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CAMINHOS DA PESQUISA
Os caminhos – por vezes, tortuosos – da minha pesquisa são, antes de tudo, fruto da
minha trajetória pessoal. Somando os quatro anos que frequentei o curso de Ciências Sociais
e os dois anos de mestrado acadêmico, por uma dezena de vezes fui movida por interesses
distintos sobre o que eu realmente gostaria de estudar. Nós, das ciências humanas em geral,
carregamos a tendência de querer “abraçar” temas muito abrangentes que muitas vezes não
nos competem. Apesar de, durante toda a minha graduação ter desenvolvido, junto ao
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Sociologia, o LENPES, na Universidade Estadual de
Londrina no Paraná, diversas pesquisas, trabalhos e seminários sobre participação política,
juventude, currículos escolares e educação para diversidade e minorias, eu mantinha a
certeza de que gostaria de seguir a vida acadêmica no campo da ciência política. Me parecia
mais plausível me dedicar ao estudo das trajetórias políticas e propostas legislativas.
Concomitante a esse período, fui aluna do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência, o PIBID, de Ciências Sociais durante três dos quatro anos da minha graduação.
Esse período foi de grande importância a pesquisa que apresento nesta dissertação, uma vez
que parte das primeiras inquietações surgiram durante as diversas atividades que eram
promovidas através do PIBID, tais como as Jornadas de Humanidades e oficinas nos colégios
de Londrina e região.
O meu primeiro contato com o tema, o “Escola sem Partido”, chega em 2015 durante
meu primeiro ano como pibidiana. Naquele ano, a célula local do “Movimento Brasil Livre”
(MBL) em Londrina, havia somado forças com o recém criado “Movimento Endireita
Londrina”, que tinha até então como um dos seus líderes um ex-aluno do curso de direito da
UEL, Filipe Barros, hoje deputado federal pelo Partido Social Liberal (PSL-PR) e vice
presidente do partido na câmara dos deputados.. Na ocasião, pude presenciar por diversas
vezes os tumultos que Barros e seu movimento causaram às nossas oficinas. O modus
operandi que têm sido a fórmula do sucesso da nova direita, o de realizar várias acusações
inverídicas e mesmo caluniosas contra figuras históricas, na tentativa de forjar um
revisionismo mesmo que momentaneamente, já era utilizada. Certa vez, em uma mesa
composta pela professora Ileizi Fiorelli Silva (UEL), notável pesquisadora do ensino de
Sociologia, Barros estava presente na plateia, levantou-se na sessão de perguntas, tentando
zombar de um debate no qual, segundo ele, só havia pessoas de “pensamento único”. Entre
outras acusações, o então candidato a vereador de Londrina falou sobre Lênin, sobre
marxismo cultural, e ofendeu membros da mesa redonda. Essa situação foi se repetindo até
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culminar na figura de Barros como um dos líderes de direita na região, consagrando-se como
o segundo vereador mais votado na cidade de Londrina no pleito de 2016.
Ocorreram diversas outras situações com alguns colegas que resultaram, inclusive,
em processos envolvendo alunos e coordenadores do PIBID, educadores que estão sendo
prejudicados até hoje através de ações judiciais.1
Esse trabalho é também uma tentativa de fornecer explicações a essas pessoas. Mais
necessário do que combater essas ideias autoritárias, precisamos antes entender a trajetória
dessas ideias. Esse foi então a principal motivação desta dissertação. Uma vez que me faltava
uma enorme lacuna para entender essas “novas” ideias em movimento – uma vez que –
apenas a análise da produção legislativa, oferece apenas alguns pontos de partida mas não
constitui, a meu ver, uma abordagem sociológica – , eu quis entender, antes de tudo, os
caminhos pelos quais percorreram esses autores e suas ideias. Quais foram suas
permanências e mudanças nesses dezesseis anos de movimento, de quais fontes eles foram
incorporadas, como se organizam, o que pretendem realizar com esse novo momento
propício para espalhar o seu ethos.
No início das minhas orientações com o professor Alexandro Trindade, em 2019,
ficamos acordados que eu mudaria o tema inscrito no PGSocio de estudar a lei federal
12.415/2017, da Reforma do Ensino Médio, para pesquisar o Escola sem Partido pois, ao
longo de 2018, eu havia me aproximado mais desse tema durante as aulas regulares do
programa. Posteriormente, discutimos a possibilidade de estudarmos trajetórias políticas dos
deputados e militantes de movimentos contrários para fazermos a construção do objeto. No
entanto, como dito anteriormente, a pesquisa não se sustentou. Uma vez que encontrei
diversas lacunas referentes à revisão literária e métodos, decidimos ao final de 2019 migrar
para uma “sociologia das ideias” do Escola sem Partido, enquanto um expoente de direita de
um novo projeto societário e educacional. Dessa forma, ao longo do texto, tentarei
reconstruir a trajetória do movimento.
Hoje, em 2020, após o projeto do programa ter se espalhado e virado promessa de
campanha de candidatos ao legislativo e executivo (municipais, estaduais e federais) nos
pleitos de 2016 e 2018, o desafio é entender alguns pormenores que nos trouxeram até o
atual cenário, tais como quais foram as lideranças envolvidas com a pauta e com quais
projetos estiveram envolvidos anteriormente. Para tal, me utilizarei da literatura acerca dos
1 Os eventos relatados podem ser conferidos nos links
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/caixa-zero/professores-londrina-depor-evento-diversidade/ e
https://www.bonde.com.br/bondenews/politica/professora-rejeita-acordo-e-fim-de-processo-de-filipe-barrosfica-para-2018-454408.html Acesso em 01/07/2020.
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repertórios de ação coletiva (TILLY, 1978; 1993; 1994) e da Teoria do Processo Político
(TPP) (TARROW, 2009; 2011)
Ao longo dessa dissertação pretendo discutir o programa Escola sem Partido (ESP)
enquanto proposta legislativa de um empreendimento moral mas sobretudo enquanto
movimento político (MESP), seus embates com os valores democráticos e a escola, seus
valores republicanos e seu espaço de socialização política.
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INTRODUÇÃO
Por que estudar uma trajetória?
Após a defesa de qualificação desse texto, essa foi uma pergunta que pairou à minha
cabeça por algumas semanas. E foi durante uma “live de quarentena” – isto é, durante o
lockdown devido à pandemia da Covid-19 –, realizada pelo advogado Miguel Nagib, o
fundador do movimento “Escola Sem Partido”, que eu tive a minha resposta. E essa resposta
estava lá com o líder do movimento o tempo todo. Nagib disse, e têm repetido
frequentemente que apenas aprovar uma lei, não é o objetivo do Movimento Escola Sem
Partido, embora aprovar uma lei seja “uma das nossas estratégias” 2 Para Nagib, agora um exprocurador aposentado, “a lei é válida na medida em que a sociedade debate o assunto” ou
seja, a lei serve como uma forma de ampliar as suas bandeiras para uma maior gama de
cidadãos anteriormente não atingidos apenas pelo debate nas redes sociais. E antes ainda das
redes sociais, o público de Nagib era restrito ao site do movimento, em que ele
corriqueiramente afirma não ter tido muitos acessos durante a primeira década da
organização (2004-2014). Além disso, a lei possibilita que se crie audiências públicas, chame
a imprensa para fazer cobertura, faça com que o parlamentar utilize verba do gabinete para
transformar o gabinete em um escritório do Escola sem Partido.
Durante muito tempo eu não soube onde terminava o Movimento Escola Sem Partido
(MESP) e começava o Programa Escola Sem Partido (PESP). Desta forma, eu julgava
importante tanto quanto estudar as estratégias e ações do movimento em si, mas como
também os seus projetos de lei.
Movimento e Projeto passaram a ser a mesma coisa em maio de 2014, na cidade do
Rio de Janeiro, através do então Deputado Estadual Flávio Bolsonaro (PENNA, SALLES,
2017. p.17). No começo daquele ano, Flávio Bolsonaro procurou Miguel Nagib com o
intuito de encomendar um projeto de lei de Escola sem Partido para apresentar à Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro. Surgia ali o PL 2474/2014 o primeiro programa do MESP
materializado em projeto de lei em maio de 2014. Em junho daquele mesmo ano, o irmão de
Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também apresentou o PL867/2014, de mesmo teor, na
cidade do Rio de Janeiro. Após essas duas iniciativas os modelos de projetos estadual e
municipal passaram a ser oferecidos no site do movimento, havendo também uma separação

2 “Webinários frente - Miguel Nagib - Escola sem Partido Disponível em <https://www.youtube.com/watch?
v=ojTdTmmfsS8 > Acesso em 01/07/2020.
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de conteúdos por parte dos organizadores. 3 Diante desse novo cenário, bem como um objeto
de pesquisa, para muitos, em construção, passam a surgir alguns artigos sobre o fenômeno.
Adentrando mais o tema por meio de buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES
na plataforma sucupira, através do termo “Escola sem Partido”, obtive um total de treze
trabalhos, sendo quatro de pós graduações da área da Educação, três de História, um de
jornalismo, um de Estudos de Linguagem, um de Direitos Humanos, um de Formação de
professores e práticas interdisciplinares, um da área do Direito, e um de Ciências Sociais
(sem a separação por áreas Antropologia - Sociologia - Ciência Política), em que o recorte
era o debate da religião dentro das salas de aulas. Uma leitura dos resumos desses trabalhos
disponíveis evidencia uma abordagem na análise ou inferência de discurso dos agentes
envolvidos, ora realizado via redes sociais por influencers, apoiadores ou simplesmente
seguidores, ora realizado por meio de audiências públicas através das lideranças políticas de
diferentes espectros políticos, parlamentares ou discursos de apoiadores. O trabalho na área
de Jornalismo utiliza da perspectiva crítica de práticas discursivas para realizar uma análise
de discurso da posição editorial a partir da Programa Escola sem Partido nos três maiores
jornais do Brasil: O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo. O trabalho da área
do Direito, se propõe, metodologicamente, a analisar a constitucionalidade dos projetos de
lei usando parâmetros legais e realizando uma análise hermenêutica de jurisprudência,
constituindo-se então numa análise de projetos e não de trajetória de movimento.
A minha hipótese inicial era de que o MESP, na ocasião da encomenda de Flávio
Bolsonaro, passou a se apropriar das discussões acerca da construção do Plano Nacional de
Educação em 2014 e das polêmicas do Programa Brasil sem Homofobia (2011) para mudar o
seu repertório, que era até então, relativo a uma suposta “doutrinação marxista”, para uma
“ideologia de gênero”. Essa nova “narrativa” deveria então ser representada por candidatos a
deputados e por parte de deputados estaduais e federais, promovendo assim uma situação de
ativismo institucional. O tempo mostrou que tal apropriação ocorreu de ambos os lados e foi
movida por variados interesses em jogo, configurando-se em um emaranhado de estratégias,
agentes, frames4, ações políticas e repertórios. O Escola sem Partido passou então, a ter um
3 A separação entre movimento e programa se deu nos sites da organização, no endereço:
http://escolasempartido.org/ encontram-se os artigos, os “depoimentos das vítimas da doutrinação”, e o canal de
denúncia. No endereço https://www.programaescolasempartido.org/ encontram-se os anteprojetos de lei estadual
e municipal, além de cartas compromisso para futuros candidatos ao legislativo ou deputados e senadores já
eleitos que desejem aderir ao compromisso político do programa Escola sem Partido.
4 Estrutura cognitiva organizadora de pensamentos composta por crenças, valores, preferências etc um “frame”
um enquadramento, em português, é algo relativo a teoria comunicativa que pode ser traduzido a um conjunto de
princípios de organização que governam acontecimentos sociais e nosso envolvimento subjetivo neles (Goffman,
1986, pp. 10-11)
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duplo caráter em seus objetivos: lutar contra a “contaminação político- ideológica
esquerdista” e contra a chamada “ideologia de gênero” no interior das escolas e
universidades do Brasil. Tanto o MESP quanto deputados e outros agentes envolvidos
enxergaram nos movimentos de luta pela igualdade de gênero, que naquele momento haviam
ganhado destaque no Congresso Nacional, a crista da onda para ganhar os holofotes e
reinterpretar, a seu modo, o significado da luta contra o preconceito e a discriminação sexual
e de gênero, através de projetos de lei ou outras manifestações que representavam suas ideias
perante a sociedade.
A fronteira entre Estado e sociedade nos estudos de movimentos sociais não é algo
que pode ser definido a priori na imensa maioria dos casos. ABERS, BÜLOW (2011)
apontam que somente através de mais estudos empíricos, sobretudo no caso brasileiro, por se
tratar de um campo de pesquisa novo, será possível compreender melhor essa relação. Para
as autoras, muitos estudiosos dos movimentos sociais passaram a questionar as fronteiras do
campo de pesquisa desses movimentos que misturam ativismo institucional e ativismo
tradicional. Essa é uma característica sui generis dos movimentos “fronteiriços”, que
carecem de mais estudos e sistematização para futuros pesquisadores. As referidas autoras
ainda colocam como sendo uma instigação para os próximos pesquisadores da área:
O desafio metodológico, é claro, é mapear e analisar as redes que conectam
atores de movimentos sociais com atores estatais, de tal forma que
possamos verificar se indivíduos que ocupam cargos no Estado podem ser
incluídos como “membros” de um movimento. A coleta sistemática de
dados sobre os tipos de laços entre atores estatais e não estatais de diferentes
movimentos sociais, e como esses laços se transformam ao longo do tempo,
é um esforço de pesquisa que ainda está por ser realizado. Somente a partir
de tal esforço poderemos entender em quais condições os vínculos
identitários e os compromissos coletivos sobrevivem (ou não) à mudança de
posição dos atores que ingressam na esfera estatal. (2011. p.78)

