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Introdução 

 O presente artigo pretende analisar como a implementação da Lei Nº 3290, de 03 de 

agosto de 2015 do município de Mossoró, Rio Grande do Norte, a qual proíbe a introdução da 

ideologia de gênero no plano municipal de educação, pode acarretar na maior invisibilização 

de indivíduos marginalizados na dinâmica escolar. Este trabalho decorre da necessidade de se 

debater as relações de gênero tanto no âmbito educacional quanto no social, devido a 

importância que esse tema possui na formação de cidadãos aptos a respeitar a diversidade 

sexual. 

 A análise produzida refere-se aos entraves ainda sofridos pela população LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, transexuais), bem como pelo público feminino no acesso às 

políticas públicas de direitos humanos e como a vigência da lei supracitada respalda a 

contínua invisibilização e não reconhecimento desses sujeitos na sociedade mossoroense, que 

assim como permeada na cultura brasileira, ainda apresenta diversos casos em que há 

transgressão ao direito da dignidade humana, delineados por uma conjuntura machista, 

patriarcal e conservadora. 

 A metodologia consistiu na leitura e revisão de textos, artigos e livros acadêmicos 

referentes às relações de gênero e sua intrínseca ligação aos processos educacionais 

constituintes da subjetividade dos sujeitos. Utiliza-se de um embasamento teórico para 

enfatizar a necessidade do debate de gênero na aprendizagem e práticas sociais dentro das 

escolas, procurando relacioná-las com a realidade da região do semiárido norte-rio-grandense.  

 Este projeto será dividido em algumas partes: primeiramente, procura-se inquirir de 

forma mais clara uma análise dos fundamentos originários da lei e que contribuíram para sua 

promulgação no município de Mossoró e sua relação com o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Em seguida, serão expostas as dificuldades presentes nas escolas municipais a partir 

da vigência da lei, assim como alguns apontamentos, influências e consequências da norma ao 
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silenciar o debate de gênero e como isso atinge, negativamente, os grupos minoritários e 

oprimidos socialmente. 

 

1. Análise dos fundamentos originários da Lei Nº 3290/2015 

O Plano Municipal de Educação (PME) do município de Mossoró, o qual inclui a lei Nº 

3.290 em seu ordenamento, deriva do Plano Nacional de Educação (PNE), norma sancionada 

em 2014 com vigência de 10 anos, objetivando estabelecer metas e diretrizes para o 

aprimoramento da educação em âmbito nacional. A regulamentação feita a partir do plano 

deixa a cargo da União juntamente com os estados e os municípios realizar suas devidas 

adequações a cada realidade específica de ensino, como explicitado em seu 9º artigo 

(BRASIL, 2014):  

Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis 
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no 
prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando 
for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. 

 Por isso, em 2015 os municípios brasileiros votaram seus Planos Municipais de 

Educação. Os PMEs, apesar de suas consequentes adaptações, devem objetivar e promover 

medidas consoantes com as diretrizes propostas em nível nacional, respeitando as 

diversidades sexuais bem como os direitos humanos, pontos fundamentais para uma educação 

básica eficiente e de qualidade.  

 Desse modo, em conformidade com o proposto, a cidade de Mossoró promulgou a lei 

Nº 3.290 de autoria do vereador Nacízio Silva no dia 03 de agosto de 2015, a qual estaria 

compondo oficialmente o Plano Municipal de Educação que, posteriormente, entrou em vigor. 

