educação não é um fim em si mesma, mas um meio para 

formar os futuros cidadãos. Apesar da condição peculiar de desenvolvimento, como já foi 

exposto, os educandos/as não são “recipientes vazios”, passivos de transferência de 

conhecimentos, são sujeitos/as de direito preparados para o exercício da cidadania, conforme 

visa o art. 205 da Constituição Federal, preparo este que passa pelo ensino pautado no respeito 

à diversidade, sobretudo à equidade de gênero.  

Ao limitar o acesso a determinados conteúdos, a lei viola o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual garante o livre acesso à informação, divergindo do 

entendimento da lei nº 3.290, que acredita no papel dos/as professores/as como 

modeladores/as da personalidade dos educandos/as.  

No princípio da lei nº 3.290 que restringe a educação moral do educando aos pais, fica 

evidente como a liberdade religiosa e de crença encontra-se acima do dever da escola em 
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combater desigualdades, sobretudo de gênero. Dessa forma, contrapõe a Constituição, 

afirmando a fragilidade do princípio da laicidade do Estado e negando a responsabilidade da 

construção da educação moral para além da instituição escolar, incluindo a família e o meio 

social.  

No art. 2º da lei em análise, “é vedada a prática de doutrinação ideológica de gênero 

em sala de aula [...] e de conteúdos que possam estar em conflitos com as convicções morais e 

religiosas dos estudantes ou de seus pais ou responsáveis” (MOSSORÓ, 2015). Além de 

ameaçar a liberdade do professor de ensinar, garantida no art. 206, II, CF, representa uma 

censura prévia à educação na escola, tendo em vista que o art. 5º, IX, garante a “livre 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença.” (BRASIL, 1988).    

A lei nº 3.290, ao restringir os conteúdos que deverão ser lecionados em sala de aula à 

somente o que estiver sob autorização dos pais, viola o art. 206, III, CF, o qual garante o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Desse modo, limitar o ensino à convicções 

religiosas ao contrário de promover uma educação inclusiva, legitima a manutenção das 

opressões e afirma práticas discriminatórias, não estando, assim, em consonância com o dever 

do Estado. 

Ademais, o Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido (CRDH) 

avaliou a referida lei, por meio de um parecer técnico, argumentando que esta invizibiliza o 

princípio fundamental da isonomia, uma vez que suprime, omite e proíbe práticas 

pedagógicas e educacionais pautadas no debate de gênero. Assim, a aprovação da lei foi um 

retrocesso em termos educacionais e sociais, a qual vai de encontro à Constituição Federal de 

1988, bem como o seu arcabouço normativo.  

 

 

2.2 Entendimento Jurisprudencial 

 

 Diante do exposto, fica evidente que a lei nº 3.290 confronta não somente a 

Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, mas, inclusive, as decisões dos tribunais. 

Ao silenciar o debate de gênero no ambiente escolar, a lei municipal de Mossoró/RN vai de 

encontro à uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual o ministro Luís Roberto 

Barroso, suspendeu a lei 3.468/2015, de Paranaguá (PR), que proíbe informações sobre 

gênero e orientação sexual nas escolas mantidas pela prefeitura do município paranaense; e a 
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decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, que declarou inconstitucional a lei Municipal 

5.165/2015, a qual proíbe a “ideologia de gênero” nas escolas. 

 No primeiro caso, o ministro Barroso deferiu liminar suspendendo trecho da lei do 

Plano Municipal de Educação que dispunha sobre a promoção dos princípios do respeito aos 

Direitos Humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, ao mesmo tempo em 

que vedava a adoção de políticas de ensino que tendiam a aplicar a ideologia de gênero. Em 

suas palavras: 

 

Proibir que o assunto seja tratado no âmbito da educação significa valer-se 
do aparato estatal para impedir a superação da exclusão social e, portanto, 
para perpetuar a discriminação. Assim, também por este fundamento – 
violação à igualdade e à dignidade humana – está demonstrada a 
plausibilidade do direito postulado (BARROSO, 2017). 
 

 

 No segundo caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgou inconstitucional a 

Lei Municipal nº 5.165/2015, em decorrência da representação feita pelo Ministério Público 

Federal de Volta Redonda, contra a referida lei. Segundo o autor da representação, o 

Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior (2017): 

 

Não se trata de invocar a inconstitucionalidade em razão da obrigatoriedade 
de uma suposta ideologia de gênero, mas sim rechaçar a proibição, na forma 
como apresentada, de qualquer discussão sobre identidade e sexualidade e 
contestar o risco de esvaziamento do âmbito de proteção do princípio da 
igualdade. 

 
 
 Portanto, depreende-se das decisões supracitadas que a lei municipal nº 3.290 viola o 

princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, na medida em que sobrepõe as 

convicções religiosas à necessidade do debate de gênero no espaço escolar, negando uma 

educação inclusiva, a qual ensine o respeito à diversidade e à tolerância, isto é 

desconsiderando a preparação do educando/da para o exercício da cidadania.  

 

 

Conclusão 

 

 A discussão estabelecida no decorrer do trabalho, buscou contribuir para o meio 

acadêmico ao abordar a importância da realização do debate de gênero e o alcance deste no 

ambiente escolar. Ressaltou-se, especialmente, a necessidade de se oferecer uma educação 
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que trabalhe e busque a equidade de gênero, pautada no respeito à diversidade entre os 

educandos/das, visto que a escola é um espaço político importante para o exercício da 

liberdade das crianças e adolescentes.  

A posteriori, fundamentando-se no estudo da lei municipal nº 3.290, promulgada na 

cidade de Mossoró-RN, foi analisada como a vedação à discussão de gênero (disposição da 

referida lei) viola diretrizes da política educacional e confronta a Constituição Federal de 

1988 em todas as determinações previstas, bem como infringe outras legislações em vigor no 

país.  
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