Dessa forma, como esboço de metodologia para aceitar esse desafio, e um esforço
para cumprir a justificativa sociológica, propomos uma análise de dois repertórios do
Movimento Escola sem Partido; o repertório da “doutrinação marxista” e o repertório da
“ideologia de gênero”, através de uma análise jornalística de vinte e nove (29) editoriais
selecionados por palavras-chave nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e
Gazeta do Povo.
Além da análise dos repertórios farei uma breve reconstrução de trajetórias locais de
três agentes do MESP, o que facilitará o entendimento do processo de retroalimentação entre
Movimento Escola sem Partido (MESP), partidos políticos de direita e Movimento Brasil

19

Livre (MBL). A metodologia será melhor explicada na introdução do capítulo 4, onde
tratarei especificamente da análise de repertório do Escola sem Partido através da
apresentação dos seus agitadores paranaenses do MESP. Destaco como escolha para esta
análise a opção de utilizar-me majoritariamente de livros e artigos na área da sociologia. É
um esforço de valorização do trabalho intelectual de sociólogos e sociólogas neste momento
tão sensível da universidade pública, onde os incentivos para pesquisas em ciências humanas
são escassos ou inexistentes.
O tema escolhido para essa pesquisa tem sido muito debatido nos dias atuais. É um
problema da sociedade em diferentes níveis e entendimentos, e meu trabalho daqui em diante
fará um esforço de trazer uma nova perspectiva para analisar o fenômeno do Movimento
Escola sem Partido, sua trajetória e sobretudo suas estratégias de ação. Esse texto surgiu da
necessidade de fornecer algumas explicações acerca dos fatores que desencadearam na crise
de valores democráticos que o Brasil vive hoje, levando em conta o teor de algumas
propostas legislativas que chegaram à Câmara dos Deputados envolvendo a educação
brasileira, das quais se destaca o programa Escola sem Partido, fruto mais de uma década de
trajetória do Movimento Escola sem Partido (MESP). Para isso tentarei mobilizar um
vocabulário de repertórios (TILLY, 1978) e trajetória desse movimento. Ao longo dessa
dissertação utilizarei, à grosso modo, parte do aparato teórico encontrado no paradigma da
sociologia norte americana para sustentar minha linha de argumentação. Para a abordagem
dos agitadores e a construção da ideologia do grupo será utilizado a teoria clássica norteamericana (GOHN, 1995, p.30) sobre as ações coletivas: o estudo de interacionismo
simbólico de Herbert Blumer do primeiro grupo de pensadores da Escola de Chicago.
Blumer (2016) promove um interessante debate sobre os estágios de desenvolvimento dos
movimentos sociais, algo que o autor considerava cabal para entendermos o sucesso ou o
fracasso de um movimento. Para mostrar a relação entre partidos políticos e movimentos
sociais me utilizarei das contribuições de Sidney Tarrow (2009) e sua teoria do processo
político (TPP) que sugere que ao invés de haver uma preocupação com cooptação dos
movimentos, os pesquisadores deveriam analisar mais os mecanismos particulares que
conectam os movimentos aos partidos. Tentarei demonstrar como esse tipo de produção
legislativa, bem como toda a atividade estratégica envolta no MESP, que tenta retirar dos
professores a liberdade de expressão vai de encontro a um novo projeto societário brasileiro,
advindo da ruptura democrática ocorrida após o impeachment do último governo
progressista em 2016.
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Aos 28 dias de agosto de 2018, na TV aberta e em horário nobre, no jornal mais
assistido do país, o então deputado e presidenciável Jair Bolsonaro abriu em frente às
câmeras um exemplar de um material que estaria sendo utilizado como livro didático dentro
das escolas do Brasil. Esse momento talvez tenha sido o mais emblemático para a construção
da narrativa que venceria o pleito dali a dois meses. No dia seguinte ao jornal uma enorme
repercussão do ato de Bolsonaro eclodiu em diversos debates via redes sociais, era o
primeiro contato de muitos brasileiros com o material didático apelidado pejorativamente de
“kit gay”. Naquele momento emblemático a agenda anti-gênero já percorria o Brasil à todo
vapor por meses a fio. Antes de ser uma pauta levada por um presidenciável em rede
nacional, a “ideologia de gênero” e suas ramificações já era velha conhecida nos debates da
educação sexual, sobretudo após as Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de 1997. 5
Ao longo dessa dissertação procuro compreender como todo este jogo de ações - muitas
vezes recíprocas e simultâneas - fazem parte de um corpo de estratégias pré definidas e
executadas, como forma de alcançar uma mudança que, para além do Estado, almeja
transformar a sociedade.
Dois anos antes da visita de Bolsonaro ao Jornal Nacional, no dia 18 de fevereiro de
2016, uma votação no Plenário da Câmara, e mais tarde no Senado no dia 9 de março, retirou
da Medida Provisória da Reforma Administrativa (696/2015) o termo “gênero”, definido por
competência pelo Ministério de Direitos Humanos, Política para as Mulheres e Igualdade
Racial como: “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”.
Também dois anos antes, em 22 de abril de 2014, o PNE (Plano Nacional de Educação 20142024), que havia sido duramente criticado pelas bancadas conservadoras do Congresso
Nacional, retirou, através de comissão especial na câmara a palavra “gênero”, e também as
referências à orientação sexual. Destaca-se nesse período a Lei Nº 18.492, que aprova o
Plano Estadual de Educação (PEE) do Paraná, foi votada na Assembleia Legislativa no dia
23 de junho de 2015 e também omitiu qualquer referência à palavra gênero.
Um ano e meio depois de um violento processo eleitoral, dotado do mesmo modus
operandi das eleições americanas de 2016, algumas pautas referentes a campanha de
Bolsonaro continuam a espalhar medo e desinformação entre os brasileiros pois, como
veremos em alguns editoriais, há uma sensação de que o governo vive em eterna campanha
eleitoral, embora também tenha ocorrido diversas rupturas desde a sua posse.
5 No final de 1997, o MEC oficializou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) que, consoantes com a
LDB n.9.394/96, consideraram que a orientação sexual era um tema social e urgente a ser discutido e que
precisara ser contemplado no currículo do ensino fundamental.
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O que acontecerá com o Movimento Escola sem Partido após o final do governo
Bolsonaro nós ainda não sabemos, mas alguns elementos que os trouxeram até aqui, bem
como o modo como o governo tem tratado a pauta, nos fornecem algumas pistas sobre como
poderão ser traçadas novas alianças e estratégias para os próximos repertórios do
movimento, como veremos ao longo desta dissertação.
Paralelamente à reconstrução do MESP, ao longo do texto serão expostos
acontecimentos políticos no Brasil de 2007-2017. No capítulo 1 será abordada a escola
enquanto espaço de sociabilização política através de textos clássicos da sociologia e o
processo recente de disputa envolvendo o Novo Ensino Médio. O capítulo 2 traz a
reconstrução de acontecimentos recentes (2011-2018) de teor reacionário como algumas
propostas legislativas que chegam à câmara dos deputados durante as discussões do já citado
PNE. No capítulo 3 aparecem as movimentações políticas ocorridas no Brasil após as Junho
de 2013 além de considerações sobre a literatura dos movimentos sociais que nos permite
entender a série de ações recíprocas e simultâneas ocorridas e corroboram sociologicamente
para o desenvolvimento de alguns conceitos como o de Estruturas de Oportunidades Políticas
(EOP). Além disso, pretende-se realizar uma “sociologia das ideias” do MESP neste
contexto, enquanto um expoente de direita de um novo projeto societário e educacional em
curso no Brasil. No capítulo 4 são apresentados os materiais de análise do fenômeno. Para
este capítulo foi realizado uma breve reconstrução de trajetórias locais de três agentes do
MESP, o que facilitará o entendimento do processo de retroalimentação existente entre
Movimento Escola sem Partido (MESP), partidos políticos de direita e Movimento Brasil
Livre (MBL) e por último; já no capítulo 5 para localizar como os repertórios interagem e
repercutem na sociedade foram analisados vinte e nove (29) editoriais selecionados através
de palavras-chave nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Gazeta do Povo
durante o período de 2014 a abril de 2020, anos em que o MESP teve destaque nacional.
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CAPÍTULO 1
A ESCOLA REPUBLICANA OU A ESCOLA QUE QUEREMOS
Après le pain, l’éducation
est le premier besoin
d’un peuple.
Georges Jacques Danton,
Discours Civiques, 1793
1.1. O processo de disputa recente entre os liberais-conservadores e a sociedade acadêmica
educacional em torno do Novo Ensino Médio (2016)6