A legislação utiliza-se, pejorativamente, do termo ‘’ideologia de gênero’’ para vetar a 

inclusão do mesmo nas instituições municipais de educação (MOSSORÓ, 2015), alegando o 

cumprimento de princípios como (MOSSORÓ, 2015):  

“I - Reconhecimento da vulnerabilidade do educando na relação do 
aprendizado 

II - A educação e informação do estudante quanto aos direitos 
compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença 

III - Direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral 
que esteja de acordo com suas próprias convicções.” 
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 Apesar das colocações feitas na composição da norma supracitada, é bastante visível 

que a fundamentação utilizada na criação dessa lei baseia-se na conjuntura patriarcal e 

religiosa ainda predominante na sociedade do município mossoroense. É possível, assim, 

analisar que as normas possuem princípios da moral religiosa, majoritariamente católica e 

evangélica, a qual também se faz presente nos órgãos públicos como a Câmara Municipal, 

onde o próprio criador da lei Nº 3.290, o ex-vereador Nacízio Silva afirmou "o homem não 

pode dissociar Deus de sua vida. Em todas as suas ações ele precisa pesar os princípios éticos, 

morais e cristãos" (MOSSOROENSE, 2015). 

Essa atual realidade do município reflete diretamente as consequências do ensino 

historicamente produzidas no Brasil e que influenciam, ainda hoje, grande parte da população 

brasileira assim como os ideais pregados na educação escolar. A liberdade religiosa e moral 

sempre foi cerceada por concepções católicas dicotômicas de ‘’certo ou errado’’, delimitadas 

por uma lógica de indissociação entre política e religiosidade, advinda da colonização 

jesuítica extremamente forte, principalmente no Nordeste. 

Também no Brasil a instituição escolar é, primeiramente, masculina e 
religiosa. Os jesuítas, "braço espiritual da colonização", para além das 
tentativas de catequização dos índios, investem, de fato, na formação dos 
meninos e jovens brancos dos setores dominantes. As primeiras escolas 
brasileiras regidas por esses irmãos (e a grande maioria daquelas que se 
organizam a partir de outras ordens religiosas) constituem-se, pois, num 
espaço marcadamente masculino, voltado para a formação de um católico 
exemplar. (LOURO, 1997, p. 94) 

Ao referir-se a uma ‘’vulnerabilidade do educando na relação do aprendizado’’ 

(MOSSORÓ, 2015), a lei Nº 3.290/2015 destitui o vínculo aluno-professor de sua maior 

qualidade: a dinamicidade. A aprendizagem é uma relação dinâmica, na qual os dois lados 

constituem seres ativos na produção do saber. O educando não deve ser considerado apenas 

um mero consumidor passivo, mas assim como o educador, é um sujeito fundamental do 

processo educacional, como afirma Paulo Freire (1987, p. 43):  

Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem 
sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 
autoritarismo do educador “bancário”, supera também a falsa consciência do 
mundo. 

Quanto à compreensão da liberdade de consciência e de crença que o estudante possui, 

princípio defendido pela lei, é importante resvalar que a fé mencionada pelo criador da norma 

legal é a doutrina cristã, cabendo aqui pontuar a intolerância religiosa que também é um 
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entrave notável dentro da perspectiva social brasileira e que está diretamente ligada à exclusão 

ou invisibilização dos indivíduos que não seguem os preceitos estipulados pela crença 

predominantemente hegemônica, a qual por razões históricas agiu de forma a  reprimir e/ou 

deslegitimar qualquer expressão que não fosse vinculada ao cristianismo.  

Destarte, há um confronto da lei Nº 3.290/2015 com a própria Constituição Federal, 

em que há a defesa da liberdade de consciência e de crença quando, porém, não há liberdade 

efetiva no momento da determinação de que o debate de gênero é proibido por ferir a crença 

dos educandos ou sua consciência, as quais por estar em processo de formação, necessitam de 

conhecimentos variados ao invés de informações as quais são definidas a partir de um ponto 

de vista singular. 

 No parágrafo 1º, inciso III, descrito anteriormente, a norma supõe que ao se debater a 

‘’ideologia de gênero’’ nas escolas estaria indo de encontro à noção de que ‘’os alunos devem 

receber uma educação moral que esteja de acordo com as convicções dos pais’’ (MOSSORÓ, 

2015), no entanto, percebe-se que essa perspectiva se contrapõe a uma ideia da escola como 

um ponto de junção entre diversidades culturais, raciais, étnico-social e de gênero. A 

aprendizagem deve ser composta pelo núcleo familiar em conjunto com a escola, por isso que 

assim como há a inegável importância do ensino religioso, há a abordagem igualmente 

importante de assuntos como a discussão sobre as relações de gênero. A sexualidade, a 

orientação sexual, a identidade de gênero, todos estes assuntos que compõe as relações 

supracitadas são partes constituintes do âmbito educacional e necessitam ser compreendidas, 

pois compõem os indivíduos e suas respectivas subjetividades. 

Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos 
discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de "educação 
sexual", da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A 
sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo 
que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se "despir". (LOURO, 
1997, p. 81) 

 
Por fim, ao negligenciar o estudo e a aprendizagem de temas como os diversos ideais 

sobre gênero nas escolas, essa frente conservadora tende a relegar a mulher e a comunidade 

LGBT aos lugares tradicionalmente atribuídos a esses sujeitos de ‘’secundários’’ e 

possuidores de valores indesejáveis. Propondo uma plena ignorância desse público, tende a se 

acreditar que eles não serão reconhecidos e, por isso, acabarão sendo esquecidos. Sobre isso, 

Louro (1997, p. 68) afirma:  
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Ao não se falar a respeito deles e delas, talvez se pretenda "eliminá-los/as", 
ou, pelo menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas "normais" os/as 
conheçam e possam desejá-los/as. Aqui o silenciamento — a ausência da 
fala — aparece como uma espécie de garantia da "norma". A ignorância 
(chamada, por alguns, de inocência) é vista como a mantenedora dos valores 
ou dos comportamentos "bons" e confiáveis. 

 
2. Apontamentos e considerações sobre a proibição do debate de gênero nas escolas 

 
Os institutos educacionais contemporâneos apresentam-se, comumente, como um espaço 

de desigualdades, nos quais as segregações sociais são intensificadas: as diferenças acentuam-

se, preconceitos e discriminações são recorrentes, as diversas áreas e campos de atividades 

escolares não são aproveitados igualmente por todos os indivíduos. As relações de poder 

hegemônicas acabam por ser reproduzidas pelo senso comum patriarcal e conservador, 

influenciados por uma noção androcêntrica heterossexual, misógina e de cunho religioso.  

 A naturalização e normatização do que é considerado socialmente aceito cria padrões e 

conjunturas que devem ser seguidos pela sociedade. A partir disso, as construções sociais 

sobre os papéis de homens e mulheres e suas respectivas características são perpetuados, 

produzindo relações dicotômicas nos campos do poder e da sexualidade, afetando o modo 

desses indivíduos de se relacionarem e de se comportarem. Designa-se, desse modo, 

concepções hierarquizadas que, além de serem tidas como normais pela educação familiar, 

são também pré-concebidas pelo meio escolar.  

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. (...) Ela também 
se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os 
meninos das meninas. (LOURO, 1997, p.61) 

Ocorre, portanto, a interiorização desses aspectos sociais por meio das instituições 

escolares, nas quais, caso não haja uma discussão ampla e abrangente sobre os temas das 

relações de gênero, pode contribuir com o reforço dos papéis socialmente construídos, ou 

seja, a mulher como um sujeito que deve, necessariamente, ser feminina e participante apenas 

do meio privado, resignada ao lar e a cuidar dos filhos e os LGBTTTQI são tidos como 

indivíduos moralmente condenados.  

Em uma pesquisa realizada com 501 escolas brasileiras sobre preconceito e 

discriminação no ambiente escolar (BRASIL, 2009), a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas constatou que cerca de 99,3% dos entrevistados, incluindo pais, alunos e 
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funcionários, possuíam correspondência com algum tipo de preconceito. Nessa análise, as 

atitudes discriminatórias referentes ao gênero e a orientação sexual ocupam o terceiro e o 

sexto lugar com 93,5% e 87,3%, respectivamente. Além disso, o Grupo Gay da Bahia (GGB) 

relatou que “a cada 25 horas um LGBT é barbaramente assassinado vítima da LGBTfobia, o 

que faz o Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais’’ (GGB, 2016). 