A ideia de iniciar a dissertação através deste capítulo passa pela reafirmação dos
valores da educação em si.
Com todo o cenário político conturbado e todas as polêmicas e ataques sofridos no
Ministério da Educação desde o início do governo de Jair Bolsonaro, urge a necessidade de
um resgate daqueles valores, não como forma de lembrá-los com nostalgia mas como um
combustível para vislumbrarmos dias melhores. No governo de Bolsonaro há pouco espaço
para trabalhar fora das convicções ideológicas7, sobretudo no MEC. Há de se promover o
“desaparelhamento feito pelos anos do PT”. O ponto central aqui então é reafirmar que as
diferentes visões de mundo devem ter espaço no currículo escolar sem o esvaziamento de
conteúdos e sem comprometimento dos saberes.
Contemporaneamente, assistimos a novos espaços de sociabilização política , com
destaque para as novas instâncias de comunicação nas redes sociais da internet. A difusão de
smartphones e o acesso de milhões de jovens brasileiros às redes sociais, por exemplo, têm
proporcionado a criação de novos espaços de construções de identidades coletivas e novas
formas de encarar a política, de que são exemplares as chamadas “Jornadas de Junho” de
2013 cujas agendas, as quais, antes de serem incorporadas e ressignificadas pela mídia
6 Parte das reflexões neste subtítulo, bem como alguns recortes teóricos e de contexto histórico, fazem parte de
um projeto de pesquisa paralelo (nº 09885) “Juventudes no Ensino Médio: um estudo sociológico em escolas
públicas da região de Londrina” sob orientação da Profa. Dra. Ângela Maria de Sousa, desenvolvida
concomitante ao primeiro semestre do mestrado no PGSocio/UFPR. A pesquisa durou três meses sendo
financiada pela IC/IT Fundação Araucária. Destaca-se entretanto que a pesquisa realizada na dissertação é um
desdobramento, e as reflexões preliminares apenas contribuíram para tal não acarretando interferências no
resultado e no ineditismo do texto final da dissertação. Esse projeto rendeu uma participação no IX Seminário
Nacional de Sociologia e Política da UFPR e no Encontro anual de iniciação científica da UEL, em maio e
outubro de 2018 respectivamente.
7 O governo de Jair Bolsonaro têm sido dividido desde o início pela ala ideológica mais radical e a ala técnica
ou positivista. A ala ideológica refere-se comumente ao grupo de ministros sob tutela intelectual olavista, do
escritor Olavo de Carvalho.
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(SOUZA, 2016 pp.87-97) eram feitas de forma espontânea através de eventos marcados via
Facebook. Esse meio de se comunicar politicamente se contrapõe às formas tradicionais de
socialização, como a família, a escola, as agremiações juvenis, os partidos políticos, etc. A
internet possibilita que milhões de jovens se organizem, discutam política, interajam nas
redes e marquem encontros e inúmeras formas de protesto de forma espontânea e muitas
vezes, com interconexões globais e regionais. Ocorre nesse movimento o fenômeno da auto
socialização, um espaço de sociabilidade não mais assistido por adultos, como os espaços
tradicionais (BAQUERO, 2016) abrindo assim, um novo campo de pesquisa sobre
sociabilização política.
O modelo de Escola Tradicional foi drasticamente alterado nas últimas décadas. De
um lado, questões econômicas mundiais, processos descontínuos e desiguais de
modernização e por outro, no âmbito de novas relações intersubjetivas e modelos e arranjos
familiares, são alguns dos fatores que possibilitaram mudanças significativas nos currículos
escolares. Afinal, a escola, como instituição social, acompanha as mudanças da sociedade. O
próprio fator da educação passa a ser oferecido pelo Estado em larga escala, deste modo
como escola pública e gratuita, possibilitando que esta instituição seja alterada pelo próprio
Estado, uma vez que é nele onde se encontram os órgãos competentes no que tange à
produção e à atualização de currículos, bem como a formação de professores nas
licenciaturas para atuarem nas salas de aulas em todo país. Sobre isso, Marilena Chauí diz:
O Estado constitui a unidade final. Ele sintetiza numa realidade coletiva a
totalidade dos interesses individuais, familiares, sociais, privados e públicos.
Somente nele o cidadão se torna verdadeiramente real e somente nele se
define a existência social e moral dos homens. O Estado é o Espírito
Objetivo (2008, p.18).

A relação entre o Estado e o currículo escolar nunca se configurou exatamente como
um problema. Aliás, faz parte da escola moderna de caráter republicano manter um currículo
que dialogue com todas as realidades presentes na sociedade. Afinal, a democracia se
fortalece nas diferenças e a simples eliminação de qualquer possibilidade de debate se
configura em autoritarismo, e em escala política em ditadura.
Logo, é adequado, reconhecido e incentivado em vários países democráticos do
mundo que o conhecimento presente nos currículos parta de professores e que esse
conhecimento possa ser transmitido e debatido pelas mãos de outros professores, através de
diálogos estabelecidos por estes com o seu alunado.
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É adequado também que os professores possam participar da elaboração de
documentos oficiais da educação, com planos e produção de diagnósticos, assim como das
tomadas de decisão nessa área. É necessário que os docentes possam ter voz ativa e
acompanhar a implementação de políticas públicas educacionais decorrentes desses
documentos. Afinal, os professores são os profissionais mais interessados em tais mudanças,
pois elas impactam diretamente no trabalho docente.
Neste contexto, a Sociologia como disciplina curricular obrigatória, desde 2008
devido à Lei nº 11.684, tem sofrido ataques por parte de forças sociais conservadoras em
âmbito nacional, como por exemplo através da Lei nº 13.415/2017 do “Novo Ensino Médio”
que dispõe em seu texto final a não obrigatoriedade da Sociologia como disciplina do Ensino
Médio. Além da não obrigatoriedade, a disciplina poderá ser diluída dentro de outras
disciplinas, sem uma sistematização específica para o docente, dificultando assim o acesso
aos conceitos sociológicos importantes para a formação de jovens em todo o Brasil, além de
colaborar para a precarização do docente na área de Sociologia.
Além da proposta do “Novo Ensino Médio”, há a interferência externa de programas
como os da Escola sem Partido e do Movimento Brasil Livre. E em 2019, através do próprio
MEC, um Ofício circular, nº 76/2019, foi enviado a todas as escolas do país com a
informação do ministro Abraham Weintraub de que tal ofício serviria para “melhorar o
ambiente e combater a doutrinação e propaganda partidária”.8
A justificativa do governo federal para a Reforma do Ensino Médio é a de que o atual
modelo de ensino fracassou, a campanha para sua institucionalização ainda enfatizou uma
espécie de “caos” do ensino público através das mídias. O mote do discurso do MEC é de
que, escolhendo itinerários formativos por áreas do conhecimento, os jovens poderiam
explicitar sua autonomia e poder de decisão, escondendo-lhes todavia, as consequências de
um currículo esvaziado de conteúdos, baseado em competências e habilidades (conforme os
PCNs, 1998) e não em direitos de aprendizagem (conforme DCNs-Educação Básica de
2013).
O atual cenário político brasileiro sugere um apagamento das funções dos
professores, prova disso é o modo como foram realizadas as sessões que culminaram na Lei
13.415/2017 bem como nas sessões dos projetos de Lei do Escola sem Partido descrito pelo
professor Fernando Penna, um dos principais expoentes contrários ao MESP, como um
conjunto de ideias que são representadas pelo ódio à liberdade de ensinar e a própria figura
8 Weintraub manda ofício para redes de ensino que retoma diretrizes do Escola sem Partido. Disponível em
<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/weintraub-manda-oficio-para-redes-de-ensino-que-retomadiretrizes-do-escola-sem-partido.shtml> Acesso em 25/06/2020
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do professor. Penna (2017) detectou no modus operandi do grupo uma disputa pela opinião
pública, considerando a atuação do professor durante o exercício da profissão e a busca e
representação de elementos de constante desqualificação do trabalho docente. Penna (2017),
em suas palestras, reúne uma série de componentes representativos produzidos pelo ESP e
disseminados através das suas redes sociais como imagens e os famosos memes. Em todo o
material é possível notar como é representada a imagem dos professores. E nas falas do líder
Miguel Nagib, o estereótipo negativo atribuído aos professores é constantemente reforçado.
Nas imagens veiculadas pelo grupo estão sempre presentes analogias que tratam o
professor como um monstro, um parasita ou um vampiro. Esse fato poderia ser lido pelos
internautas como corriqueiro, afinal imagens com esse teor são comuns nas redes sociais.
Entretanto, é necessário pontuar que tais narrativas estimulam o ódio contra os professores e
deturpam referenciais teóricos legítimos no campo da pesquisa e nas práticas pedagógicas.
Esse tipo de analogia comparativa, da relação entre o professor e seus alunos com a figura de
um vampiro e suas vítimas, é repetida diversas vezes pelo Escola sem Partido em suas redes
sociais e no site oficial.
A despeito da inconstitucionalidade do projeto, o grupo tenta respaldar seu texto na
Constituição Federal de 1988 para lhe garantir mais veracidade. Entretanto, a reformulação
do texto em detrimento da CF-88, como apontado por Penna (2017) e sistematizado no
quadro comparativo a seguir, é feito de forma intencional, pois retira estrategicamente as
atribuições do professor, vejamos no quadro separados por três princípios:
Quadro 1 – Comparativo entre o Programa Escola Sem Partido e a Constituição Federal

PROGRAMA ESCOLA SEM
PARTIDO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1º Princípio

O artigo 2º do Projeto diz: “A
educação nacional atenderá aos
seguintes princípios”.

A Constituição Federal já determina
quais são os princípios que devem
orientar a educação nacional e esses
princípios são reafirmados
literalmente na LDB.

2º Princípio

O segundo princípio proposto pelo
programa Escola sem Partido é o
“pluralismo de ideias no ambiente
acadêmico”.

Constituição Federal, artigo 206,
inciso III: “pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistências de instituições
públicas e privadas de ensino”.

3º Princípio

O terceiro princípio estabelecido no
projeto de lei: “a liberdade de

Constituição diz: Inciso II, do artigo
206: “liberdade de aprender, ensinar,
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aprender como projeção específica
no campo da educação da liberdade
de consciência”.

pesquisar, divulgar o pensamento,
a arte e o saber”.

FONTE: Elaboração da autora.

Observando as palavras em negrito, podemos analisar como estão postas as funções
do professor e podemos afirmar que existe uma tentativa de apagamento das funções bem
como uma deturpação do significado de ensinar, amplamente discutida nas práticas de
ensino. Nota-se pelo apagamento estratégico das palavras relativas ao ensino bem como a
relação professor versus aluno. O programa vai além ao propor a proibição da liberdade de
expressão do professor, na justificativa do seu artigo 5:
Art. 5 - Liberdade de ensinar – assegurada pelo art. 206, II, da Constituição
Federal – não se confunde com liberdade de expressão; não existe liberdade
de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser
anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam,
em sala de aula, uma audiência cativa.

Um dos argumentos presente é de que há paralelos entre o apagamento das funções
docentes promovidos pela Lei 13.415/2017 através do fomento à educação EaD em formato
de tutorias, em conluio com o apagamento do professor como educador promovido pelo
Escola sem Partido, em um constante processo de precarização do trabalho docente e
distorção da finalidade da instituição escolar, a fim de fomentar práticas neoliberais que
corroboram com o regime de acumulação flexível e criar um ambiente de descrença em torno
da Escola como um dos meios de ascensão social bem como o acesso ao Ensino Superior.
A educação, nesse novo projeto societário, passa a ser representada pelo Novo Ensino
Médio que desempenha um fator importante desse novo projeto parido no processo de
impeachment e desde o início do governo do ex-presidente Michel Temer (2016-2018), e que
reúne em suas diversas medidas anti-povo todas as condições, desde a sua concepção sem
diálogo até a sua execução, a imposição do atraso à sociedade brasileira com o
congelamentos dos avanços sociais, através da PEC 241/55, e a ruptura de medidas tão
importantes para que a justiça social continuasse operando um papel importante para
amenizar as profundas desigualdades brasileiras. O Movimento Escola sem Partido colabora
ainda mais para a precarização do trabalho docente, além de tentar impor um retrocesso às
discussões políticas em sala de aula, ação que pode culminar no progressivo
desaparecimento da instituição escolar enquanto espaço de socialização política.
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A diluição das disciplinas críticas, Sociologia e Filosofia na Reforma do Ensino
Médio, sendo reforçada pelos ataques do Escola sem Partido, cria na não-convivência e
aprendizado do alunado, a impossibilidade de se estabelecer relações causais entre
fenômenos sociais, de criar a relação entre a teoria e a prática, e de estimular os alunos a
refletirem sobre suas próprias realidades. Essa questão pode estar atrelada ao caráter pósmoderno da Reforma do Ensino Médio, e a um processo maior de individualização dos
indivíduos na sociedade brasileira. A pós modernidade aplicada na educação através da
pedagogia das competências, nesse sentido, pode ser encarada como sendo:
Acompanhada do modelo de competências, a noção de empregabilidade vai
ganhando cada vez mais força, o entrelaçamento dessas duas acaba
contribuindo para uma forte elaboração ideológica pós-moderna que busca
explicar os problemas sociais a partir do indivíduo. Esse fator repercute, de
forma direta, na educação, em que o complexo educacional é convocado a
assumir novas configurações (NASCIMENTO; MOURA; DAMASCENA;
2017 p. 206).

Para Kuenzer (2017), ainda, essas questões recorrentes do pós-modernismo também
estão atreladas à separação, imposta pela nova forma de ensino, entre teoria e prática, além
de fomentar práticas puramente consumistas e imediatistas:
Observa-se, ainda, que a afirmação do conhecimento como resultante do
confronto de discursos, ao não reconhecê-lo como resultante da relação
entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e atividade, põe por terra a
concepção de práxis, o que conduz a duas dimensões que caracterizam o
pós-modernismo: o presentismo e o pragmatismo, que, não por
coincidência, alimentam o consumo e, portanto, sustentam a lógica
mercantil (p.344).

A negação da Práxis, para Kuenzer (2017) ainda estimularia a impossibilidade de se
pensar em transformação social, e afetaria negativamente as concepções do aluno acerca do
trabalho:
A negação da práxis enquanto possibilidade de transformação a partir da
relação entre teoria e prática (a teorização é uma impossibilidade) implica
também a negação da centralidade da categoria trabalho, compreendido em
sua dimensão geral, ontológica, como constituinte do ser social; nessa
concepção, passa a ser substituído pela categoria cultura, dimensão
superestrutural que se constitui a partir de diferentes modos de vida, que,
por sua vez, constituem múltiplas identidades a partir da coexistência de
múltiplos papéis vividos pelos sujeitos. (p.347)

Decorre também do caráter tecnicista da Reforma do Ensino Médio, a
impossibilidade de se pensar o trabalho enquanto valor humano difundido através da
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sociabilidade na escola. A instituição escolar funciona também como fator de aceitação e
difusão dos fatores externos relativos a sociedade, e com a categoria trabalho não seria
diferente, como os alunos passarão a internalizar esse valor sem uma apresentação prévia,
sendo designado a eles apenas a sua reprodução, é uma das preocupações de diversos setores
da educação contrários à Reforma do Ensino Médio. E como serão contempladas as diversas
experiências que formam a pluralidade da juventude nesse novo Ensino Médio?

1.2. juventudes, ocupações e espaços de educação não-formal

O processo de construção de uma identidade é muito complexo e abrange vários
setores da vida da criança e do adolescente. É a fase mais importante da consolidação da vida
adulta, e também, o período em que se passa a valorizar e exercer a própria individualidade,
é o momento em que o indivíduo se coloca como diferente ou parecido com os demais
indivíduos na vida em sociedade. A formação de identidade está ligada também ao poder de
tomada de decisão, característica assumida por jovens ao reavaliar valores fixados ao longo
da vida até aquele momento. É durante esse período, mais cedo para uns mais tarde para
outros, que ocorrem as transformações mais impactantes na vida das pessoas. A sociedade
constrói valores diversos com os quais o jovem entra em contato ao longo da sua trajetória ao
deixar a infância até chegar na vida adulta. Diversas instituições da sociedade estão
envolvidas nesse processo, dentre elas talvez a mais importante seja a Escola. É a Escola que
possibilita o encontro do sujeito, ainda na fase da infância, com diferentes concepções de
mundo. O papel da escola, em uma democracia, deve ser de respeitar as necessidades, as
identidades e a diversidade de diferentes grupos sociais, a fim de que se forme crianças,
adolescentes, jovens, e também adultos e idosos mais éticos, mais solidários, mais justos e
mais colaborativos.
A juventude pode ser definida como categoria sócio histórica passível de mudanças
que variam de tempos em tempos. Nesse sentido podemos afirmar que a juventude é uma
construção social e não biológica, como por exemplo, pela definição em meras faixas etárias
que hoje em dia pouco significam para definir o que é de fato ser jovem. Isso porque há uma
enorme variação de parâmetros etários que marcam a juventude na sua categoria sociológica.
Na linguagem sociológica, a fase da adolescência é uma preparação para o mundo adulto. Ou
seja, para a Sociologia a juventude significa assumir o papel de adulto na sociedade e a
adolescência se configura como um estopim para o desenvolvimento desses papéis.
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Entretanto há uma dificuldade de elencar os limites desses papéis, uma vez que dependem de
fatores sociais que também variam de acordo com o país e cada cultura.
A noção mais geral e usual do termo juventude, se refere a uma faixa de
idade, um período de vida, em que se completa o desenvolvimento físico do
indivíduo e ocorre uma série de transformações psicológicas e sociais,
quando este abandona a infância para processar sua entrada no mundo
adulto. No entanto, a noção de juventude é socialmente variável. A
definição do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais desses
processos se modificam de sociedade para sociedade e, na mesma
sociedade, ao longo do tempo e através de suas divisões internas. Além
disso, é somente em algumas formações sociais que a juventude configurase como um período destacado, ou seja, aparece como uma categoria com
visibilidade social (Abramo, 1994 p.18).

No Brasil, por exemplo, há uma enorme dificuldade de identificar a juventude
brasileira devido a tamanha abstração. Existe, no Brasil, uma enorme multiplicidade de
indivíduos separados por desigualdades de classe social e para além disso, os recortes a
serem feitos são incontáveis, abrangendo questões relacionadas a raça, gênero, etnia e região,
devido à dimensão continental do país e à enorme diversidade de sua população. Nesse caso
podemos compreender diferentes “juventudes”, sendo impossível catalogá-las. Portanto, no
caso do Brasil, ao tratarmos da juventude e das políticas públicas voltadas a ela devemos
levar em conta noções de inclusão e exclusão que os indivíduos possuem, característica
referente às sociedades subdesenvolvidas como a brasileira. Os jovens presentes nas cidades
interioranas do Brasil não podem ser compreendidos com os mesmos parâmetros com os
quais compreendemos os jovens de grandes cidades e capitais. Nem mesmo podemos
imaginar que jovens de variadas partes do país possuam as mesmas ambições ou pontos de
partida. Portanto, no caso do brasileiro, ao tratarmos da juventude e das políticas públicas
voltadas a elas, devemos levar em conta tanto as noções de inclusão e exclusão como
também questões regionais, afinal, para se criar e garantir a aplicação de políticas públicas
eficazes, sobretudo para a juventude, é necessário que se conheça exatamente quem é o seu
público. Sobre esse processo, Carvalho (2003) aponta:
Se, na aparência, a formulação e a implementação de políticas ou programas
são vistas como fases distintas, pois entendidas, respectivamente, como
diagnóstico de problemas e propostas para sua solução e como execução de
passos previamente definidos e organizados, em realidade elas não se
distinguem tão facilmente. A própria implementação de ações é, e de fato
assim ocorre, um constante (re)definir das decisões, recomendadas pela
política em momentos anteriores de seu processo. (p.186)
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Políticas públicas de caráter social historicamente serviram para a inclusão de grupos
minoritários existentes na sociedade que não são representados através dos processos
políticos (ARRETCHE, 1995.) A criação de algumas políticas públicas para as minorias, e a
continuação de outras durante os governos petistas (2003-2016), abarcou variadas
necessidades que esses grupos vilipendiados vinham sofrendo, no sentido de amenizar as
profundas desigualdades sociais e oferecer a possibilidade de acesso aos serviços de bemestar social. Alguns grupos beneficiados com essas ações, inseridos através das discussões de
direitos, foram os idosos, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, povos indígenas,
mulheres, crianças e adolescentes, negros e população rural através de Conferências
Nacionais realizadas com especialistas destas áreas. Na educação, tais políticas podem ser
traduzidas nas Ações Afirmativas e consequentemente, nos efeitos que essas ações
produziram no debate nacional acerca dos direitos, resultando em posições favoráveis e
contrárias à implementação, por exemplo, das cotas raciais e as discussões em torno das
teorias de gênero a partir de 2011. As cotas raciais, por exemplo, fazem parte de um
programa de ações afirmativas, sendo fruto de uma longa luta dos movimentos sociais
negros, de iniciativas nas prefeituras e nos Estados brasileiros. É preciso entendê-la em seu
processo histórico de formação, seu campo de disputa na luta social contra o racismo e
avaliar suas consequências desde a sua criação. As políticas afirmativas para negros
movimentam importantes segmentos da sociedade brasileira, coloca em debate as estruturas
sociais e propõe avanço nos direitos sociais.
A construção de uma identidade nacional juvenil encontra dificuldades logo nos seus
princípios, pois ao jovem brasileiro nunca foi dada a oportunidade de ser o autor da sua
própria história, nem na arena particular nem no campo de disputa institucional.
Historicamente, o jovem brasileiro não teve grande participação na construção de nenhuma
política pública, não influi ou decide sobre as políticas públicas, as juventudes são apenas
objeto delas. Disso decorre um processo de “desinstitucionalização” dos jovens, como
consequência da crise de representatividade através das instituições políticas e educacionais
brasileiras, incapazes de promover um alinhamento juvenil acerca das possibilidades de
mobilidade ou ascensão social e da criação de uma identidade brasileira própria. As
instituições estão também muito atrasadas no quesito tecnologia, que vem moldando a nova
juventude desde o início do Século XXI, não dominam as aldeias globais responsáveis pelo
aceleramento de crianças e adolescentes à inclusão vida juvenil/adulta. Deve-se levar em
conta o processo de Globalização na construção da identidade nos moldes capitalistas atuais.
Sobre isso, Baquero (2016. p.991) afirma:
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Argumentamos que uma das razões para a inércia política radica na
deficiência das instituições políticas, que carecem de credibilidade para
estimular a participação dos cidadãos, particularmente os jovens, via canais
institucionalizados. Não há, no entanto, pesquisas que focalizem o impacto
da inércia na cultura política juvenil; se pressupõe que, em virtude da
disponibilidade de modernas tecnologias de comunicação, a estruturação de
uma cultura política juvenil participativa é uma consequência natural. Dessa
forma, pode-se deduzir que a internet, como se verá a seguir, têm se
consolidado como um novo espaço de socialização política, trazendo
consigo algumas implicações no modo de se relacionar dos jovens.

Voltando ao século passado, o ano de 1985 foi proclamado pela Assembleia Geral da
ONU como o Ano Internacional da Juventude sob o slogan de “Participação,
Desenvolvimento e Paz”. O Secretariado para o Ano Mundial da Juventude ajudou na
realização de diversos encontros e atividades que ocorreram no mundo inteiro. Na América
Latina teve a finalidade de aumentar a visibilidade dos jovens latino americanos sobre sua
histórica e inédita participação democrática até então, devido às manifestações estudantis
ocorridas no final dos anos 60, ocorridas primeiramente no Hemisfério Norte e que
ganharam a América do Sul, período em que se instalaram os regimes autoritários em
diversos países da América Latina, incluindo o Brasil.
Somente a partir da Constituição de 1988 e do ECA - Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), foi que ocorreram a criação de conselhos de direito para os jovens e
crianças e a criação da CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e somente a partir de 2000 é que houve, de fato, um conjunto de ações que
partiram do Executivo Federal acerca do reconhecimento de problemas que afetam os
jovens, como violência e desemprego. Entende-se que há um déficit de descentralização das
políticas voltadas para as Juventudes, como fator crucial para melhor atender a demanda
juvenil de cada região, podendo os municípios cuidar desses esforços para a integralização
dos jovens na sociedade e para que os mesmos possam dar voz às suas demandas.
Pensando em todas essas dificuldades, qual seria o espaço mais apropriado para a
criação de novas culturas políticas envolvendo os jovens? Qual o espaço ideal de
socialização política?
A socialização política é então designada também como um processo de formação de
atitudes políticas dos indivíduos, interiorização de valores e formação de atitudes e
reconhecimento (HONNETH, 2003). A literatura sobre o tema (EASTON; DENNIS, 1980)
identifica na família, na mídia e na escola os espaços, ou agentes, de socialização política.
Movimentos como o Escola sem Partido são persecutórios e tentam minar esse importante
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espaço de socialização política que é a instituição escolar. É através desses espaços que
adolescentes e jovens passam a entender melhor sobre os processos políticos pelos quais
passa a sociedade, sobretudo através dos conteúdos da grade curricular de Sociologia para o
Ensino Médio Brasileiro.
Nesse sentido, a escola moderna, de caráter republicano, deve manter um currículo
que dialogue com todas as realidades presentes na sociedade sendo necessário que seja
oferecido aos alunos variadas concepções de mundo (DUBET, 2004; GIROUX, 1988).
GOHN (2006), ao escrever sobre socialização política, considera não só os espaços
de educação formal (sistemas educacionais) como locais de socialização. Para a autora, os
espaços de educação não formal seriam capazes de fazer o indivíduo aderir a determinada
ação coletiva, ou seja, promover socialização política com ação. Para a autora é necessário
entanto fazermos a distinção entre educação informal e não formal.
A educação informal seria aquela “que os indivíduos aprendem durante seu processo
de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas
próprias, de pertencimento e sentimentos herdados” (Idem, p. 28), já a educação não-formal,
que é a categoria que nos interessa aqui, seria “aquela que se aprende no mundo da vida, via
os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações
coletivos cotidianas” (Idem, p.28).
De pronto, esclareço: para nós, a educação não se resume à educação
escolar, realizada na escola propriamente dita. Há aprendizagens e produção
de saberes em outros espaços, aqui denominados de educação não formal.
Portanto, trabalha-se com uma concepção ampla de educação. Um dos
exemplos de outros espaços educativos é a participação social em
movimentos e ações coletivas, o que gera aprendizagens e saberes. Há um
caráter educativo nas práticas que se desenrolam no ato de participar, tanto
para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e
também para os órgãos públicos envolvidos – quando há negociações,
diálogos ou confrontos. (GOHN, 2011. p.133)