 Desse modo, percebe-se mais analiticamente que, além do âmbito nacional 

exorbitantemente violento, a escola já é um espaço no qual ocorre gozações e ridicularizações 

contra sujeitos socialmente vulneráveis, devido às tradicionais concepções atribuídas 

anteriormente citadas. A vigência de leis como a Nº 3.290, a qual proíbe o debate de assuntos 

que podem mudar essa realidade discriminatória, é preocupante e problemática a partir desses 

percentuais exorbitantes de ideias pré-concebidas sobre as mulheres e a comunidade LGBT. 

 A cidade de Mossoró, assim como retratado nessas pesquisas nacionais, também 

apresenta um quadro semelhante de atitudes preconceituosas e contribui para a perpetuação 

dessa cultura de violência contra as mulheres e os sujeitos e sujeitas que pertencem à classe 

LGBT, uma vez que foi um dos municípios que transfigurou a lei do PME para que se 

subtraísse o debate de gênero nas escolas em virtude da moral religiosa fortemente arraigada 

na sociedade local. 

 Partindo de uma concepção mais universal para se relacionar, posteriormente, com 

uma conjuntura micro da cidade mossoroense, pode-se ter em vista a estreita ligação que a 

educação, as escolas e as relações de gênero possuem. A educação, como a constante 

fundamental da sociabilização humana, concretiza seus objetivos a partir das escolas, as quais 

estão, quase que totalmente, imbricadas com o gênero, pois este percorre toda a subjetividades 

dos sujeitos. Por isso, todos esses aspectos constroem-se mutuamente. Sobre isso, Louro 

(1997, p. 89) reconhece que ‘’a escola é atravessada pelos gêneros; é impossível pensar sobre 

a instituição sem que se lance mão das reflexões sobre as construções sociais e culturais de 

masculino e feminino.’’ 

 É urgente a necessidade da abordagem desse tema que é tão inerente às relações 

humanas, tanto no âmbito escolar como no social. A escola produz e convive com diversos 

tipos de identidades e de sujeitos, é justo que cada um sinta-se representado e possa 

compreender que todas as formas de sexualidade são legítimas. As instituições educacionais 

não podem ser um espaço no qual haja reproduções de conceitos tidos como inquestionáveis, 

mas um local no qual esses conceitos possam ser estudados e problematizados. 
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Tratando-se de situações mais concretas no âmbito escolar, a partir da pesquisa 

Juventudes e sexualidade pode-se demonstrar que parte mensurável dos alunos deprecia ter 

amizades com colegas homossexuais: ‘’Quando se pergunta aos alunos sobre quais pessoas 

ele não gostaria de ter como seu colega de classe, aproximadamente ¼ dos alunos indicam 

que não gostariam de ter um colega homossexual’’ (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 

2004, p. 280). 

A partir das circunstâncias presentes impostas pela lei Nº 3290/2015, essas situações 

supracitadas também são refletidas no contexto do semiárido norte-rio-grandense. Ao 

silenciar a discussão e o embate das relações de gênero no Plano Municipal de Educação, 

tem-se em vista um mito que ao falar de assuntos como homossexualidade incentivaria os/as 

alunos/as a serem homossexuais, desvirtuando completamente o sentido do termo ‘’gênero’’. 

  

De algum modo, não saber sobre essas comunidades parece que funciona 
como uma espécie de garantia de que o/a estudante irá preferir ser 
heterossexual. Acrescenta-se a esse quadro a idéia de que se uma pessoa 
fala, de modo simpático, sobre gays e lésbicas, ela se torna suspeita de ser 
homossexual. Tais sentimentos acabam funcionando como represadores 
dessas discussões. (LOURO, 1997, p. 138) 
 

No entanto, a intenção do debate de gênero é contraproducente a esse mito, procura-se 

propiciar aos educandos uma abertura maior para a aceitação das diferenças alheias, uma vez 

que a problematização regente ao tema provoca a reflexão individual e permite a transferência 

de conhecimento acerca das características que distinguem homens e mulheres. Busca-se 

fomentar uma formação educacional eficiente, permeada por uma cultura de liberdade e 

respeito, na qual os sujeitos possam ter conhecimento e empatia sobre as diversas formas de 

expressão das subjetividades pessoais.  