Outro estudioso das juventudes, Juarez Dayrell, nos convida para uma reflexão acerca
das identidades juvenis. Para o autor, o processo de construção de uma identidade é muito
complexo e heterogêneo, os professores devem levar em conta que cada aluno experimentou
um estilo de vida diferente um do outro antes de se encontrarem na escola:
São essas experiências, entre outras que constituem os alunos como
indivíduos concretos, expressões de um gênero, raça, lugar e papéis sociais,
de escalas de valores, de padrões de normalidade. É um processo dinâmico,
criativo, ininterrupto, em que os indivíduos vão lançando mão de um
conjunto de símbolos, reelaborando-os a partir das suas interações e opções
cotidianas. Dessa forma, esses jovens que chegam à escola são o resultado
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de um processo educativo amplo, que ocorre no cotidiano das relações
sociais, quando os sujeitos fazem-se uns aos outros, com os elementos
culturais a que têm acesso, num diálogo constante com os elementos e com
as estruturas sociais onde se inserem e a suas contradições. Os alunos
podem personificar diferentes grupos sociais, ou seja, pertencem a grupos
de indivíduos que compartilham de uma mesma definição de realidade, e
interpretam de forma peculiar os diferentes equipamentos simbólicos da
sociedade. Assim, apesar da aparência de homogeneidade, expressam a
diversidade cultural: uma mesma linguagem pode expressar múltiplas falas.
(DAYRELL, 1996. p. 7).

Dessa forma, deve-se pensar em uma escola que dialogue com todas as realidades e
diferenças e não que iniba os debates baseados em um princípio supostamente neutra de
igualdade. As subjetividades desses sujeitos não podem ser negadas no âmbito escolar, um
evento recente nos permite pensar sobre a reivindicação por novas formas de autorepresentação e aprendizagem que foi as Ocupações Estudantis ocorridas ao final de 2016.
As diversas formas de manifestações estudantis no Brasil em 2016 corresponderam a
uma série de manifestações e ocupações de escolas secundárias e universidades brasileiras
que se intensificaram durante o segundo semestre de 2016. Tais mobilizações foram
realizadas desde estudantes secundaristas até estudantes universitários em 21 Estados do
Brasil mais o Distrito Federal.
As pautas dessas manifestações tinham como alvo barrar projetos e medidas dos
governos estaduais de Geraldo Alckmin (PSDB/SP), Marconi Perillo (PSDB/GO), José Ivo
Sartori (PMDB/RS), Beto Richa (PSDB/PR), Luiz Fernando Pezão (PMDB/RJ) e do
governo do então presidente Michel Temer (PMDB). Os estudantes protestaram contra os
projetos de lei da “PEC do teto de gastos” a PEC 241, projeto “Escola sem Partido”, e contra
a medida provisória do Novo Ensino Médio. Movimentações semelhantes haviam ocorrido
meses antes em São Paulo, em 2015, os estudantes pediam mais investimentos e melhores
condições na educação para alunos e professores assim como a melhora na qualidade da
merenda escolar e da infraestrutura das escolas.
Ao longo da experiência das ocupações os secundaristas puderam experimentar uma
nova lógica de organização escolar. Puderam reconhecer o espaço da escola sob outra ótica e
a partir disso passaram a realizar mutirões de limpeza, produzir rodas de conversa,
apresentações musicais, campeonatos de futsal, etc, além do estabelecimento de horários e
atribuição de tarefas organizadas entre os próprios estudantes.
Ao contrário do que vinha sendo noticiado pela mídia que enfatizava a chegada do
vestibular e uma consequente defasagem no conteúdo do ano letivo por conta do
interrompimento das aulas em Londrina, os alunos pibidianos participaram ativamente das
ocupações dos estudantes secundaristas, por meio de uma articulação para a realização de
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oficinas nas ocupações, promovendo, assim, intensas atividades culturais, científicas e
cidadãs no decorrer da ocupação das escolas da educação básica e da greve da UEL. Em
reunião geral com a coordenação do PIBID de Ciências Sociais, por exemplo, estabeleceu-se
que cada pibidiano ficaria responsável por visitar uma ocupação em Londrina ou na sua
própria cidade. Dessa forma, durante o período de greve, foram construídos grupos de
atuação nas escolas ocupadas que se localizavam mais próximas das residências dos
membros do grupo, a fim de realizar oficinas que também serviram como forma de reposição
de conteúdo de sociologia, tendo em vista que Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
estava prestes a ser realizado, assim como o vestibular da UEL (ALMEIDA; SILVA;
KRUCZEVESKI; 2019 p. 45).
O caso acima é só um exemplo de como o espaço escolar pode ser reorganizado e
pensando de modo horizontalizado, somente a partir de tais experiências é possível romper
algumas das relações construídas de modo verticalizado nas três principais instâncias da
sociedade: a Família, a Igreja e a Escola, que; “objetivamente orquestradas, tinham em
comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes” (2012, p.103) como pontuou
Bourdieu ao abordar as formas de dominação e violência simbólica ocorridas no interior
dessas instituições sociais.
***
O movimento Escola sem Partido e suas implicações no espaço de socialização
política da escola se tornou um dos grandes debates da educação brasileira, bem como uma
suposta “doutrinação político-ideológica” teria sido eleita como sendo o principal inimigo da
educação no país. Este movimento vem ao encontro também de um “combate de privilégios”
do atual governo, deslegitimando ações afirmativas por, supostamente, afetarem o princípio
da “igualdade” no acesso à educação. O discurso do “Somos todos brasileiros” do Ministério
da Educação promove o apagamento de importantes políticas de ações afirmativas que
vinham sendo consolidadas como herança dos governos progressistas.
Quanto a essas ações afirmativas, logo no início do governo Lula (2003-2010) foi
aprovado o PL10639/03. É importante ressaltar que durante sua candidatura o ex-presidente
assumiu compromissos públicos de apoio à luta da população negra e dos movimentos
sociais negros caso fosse eleito, e esse fato deu impulso também aos anseios de diversos
outros movimentos sociais e se mostrou como um suspiro de setores progressistas na
construção de uma liderança que fizesse jus às suas reivindicações no Congresso Nacional. A
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lei 10.639/03 alterou a Lei nº. 9394/96, a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), tornando obrigatória a inclusão nos currículos da Educação Básica a História e
Cultura Africana e Afro-brasileira. A lei também estabelece que o calendário escolar incluirá
o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra.” Também se constitui
como marco nas leis educacionais a aprovação unânime em 10/3/2004, pelo Conselho
Nacional da Educação, das “Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.”
Essa vitória do movimento negro faz parte de um programa de ações afirmativas, é
fruto de uma longa luta dos movimentos sociais negros, de iniciativas nas prefeituras e nos
Estados brasileiros. É preciso entendê-la em seu processo histórico de formação, seu campo
de disputa na luta social contra o racismo e avaliar suas consequências desde a sua criação.
As políticas afirmativas para negros movimentam importantes segmentos da sociedade
brasileira, colocam em debate as estruturas raciais sociais, propondo o avanço nos direitos
sociais.
Após a implantação da lei em 2003 diversos movimentos negros e a Secretaria de
Educação
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conferências estaduais regulares e fóruns permanentes de discussão. Isso tudo para garantir
que a lei fosse aplicada, que houvesse um feedback dos profissionais da educação e não se
tornasse apenas “letras mortas em papel.” (DIAS, 2005, p.59)
Esses avanços não agradaram uma série de grupos conservadores e reacionários que
acusam os governos petistas de terem conduzindo todo o aparato do Estado de forma
ideológica, criando assim uma dualidade entre homens e mulheres, brancos e negros,
homossexuais e heterossexuais. Negando, desta forma, todo o processo histórico de exclusão
e marginalização que sofreram - e ainda sofrem - as minorias ao longo da história brasileira,
como se essa dualidade pudesse realmente ter sido criada do zero. Tais acusações, muitas
vezes, se respaldam na recente realocação e ressignificação de direitos civis, políticos e
sociais dessas minorias na agenda dos governos progressistas e de como o tema foi
abordado, especialmente nas escolas, através documentos oficiais da educação brasileira
como o Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais e também nos
livros didáticos de todo o país, sobretudo os livros de História, Sociologia e Filosofia como
têm sido frequentemente mostrado no site oficial e redes sociais do Movimento Escola sem
Partido.
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1.3 Retomada clássica
“O futuro não pode ser imaginado a partir do nada:
só podemos construí-lo com os
materiais que o passado nos legou.”
(DURKHEIM, 2012, p.94)

É cobrado muitas vezes dos sociólogos e demais cientistas sociais que se forneçam
explicações acerca das atividades sociais ocorridas dentro das nossas instituições sociais.
Embora a literatura que aborda educação e sociologia tenha se expandido muito desde o
estabelecimento da sociologia enquanto ciência no Século XIX, faz-se necessário retomar,
nesse sentido, alguns conceitos clássicos para se pensar por quais caminhos as ideias
percorreram até chegarmos aqui. Tomemos como ponto de partida Émile Durkheim (18581917) e suas obras: “A ciência social e a ação” (1970), “Educação e Sociologia” (2011) entre
outros fragmentos de “As regras do método sociológico” (2007) e “Da divisão do trabalho
social” (1999). Pensando na temática da socialização como um importante ponto de partida
para se pensar seus desencadeamentos nas análises do ser social e nas relações indivíduo e
sociedade presentes na instituição escolar, proponho ainda um “diálogo” de Durkheim com
Georg Simmel (1858-1918) nas suas obras “Questões fundamentais da sociologia” (2006) e
“Georg Simmel: Sociologia” (1983), tratando dos processos de socialização considerados
pelo autor e suas também implicações na relação indivíduo e sociedade na construção do ser
social. A retomada da teoria clássica será também uma oportunidade de revisitar conceitos
chave da sociologia para se pensar as relações sociais, interiores e exteriores ao âmbito
escolar, que mesmo com todas as implicações do mundo moderno, se mantém intrínsecas aos
postulados dos autores escolhidos, demonstrando mais uma vez a grandeza das suas obras.
Para isso o texto será dividido em três partes, sendo que na primeira parte desenvolverei
algumas ponderações dos autores escolhidos acerca da relação indivíduo e sociedade
encontradas nas suas obras (DURKHEIM 1970; 1999; 2012. SIMMEL, 2006). Na parte dois,
tratarei especificamente dos esforços do mestre francês de demonstrar a educação como um
fato social, suas considerações sobre pedagogia, sobre a função da educação, e suas
demonstrações de educação como meio de disciplinar o indivíduo e atingir a coesão social.
Na parte três, tratarei das diferenciações entre os dois autores acerca dos fatores de
socialização e da construção do ser social. Tentarei mostrar, ao longo do texto, a escola
enquanto instituição que promove o processo de socialização decorrente do ato de educar e,
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para além da escola, em Simmel, as relações sociais estabelecidas ao longo da vida, que
passam a promover no indivíduo a partir delas, a permeação de hábitos, ideias e valores.
A relação indivíduo e sociedade para Durkheim e Simmel
“É natural no homem o ser livre e o querer sê-lo;
mas está igualmente na sua natureza ficar
com certos hábitos que a educação lhe dá.”
(Étienne de La Boétie, Discurso da Servidão Voluntária, 1982, p.29).

Essa passagem do texto de Étienne de La Boétie, do ano de 1549, já demonstrara uma
preocupação ainda recorrente nas ciências humanas: estabelecer qual o papel da educação na
construção do homem enquanto ser social. Acrescenta-se a essa preocupação, não só a
educação enquanto forma sistematizada e institucionalizada de repassar conhecimento mas
também, todas as outras formas de “ensinar” através dos processos de socialização, dos
inúmeros contatos e relações que estabelecemos ao longo da vida. O cerne da questão inicial
colocada pelos primeiros pensadores do que viria a se tornar a sociologia como ciência, foi
pensar nas questões decorrentes da relação indivíduo e sociedade para se construir esta nova
ciência social. As narrativas variaram de clássico para clássico. Karl Marx (1818-1883), se
coloca diante de nós como o pensador dos conflitos sociais através das suas análises da luta
de classes, Max Weber (1964-1920) se utiliza da racionalização humana e da ação social
para fundamentar sua teoria, enquanto Émile Durkheim (1858-1917), o mestre fundador da
Sociologia como ciência, circula suas ideias como o sociólogo da integração. O futuro
incerto da sociedade capitalista acarretado por uma crise nas últimas décadas do Século XIX
possibilitou a criação de várias teorias e interpretações acerca daquele momento. No bojo
desses acontecimentos nasce a sociologia de Émile Durkheim, uma sociologia antes de tudo
pautada pelo respeito às normas coletivas. Baseada nos pressupostos de Kant (1724-1804) o
autor acreditava que os apelos voltados à moralidade, sobretudo no tocante ao ordenamento
social eram peças chaves importantes para se criar uma teoria do consenso social, a fim de
superar as dificuldades daquela época. Uma das inquietações que perpassam os clássicos da
sociologia e que encontramos de forma marcante em suas obras, como em Da Divisão do
Trabalho Social (1999) e Questões fundamentais de Sociologia (2006) são as sistematizações
que se consolidaram como primeiros passos para entender a – conflituosa – relação indivíduo
e sociedade. O pensamento de Durkheim, nesse âmbito, é pautado pela dualidade de
consciências do mesmo ser e das interações dessas consciências. Ao passo que a consciência
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individual só existe consigo mesma e não se relaciona, a consciência coletiva existe perante
o outro, e é representada pela comunhão de sentimentos, ideias e hábitos. Nessa perspectiva,
há de se levar em conta o todo e as partes ao se produzir ciência, muito embora as análises
comparativas propostas pelo autor devem partir das regras gerais da sociedade, do estudo do
coletivo. Sobre essa relação, o autor diz:
Um todo não é idêntico à soma das partes, embora sem elas não seja nada.
Do mesmo modo, agrupando-se sob uma forma definida e por laços
perduráveis, os homens formam um ser novo que tem a sua natureza e suas
leis próprias. É o ser social. Os fenômenos que nele se passam têm
evidentemente as suas últimas raízes na consciência do indivíduo.
(DURKHEIM, 1970, p.82-83).

Utilizando-se dos estudos acerca dos fatos sociais isolados de August Comte (17981857), ao mesmo tempo que estabelece contrapontos à teoria comteana, Durkheim concebe a
sociologia não como um mero estudo dos fatos sociais separados seja por tempo, por
localidade ou por natureza (econômica, jurídica, natural, política) mas de fatos sociais totais
que se relacionam e possuem interdependência entre si. Os fatos sociais são “faces diferentes
de uma mesma realidade viva: a sociedade” postula o autor. (DURKHEIM, 1970, p. 83). Em
“Da Divisão do Trabalho Social” (1999), Durkheim propõe, também à luz de Comte, que a
divisão social do trabalho significa uma categoria a ser analisada muito além do prisma
econômico. As funções resultantes da divisão promovem a coesão social que com efeito,
contribui para a solidariedade social:
Considerada sob esse aspecto, diz ele, a divisão do trabalho "leva
imediatamente a encarar não apenas os indivíduos e as classes, mas também,
sob muitos aspectos, os diferentes povos, como participantes, ao mesmo
tempo e de acordo com um modo próprio e um grau especial, exatamente
determinados, de uma obra imensa e comum, cujo inevitável
desenvolvimento gradual também liga, aliás, os atuais cooperadores a série
de seus predecessores e mesmo a série de seus diversos sucessores.
Portanto, e a repartição contínua dos diferentes trabalhos humanos que
constitui principalmente a solidariedade social e que se torna a causa
elementar da extensão e da complicação crescente do organismo social.
(COMTE apud DURKHEIM, 1999, p.29)

A divisão do trabalho social é positiva na medida em que fornece as condições para
que a sociedade incorpore suas funções, o que assegura a sobrevivência das gerações futuras
através da ação educativa (DURKHEIM, 2011, p.44-45). Veremos ao longo desse texto,
como a escola é a instituição social qualificada para realizar tal tarefa. Georg Simmel (2006,
p.17) possui um enfoque mais microssociológico em sua análise da relação indivíduo e
sociedade. Ele não enxerga somente as relações duradouras que os sujeitos possuem ao longo
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da vida para construir sua narrativa de sociação e fatos sociais e sua própria teoria
sociológica, mas caracteriza também como interações sociais aqueles contatos e conversas
ligeiras, incluindo trocas de olhares positivas ou negativas (solidárias ou discriminatórias)
que os indivíduos trocam no dia a dia. Encontramos a plenitude de sentidos concedida às
relações pelo autor em outra obra, no seguinte trecho:
Todas estas (interações passageiras) e mil outras relações momentâneas ou
duradouras, conscientes ou inconscientes, inconsequentes ou fecundas, que
se dão entre pessoa e pessoa, e das quais se destacam arbitrariamente estes
exemplos, nos vinculam incessantemente uns aos outros. (SIMMEL, 1983.
p.72)

Simmel, (2006, p.7) coloca questões a serem analisadas a respeito das formas
individuais de existência, discute também o desejo geral de tratar a sociologia como uma
ciência com direito à existência. A sua sociologia compreendia em se aproximar mais da
dimensão da existência humana em suas particularidades e não mais na análise do conjunto.
Segundo o autor “ao nos aproximarmos de certa dimensão da existência humana podemos
ver precisamente como cada indivíduo se desvincula dos demais” (Idem, p.14) isto é,
aproximar-se dos aspectos subjetivos da vida dos sujeitos e a formação de sua
individualidade. Tratarei de algumas especificações da sociologia simmeliana mais a frente,
trazendo à tona considerações pertinentes acerca do seu entendimento do processo de
transformação do indivíduo em ser social.
A educação como fato social e o pensamento pedagógico de Durkheim
“O novo ser que a ação coletiva edifica em
cada um de nós através da educação,
representa o que há de melhor em nós,
ou seja, o que há de propriamente humano em nós.”
(DURKHEIM, Educação e Sociologia, 2012, p.58)

A partir da ideia durkeimiana que estabelece que a sociologia é o estudo dos fatos
sociais (1970, p.94), que deve ser realizada através de métodos comparativos e históricos,
pode-se pensar nos objetos de estudos enquanto elementos aglutinadores de transmissão e
comunhão de valores, assim como as interações humanas, ocorridas através das instituições
sociais, dentre elas a escola. É na escola que ocorrem os primeiros “choques sociais” de
realidade. Depois da família, ela é a instituição que mais nos fornece pistas para entendermos
o processo de formação do ser social. O pensamento educacional de Émile Durkheim se
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confunde com sua própria biografia, uma vez que o mestre francês escrevia sobre educação e
sociologia ao mesmo tempo que lecionava essas duas disciplinas. Boa parte da sua produção
educacional e pedagógica foi realizada entre 1887 e 1902, por ser convidado a lecionar
sociologia e pedagogia na Sorbonne, em Paris, aonde permaneceu até a sua morte em 1917.
Destaca-se o momento histórico em que esses textos foram escritos, no início do Século XX,
e o contexto das ideias liberais presentes na Europa que impactaram diretamente nas suas
obras. Durkheim foi, com êxito, embora tenha ganhado reconhecimento nessas áreas apenas
após a sua morte, o único autor clássico da sociologia que concentrou esforços para
sistematizar conhecimento sociológico acerca da pedagogia e sociologia. Uma das formas
utilizadas por Durkheim para determinar que a educação é um fato social, é recorrer a vários
exemplos de sociedade (2011, p.52) e seus polos norteadores de homem ideal. Segundo
Durkheim “cada sociedade elabora um certo ideal do homem, ou seja, daquilo que ele deve
ser tanto do ponto de vista intelectual quanto físico e moral” e que este ideal é “único e
diverso ao mesmo tempo, que é o polo da educação.”
Em que pese as diferenças de sociedade para sociedade, todas estariam submetidas a
leis gerais. A educação dos ricos, dos pobres, dos civilizados, bem como de sociedades
primitivas ou pré-industriais teriam em comum, segundo Durkheim, o objetivo de fixar as
ideias nas mentes dos educandos. Independentemente das categorias sociais de cada
educando, há um escopo de ideias e práticas pré-estabelecidas naquela sociedade.
(DURKHEIM, 2011, p.52) Dessa forma, Durkheim define a educação como:
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que não
estão ainda maduras para a vida social. Ela tem o objetivo de suscitar e
desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e
morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio
específico ao que ela está destinada em particular. (DURKHEIM, 2011,
p.53-54)

A educação é, portanto, um fato social pois difere da concepção dos pedagogos
tradicionais, que entendiam que a educação era um fato meramente individual. A estratégia
de Durkheim é focar na dimensão social da educação, sendo assim a sociologia se coloca
como a ciência mais apropriada, enquanto método e produção científica, que será capaz de
produzir conteúdo acerca de processos pedagógicos, e nos fornecer os indícios necessários
para entendermos a totalidade daquele meio social.
A função da educação
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Destaca-se como a maior função da educação, a transformação do ser individual em
ser social. Segundo Durkheim, a criança chega até a escola enquanto ser individual, sendo
“preciso que, pelos meios mais rápidos, ela substitua o ser egoísta e associal que acaba de
nascer por um outro capaz de levar uma vida moral e social.” (2011, p.55) Essa ação se
constitui, portanto, como a obra mais importante do processo educativo. Dentro dessa
temática, o ator retoma sua ideia de consciência individual e consciência coletiva. A citação
a seguir representa bem a dualidade do ser individual e do ser social que Durkheim buscou
tratar ao longo da obra “Educação e Sociologia” (2011):
Em cada um de nós, pode-se dizer, existem dois seres que, embora sejam
inseparáveis - a não ser por abstração-, não deixam de ser distintos. Um é
composto de todos os estados mentais que dizem respeito apenas a nós
mesmos e aos acontecimentos da nossa vida pessoal: e o que se poderia
chamar de ser individual. O outro é um sistema de ideias, sentimentos e
hábitos que exprimem em nós não a nossa personalidade, mas sim a grupo
ou os grupos diferentes dos quais fazemos parte; tais como as crenças
religiosas, as crenças e práticas morais, as tradições nacionais ou
profissionais e as opiniões coletivas de todo tipo. Este conjunto forma o ser
social (2011, p. 109).