 Quando não há a introdução do que propõe a discussão quanto ao gênero, sexualidade, 

sexo, identidade de gênero entre outros assuntos que ainda são tabus para a sociedade 

brasileira e mossoroense, ocorre o que se conhece por invisibilização das minorias sociais. O 

silenciamento e invisibilização das mulheres e LGBTs nas escolas municipais de Mossoró, 

reforçados pela legislação, acaba por contribuir, mesmo que silenciosamente, para a contínua 

perpetuação da ausência de garantia dos direitos fundamentais desses grupos, os quais ainda 

tentam constantemente conquistar o exercício pleno da cidadania, assim como o não 

reconhecimento de suas respectivas legitimidades sociais. 
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A violência, o preconceito e a discriminação contra esses sujeitos socialmente 

vulneráveis não pode ser tida como natural, porém, cotidianamente, essas resignações são 

problemas reais presentes na dinâmica escolar. A lei Nº 3.290 impede que debates 

importantes para essas temáticas sejam executados e, ao silenciar a discussão de gênero, acaba 

por silenciar igualmente a desigualdade e a violência contra as mulheres e contra 

homoafetivos, bissexuais e transexuais.  

Enquanto a lei Nº 3.290 estiver vigente no município mossoroense, as escolas 

municipais, as quais devem ser espaços de integração e de uma formação inclusiva ao 

máximo, estarão impossibilitadas de realizar seu verdadeiro objetivo: contribuir para uma 

sociedade mais tolerante e apta a respeitar todos os diversos tipos legítimos de distinções. As 

instituições escolares, como representantes oficiais do Estado na promoção de políticas 

educacionais, precisam englobar e trabalhar a pluralidade de ideais e identidades presentes 

nesses locais, como forma de reconhecimento das diversas práticas sociais.  

 

 

Considerações finais  

 A análise produzida a partir dos fundamentos principais da educação e das escolas 

possibilita perceber a necessidade de abrangência do tema das relações de gênero nesses 

espaços, o que contrapõe diretamente o proposto pela lei Nº 3.290 do município de Mossoró. 

E que, além disso, legislações de matriz semelhante a essa cerceiam a liberdade de expressão 

e de moral de indivíduos como mulheres e LGBTs no âmbito educacional e social. 

Permite-se concluir também que a reflexão provocada pelo debate de gênero na 

dinâmica escolar possibilita o desenvolvimento do senso crítico individual, resultando numa 

maior receptividade e aceitação das diferenças sociais, contribuindo significativamente para a 

constituição de uma cultura menos violenta e mais respeitosa diante da vasta diversidade 

existente não apenas na realidade do semiárido norte-rio-grandense, mas também na 

conjuntura macro brasileira. 

Métodos alternativos de educação contribuem para a conquista de um conhecimento 

mais vasto e completo acerca das temáticas sociais e humanas. A construção de um paradigma 

que possa desconstruir as conjunturas vigentes é essencial para que as escolas mossoroenses 

possam reconhecer todos as diversas vivências escolares entre os sujeitos e, principalmente, 

no meio municipal, no qual encontra-se o público mais vulnerável e que não possui pleno 

acesso às políticas públicas educacionais.   
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Destarte, é imprescindível que as instituições escolares, como representantes oficiais 

do Estado na promoção de políticas educacionais, abram espaço nas grades curriculares para 

inserção do debate de gênero. E para as escolas impedidas legalmente de fazê-lo, é importante 

que mobilizem seus membros, sejam pais, alunos e professores a lutar pelo direito à 

informação e ao ensino de qualidade que leis como a Nº 3.290 do município de Mossoró 

impedem que esse direito seja executado de forma absoluta. 
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