Uma outra importante função da educação, para Durkheim, é construir uma harmonia
para o trabalho. Para o autor “cada profissão constitui um meio sui generis que demanda
aptidões e conhecimentos específicos, um meio no qual predominam certas ideias, usos e
maneiras de ver as coisas” (2011, p.51). Dessa forma, podemos supor que educar uma
criança é prepará-la para assumir suas funções na divisão do trabalho social, e orientar sobre
as normas e condutas em sociedade. Educação e socialização são faces do mesmo processo e
a educação é um fato social à medida em que incorpora as diversas dimensões da vida em
sociedade, além de conceder através dessa transmissão, a legitimidade da divisão social do
trabalho. Outra esfera importante da educação é promover o resgate da moralidade perante o
individualismo. Um dos debates presentes no começo do Século XX foi guiar o homem para
uma moral social, fazendo-o dominar seus desejos individuais para assim alcançar uma
moral coletiva. Nesse sentido, a educação proposta por Durkheim se guiava para essa
finalidade. É na escola, segundo Durkheim, o espaço em que ocorre mais fortemente a
construção de hábitos ao longo da infância, o local no qual se incorpora à consciência
individual o legado dos homens do passado, transformando o indivíduo em um ser coletivo.
(2011, p.48). Nesse sentido, a educação também possui o papel de preservar e transformar ao
mesmo tempo o legado sociocultural do meio social. Entretanto, não podemos reduzir a
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escola, por meio do ato de educar, como mera adestradora de corpos e mentes. A educação é
criadora (2011, p.110), e está mais perto de desenvolver um processo de concepção de um
ser social totalmente novo, identificado com os valores societários, do que simplesmente
desenvolver certos instintos adormecidos. Todo o passado da humanidade estabelece um
legado a ser repassado, não sendo possível criar do zero um novo ser social. A socialização
se coloca aqui em sua face contratual, pois ela representa uma troca entre o indivíduo e o
mundo social, sendo o indivíduo a parte mais interessada nessa troca. Entende-se a educação
como algo maior que si mesma, algo para além de beneficiar o indivíduo, mas antes um
caminho de perpetuação da própria existência humana uma vez que “o indivíduo e os seus
interesses não são o único ou principal objetivo da educação, a qual é antes de tudo o meio
pelo qual a sociedade renova eternamente as condições da sua própria existência (Durkheim,
2012, p.108).
Ao tratar da relação entre Educação e Estado, Durkheim afirma que o caráter social
da educação inviabiliza que esta seja mantida na esfera exclusivamente privada. Na sua
concepção, o Estado tem a função de promover a adesão do indivíduo aos grupos sociais
através da construção e acompanhamento das escolas. A sociedade cria e recria os valores,
sendo o Estado o responsável por uma espécie de “organização” desse escopo social. Para o
autor “não cabe ao Estado criar esta comunhão de ideias e sentimentos sem a qual não existe
sociedade; ela deve se constituir por si só, e a única coisa que ele pode fazer é consagrá-la,
mantê-la e torná-la mais consciente para as pessoas. (DURKHEIM, 2011, p.64) Ao longo do
capítulo II de Educação e Sociologia, Durkheim demonstra certa oposição aos “pedagogistas
e aos psicologistas”9, estabelecendo que a pedagogia (e também a psicologia, sendo
considerada uma “ciência auxiliar”) não seria a ciência mais adequada para tratar a educação,
pois tende a ser mais teórica, e historicamente se preocupou em oferecer apenas explicações
individuais sobre os fenômenos educacionais. Para o autor, a pedagogia “não estuda
cientificamente os sistemas de educação, mas reflete sobre eles no intuito de fornecer a
atividade do educador ideias que o dirigem” (2011, p.86). Sobre as preocupações
individualistas da psicologia e da pedagogia e a falta de consistência nas análises dessas
ciências, Durkheim diz:
A própria Psicologia, embora se tenha constituído mais cedo do que as
ciências sociais, provoca todo tipo de controvérsias: não há questões
psicológicas em torno das quais ainda não se defendam as teses mais
opostas possíveis. Sendo assim, qual o valor de conclusões práticas com
base em dados científicos ao mesmo tempo tão incertos e incompletos? Qual

9 Ao longo de Educação e Sociologia (2011) a tradução é colocada dessa forma como Durkheim utiliza-se
desses termos ao invés de pedagogos e psicólogos.
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o valor de uma reflexão pedagógica que carece de qualquer base ou cujas
bases, quando não estão totalmente ausentes, carecem tanto de solidez?
(2011, p.87).

A pedagogia, dessa forma, consiste mais em uma reflexão sobre as práticas
educativas do que propriamente o estudo da educação enquanto fato social. A Sociologia da
Educação de Durkheim buscou esclarecer os fundamentos sociais da educação, isto é, o
caráter coletivo e unificador da ação de educar. Durkheim, antes de tudo, busca uma
diferenciação da pedagogia e a da psicologia como ciências para investigar a educação
enquanto fato social pois as narrativas que buscavam determinar um tipo ideal de educação
até ali eram muito superficiais e não davam conta da totalidade. Entende-se que Durkheim
foi não só um dos fundadores da sociologia, mas também um dos grandes ideólogos da
pedagogia. Nesse sentido, esse trabalho é também um esforço de levantar algumas ideias
presentes no pensamento pedagógico de Émile Durkheim.
As diferenciações dos processos de socialização para Durkheim e Simmel
“Se tudo o que a sociedade deu ao homem lhe fosse retirado,
ele seria reduzido a categoria do animal”
(DURKHEIM, 2011, p.60)
“Ensinamos as crianças a ciência já feita,
mas a ciência que está sendo feita também se ensina.
Ela não fica fechada no cérebro daqueles que a concebem,
só se tornando realmente ativa se for compartilhada com os outros
homens.” (DURKHEIM, 2011, p.116)

Apesar de Georg Simmel não ter tratado diretamente dos processos de socialização
ocorridos dentro da escola, ou seja, da primeira fase educacional, tomarei para esta parte do
texto o seu entendimento de socialização, levando em conta as trocas estabelecidas entre os
indivíduos como um processo de construção de uma nova identidade, ou de um novo ser
social. Para Simmel, a formação do que denominamos sociedade só é possível a partir de
estabelecimentos de contatos, relações de dependência e correspondência mútua dos
indivíduos. O reconhecimento da realidade por meio dos fenômenos individuais se dá em
várias ocasiões na vida cotidiana, sendo a sociedade “[...] também algo funcional, algo que
os indivíduos fazem e sofrem ao mesmo tempo.” (2006, p.17-18). Este modo de
compreender a sociedade, como toda a soma de interação, é pautado por duas diferenciações,
a forma e o conteúdo socialmente construído e direcionado (SIMMEL,1983, p.60). O
conteúdo é tudo o que já existe individualmente nos indivíduos, isto é, interesses, impulsos,
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objetivos, dentre outros. Ou seja, conteúdo é tudo aquilo que habita previamente o indivíduo
cuja finalidade consiste em mediar ou causar mudanças sobre o outro ou mesmo ser
modificado pelo outro (SIMMEL, 2006, p.60). Entretanto, o conteúdo por si só não causa
efeitos nos indivíduos, eles passam a exercer sentido na vida social à medida em que passam
a participar das interações. A partir das interações os conteúdos se constituem em formas de
estar com o outro. Essas formas de estar com o outro se constituem no fenômeno da
sociação. Para Simmel, é no caráter primitivo onde a comunhão se atenua e onde
sociabilidade aparece, como uma forma lúdica de sociação. Nem toda forma de sociação se
constitui em sociabilidade, para a sociabilidade florescer como forma de sociação, é
necessário que haja um relacionamento entre duas ou mais pessoas sem interesses
específicos, ou seja, a sociabilidade é uma forma de sociação em que as pessoas se unem
pelo prazer de estarem juntas. As formas lúdicas de sociação “adquirem então, puramente
por si mesmas e por esse estímulo que delas irradia a partir dessa liberação, uma vida
própria, um exercício livre de todos os conteúdos materiais; esse é justamente o fenômeno da
sociabilidade.” (SIMMEL, 2006, p.64) Atribuindo à sociabilidade “x” interações, a mesma
lógica de entendimento da relação entre a arte e a realidade, o autor compreende a
sociabilidade na sua pureza porque:
Assim como aquilo que se pode chamar de impulso artístico retira as formas
da totalidade de coisas que lhe aparecem, configurando-as em uma imagem
específica e correspondente a esse impulso, o “impulso de sociabilidade”,
em sua pura efetividade, se desvencilha das realidades da vida social e do
mero processo de sociação como valor e como felicidade, e constitui assim
o que chamamos de “sociabilidade” [Geselligkeif] em sentido rigoroso.
(SIMMEL, 2006, p.64)

Para formular sua conceituação do ser social, bem como para formular seu objeto de
estudo da sociologia, Simmel considera toda a diversidade do mundo dos sentidos e das
interações ao invés de se ater aos estudos dos fatos sociais totais. O estudo das formas de
sociação está para Simmel, assim como o estudo dos fatos sociais está para Durkheim, ou
seja, ambos englobam também características do indivíduo sendo a sociação, para Simmel
também um fenômeno psíquico, embora não possa ser reduzido ao campo psicológico. Nesse
sentido, Simmel se distancia de Durkheim porque coloca a herança societal como algo
condensado ao que o indivíduo é naquele momento (2006, p.21) na produção das suas
interações. O autor trabalha com a concepção dual de sociologia, sociologia pura ou formal x
sociologia geral. Para ele, o legado do que é velho é importante, por parecer aos indivíduos
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“justo e valioso” e transmitido com mais segurança e carga (p.42-44) mas também há uma
mistura com o novo que é tão importante quanto e não deve ser negligenciada.
A razão do apreço pelo novo e pelo excepcional reside na ‘sensibilidade
para a diferença’ que há na constituição de nosso espírito. O que nossa
consciência absorve, o que desperta nosso interesse, o que deve estimular
nosso dinamismo precisa de alguma maneira se desprender do óbvio, do
cotidiano que habita em nós e fora de nós. (SIMMEL, 2006, p.45)

Para endossar a sua narrativa, o autor situa as diferenças como fator de mudança e
ação social, a diferença também move o ser social a realizar tarefas e não tão somente as suas
similitudes uma vez que “a diferenciação perante outros seres é o que incentiva e determina
em grande parte a nossa atividade. Precisamos observar as diferenças dos outros casos
queiramos utilizá-las e assumir o lugar adequado entre eles” (SIMMEL, 2006, p.46) Se para
Durkheim os homens se unem por similitudes (1999, p.170), para Simmel o conflito também
é fator de unificação à medida que produz interação social. Sua sociologia é marcada pela
multiplicação das relações, sendo mais passível que se estude a reciprocidade – mesmo
conflituosa - enquanto interação, ao invés da solidariedade enquanto interdependência.
Mesmo os elementos contrários de sociação, ou seja, os fatores de dissociação, operam como
fontes de diferenciação através do conflito, dessa forma podemos infringir que há
reciprocidade mesmo nas relações conflitantes. Os conflitos, nessa leitura, por mais que se
apresentem como contraditórios, passíveis de romper o tecido social, também produzem
interação. Sendo assim, os processos de dissociação também são objetos de estudo da
sociologia, através das análises dos conflitos (SIMMEL, 1983, p.160). Aliás, toda a relação
indivíduo e sociedade para ambos autores se apresenta como uma relação conflituosa. Não
no sentido de promover confrontos diretos, mas no sentido da construção do social para a
existência ser “exaustiva” e requerer do próprio indivíduo uma série de esforços pessoais ao
transmitir e também receber as características do meio social. A sociologia de Simmel
também é marcada por um apelo à autenticidade e valorização das identidades, em uma
leitura mais recente pode-se dizer até como uma sociologia da luta por reconhecimento.
Entretanto, para o autor, o reconhecimento tem mais proximidade com a necessidade do
indivíduo de tornar externo o seu conteúdo pessoal. Também é marcada pelo grau de
significância dado a cada relação e aos impactos na vida individual, que irá refletir
diretamente no âmbito social. Dessa forma, não há relações que devam ser privilegiadas em
detrimento de outras. Nesse sentido, socializar, independente se esse ato está atrelado à uma
instituição ou não, é sempre um ato de transformação e permeia toda a existência humana.
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Após revisitar os clássicos:
“O único meio de provar o movimento é andar.
O único meio de demonstrar que a sociologia
é possível consiste em fazer ver que ela existe e que vive.”
(DURKHEIM, 1970, p.76)

Esta sessão foi um esforço de compreender os sentidos da Educação na produção
intelectual de Durkheim, como uma parte relevante da sua obra e compreender os processos
de socialização que desencadeiam no ser social para Simmel. Além disso, foi uma
oportunidade de realizar um exercício de releitura desses clássicos para se pensar processos
mais recentes que envolvem a socialização política e a sociabilidade dentro da escola.
No Brasil, polêmicas recentes envolvendo o campo educacional, como as tentativas
de ingerência do Escola sem Partido nos sistemas escolares e as discussões em torno da
educação à distância mesmo para o ensino fundamental, reacendem esse debate sob a ótica
da Sociologia, e se faz necessário retomar conceitos importantes como o de socialização e
sociabilidade. Há mais de um século, Durkheim se esforçou para provar que a educação é um
fato social, e que por excelência deveria ser objeto de estudo da sociologia. A releitura dos
clássicos possibilita imaginar o ser social enquanto um estágio inicial do ser político e na
construção dos espaços de socialização política. Simmel, por exemplo, desenvolveu o
conceito de socialização em suas obras de maneiras muito diversas das concepções
durkheimeanas, mas também repletas de sentido para o desenvolvimento teórico de uma
sociologia da infância e da adolescência hoje. As leituras mais recentes, as sistematizações
de estudos, a produção de conteúdos e tudo que envolve o fazer sociológico acerca dos
agentes de socialização política só foram possíveis pois a relação indivíduo e sociedade e
suas implicações foi uma das preocupações iniciais de autores clássicos da sociologia. Os
autores clássicos tratados ao longo desse texto apresentam conceitos importantes para nossos
objetos atuais e que necessitam ser revisitados. Todas as ideias utilizadas apresentam fortes
elementos para construção dos nossos objetos, do meu objeto em especial. As relações
sociais estabelecidas dentro da escola colaboram para a análise de diversas outras áreas de
conhecimento das ciências sociais.
O atual cenário político sugere que os temas tratados neste capítulo devem continuar
a ser fomentados e debatidos nos variados espaços de socialização política da sociedade
brasileira, pois na maioria das vezes há uma deturpação dos reais significados e da
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importância da abordagem de temas como direitos humanos, sociais e políticos sobretudo
nas salas de aula do Brasil.
Nesse sentido, o importante espaço consolidado de agência de socialização política
que é a instituição escolar, em se mantendo seu caráter Republicano, deve conduzir um
currículo que dialogue com todas as realidades presentes na sociedade, afinal, a Democracia
se fortalece nas diferenças e qualquer possibilidade de anulação de debate só pode encontrar
conforto nos sombrios tempos da Ditadura Militar Brasileira. Enquanto iniciativas como o
MESP tentam trazer para o âmbito da família a problematização de conteúdos sobre
diversidades e desigualdades que competem à escola, os movimentos democráticos de
professores, das juventudes, da classe trabalhadora e de outros grupos sociais atacados por
esses agentes continuam se manifestando. Exemplo dessa contestação tem sido as renúncias
aos debates sobre a BNCC do Ensino Médio, após aprovação de uma série de retrocessos
com a Lei nº 13.415/2017. Idosos, pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, os povos
indígenas, as mulheres, os negros, a população rural, dentre outros grupos historicamente
excluídos e injustiçados, não tem se calado diante desses ataques que tentam ampliar sua
invisibilização nos currículos e nas políticas públicas sociais e educacionais. As ocupações
estudantis nas escolas estaduais do Paraná, em 2016, demonstraram isso. A luta de tantos
jovens pelas cotas e ações afirmativas também materializam esse empoderamento.
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CAPÍTULO 2
O PÂNICO NO MORAL COM FORMA DE GOVERNAMENTO
Ao longo deste capítulo pretende-se realizar um exercício de retomada da trajetória
dos fatores que nos trouxeram a uma situação de pânico moral10 (RUBIN, 2013.
MISKOLCI, 2007) instaurada, mas antes é necessário discutir sobre esses avanços, dotados
de permeabilidade (ou porosidade) dos governos petistas.11
Porém, também anteriormente às polêmicas envolvendo Bolsonaro enquanto
candidato à presidência, houve muitas outras ocorridas durante os anos dos governos
progressistas (Lula 2003-2010 e Dilma 2011-2016) enquanto Jair Bolsonaro ainda era uns
dos deputados que se destacava na bancada evangélica. O quadro heterogêneo
(FIGUEIREDO, LIMONGI 2009) de deputados no Congresso Nacional durante os governos
do Partido dos Trabalhadores (PT), sobretudo durante os governos de Dilma Rousseff,
contribuiu muito para as diversas polêmicas ocorridas na base, fato inédito que não ocorrera
no governo anterior. A governabilidade e sanções no executivo passaram a ser drasticamente
afetadas, mas não sem antes serem desgastadas através dos desacordos de deputados que iam
da extrema direita a extrema esquerda.
Antes de adentrar na situação de pânico moral instaurado, faz-se necessário destacar
algumas ações de permeabilidade que ocasionaram essa ofensiva autoritária, os quais é
necessário elencar alguns avanços proporcionados pelos governos progressistas. São eles:
-

Conferência de Política para as Mulheres (2004 e 2007)

-

Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (2004 e 2008)

-

Plano Nacional de Educação - PNE (que contém em suas diretrizes "equidade,
respeito à diversidade e gestão democrática da educação"

-

Programa Brasil sem Homofobia (2004 e 2007)

Entre as secretarias criadas:
-

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI)
(recentemente extinta)

10 Discussão iniciada pela antropóloga norte-americana Gayle Rubin que desenvolveu diversas reflexões sobre
períodos de pânico moral em seu ensaio Thinking Sex (1992). O pânico moral pode ser definido preliminarmente
como um sentimento de medo generalizado acerca das práticas sexuais dos indivíduos. O referido conceito será
melhor explanado ao longo do texto.
11 São chamados de “padrões de permeabilidade do Estado” o grau de abertura da esfera político-institucional à
possibilidade de participação de atores externos. Os governos petistas, sobretudo o governo Lula, se destaca
nesse sentido por apresentar mais porosidade às demandas externas. (Cf. Marques, 1999, p. 45-67)
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-

Secretaria Especial dos Direitos Humanos

-

Secretaria Especial da Política da Mulher

-

Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial

-

Escritório Nacional da Juventude
Esses avanços, ao passo em que conferiram maior porosidade, ou seja,

proporcionaram uma maior participação política das minorias nas decisões que ocorriam no
Congresso Nacional, seja por representação partidária ou através dos inúmeros congressos e
conferências realizados através de novos atores sociais para atender as demandas das
minorias brasileiras, não foram em nenhum momento uma via de mão única. Muito embora
esses avanços tenham tido enorme importância para a sociedade civil, eles foram marcados
por diversas polêmicas ao longo dos anos. As sessões na Câmara dos Deputados e nas
câmaras especiais nesse período eram marcadas por confusão e gritaria por seus opositores.
Destaca-se aqui que a 55ª Legislatura da Câmara Federal (2015-2018) do Congresso
Nacional operou um fator cabal para as pautas reacionárias obterem espaço nesse período.
São as bancadas:
a) Frente Parlamentar Evangélica (PRB como partido majoritário, seguido do DEM,
PMDB e PSD), possui 203 signatários oriundos da Assembleia de Deus, Igreja Universal do
Reino de Deus e Igreja Batista. O presidente da bancada é João Campos (PRB-GO)
b) Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana, composta de 215
membros, tendo o deputado Givaldo Carimbão (PROS-AL) como presidente.
c) Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, possui 236 signatários e seu
presidente é Alan Rick, pastor evangélico, filiado ao PRB.
d) Frente Parlamentar para a Liberdade Religiosa do Congresso, possui 208
membros, tendo como presidente Celso Russomanno (PRB-SP), jornalista e católico.
Nesse âmbito, tentarei demonstrar como a atuação política praticada pelos
propositores do Escola sem Partido pode ser considerada uma política de backlash, um tipo
de ação que “pode ser definida como a reação dos grupos cuja importância, influência e
poder estavam declinando perante a sociedade” (FALUDI, 1991). O conceito de backlash é
importante para entendermos por quais caminhos as ações de retomada de poder são
executadas e quais os meios que esses agentes se utilizam para a tentativa de retomada desse
poder de narrativa.
Antes de prosseguir, cabe destacar que a cruzada moral contra a chamada “ideologia
de gênero” está longe de ser singular ao caso brasileiro. Investigações recentes em todo
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continente europeu (PATERNOTTE; KUHAR, 2018; KÓVATZ; POIM, 2015) e também na
América Latina (SCALA, 2010) mostram que movimentos anti-gênero engajam suas
campanhas ao redor de cinco conjuntos alvos: os direitos sexuais e reprodutivos, os direitos
LGBTQI+, os direitos da infância (incluindo a educação sexual), os problemas de “gênero”
(violência e estudos de gênero) e proteção contra discursos de ódio e discriminatórios.
Kóvatz e Poim reuniram uma série dessas reações, do período de 2006 a 2015, em
solo europeu na obra “Gender as symbolic glue: the position and role of conservative and far
right parties in the anti-gender mobilization in Europe”12. Destacam-se as reações feitas em
conjunto com membros de bancadas conservadoras no caso da Hungria em 2008, quando um
livro educativo sobre gênero no país gerou debate entre políticos de direita causando sua
proibição; na França em 2011, quando 80 deputados da “Union for a Popular Movement”
(UMP), partido francês de centro direita, fizeram um pedido formal ao então ministro de
educação da França, Luc Chatel, para que fossem retirados os estudos sobre gênero nos
livros didáticos; na Polônia em 2014, quando a comissão parlamentar “Parem a ideologia de
gênero” foi fundada; também em 2014 na França, quando o deputado Jean-François Copé
(UMP) levou à rede nacional um exemplar do livro “Tous à poil” dizendo se tratar de um
livro didático para crianças do ensino fundamental, iniciando ali uma campanha contra
educação sexual nas escolas; em 2016 ocorria na Alemanha protestos do grupo “Demo für
alle” que iam às ruas contra a “doutrinação e lavagem cerebral da agenda de gênero nas
escolas”, na ocasião o currículo escolar de alguns estados da Alemanha haviam aderido a
novas diretrizes para tratar os assuntos relativo às questões de gênero. Na mesma semana, o
partido de extrema direita da Alemanha “Alternative für Deutschland” (AfD) elaborou um
documento em conjunto com o “Demo für alle” a fim de oferecer um novo currículo escolar
aos estados alemães que privilegiasse o “modelo familiar clássico” e o casamento entre
homem e mulher como “objetivo principal da vida”.
Na América Latina destaca-se o movimento “Com Mis Hijos No Te Metas”
(CMHNTM) na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru. O
movimento surgiu no Peru em 2016, em uma campanha nacional contra o novo Currículo
Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação do País, e reivindicava o fim do
novo currículo que tinha como enfoque a igualdade de gênero. O movimento não apenas saiu
vitorioso ao contribuir, através dos protestos, que o currículo fosse suspenso como também
com que dois ministros de educação, Jaime Saavedra e Marilú Martens, favoráveis ao
12 “Gênero como aglutinador simbólico: a posição e o papel dos partidos conservadores e de extrema-direita na
mobilização anti-gênero na Europa” tradução livre).
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projeto, fossem demitidos. Também tiveram como alvo no país alguns livros didáticos que,
segundo o grupo, eram inadequados por apresentar meninos com roupas rosas e meninas
jogando futebol, além de um livro que recontava a história da Chapeuzinho Vermelho com
um menino como protagonista.
No dia 28 de outubro de 2018, o CMHNTM parabenizou, através das redes sociais, a
eleição de Jair Bolsonaro à presidência, destacando-o como um chefe de Estado alinhado aos
interesses do grupo. O apoio publicado nas redes sociais deixa claro a tentativa de
articulação com o governo brasileiro, mais tarde o grupo também tentou contato com
parlamentares da “Bancada da Bíblia” no Brasil, solicitando manifestação pública de
Bolsonaro em apoio recíproco ao grupo, o que ainda não ocorreu. Importante destacar a
guinada à direita nos governos da América do Sul, como Sebastián Piñera, no Chile, e Mario
Abdo Benítez, no Paraguai. O movimento almeja expandir suas atividades aos países
caribenhos e da América Central: Panamá e El Salvador já tiveram manifestações de apoio
ao grupo. Todos os protestos de rua do CMHNTM foram marcados anteriormente na
ferramenta “eventos” da rede social Facebook, e disseminados na mesma rede através dos
seus líderes e apoiadores.
Todos esses eventos ocorridos no exterior trazem uma imensa quantidade de novos
repertórios a serem analisados e sistematizados por futuros pesquisadores, e apresentam
inúmeros desafios aos estudiosos de movimentos sociais ou mesmo pessoas interessadas em
entender o pensamento das novas direitas mundiais.
2.1. A Construção de um “Pânico Moral”

The time has come to think about sex. To some, sexuality may seem to be
an unimportant topic, a frivolous diversion from the more critical
problems of poverty, war, disease, racism, famine, or nuclear
annihilation. But it is precisely at times such as these, when we live with
the possibility of unthinkable destruction, that people are likely to
become dangerously crazy about sexuality. Contemporary conflicts over
sexual values and erotic conduct have much in common with the
religious disputes of earlier centuries. They acquire immense symbolic
weight. Disputes over sexual behaviour often become the vehicles for
displacing social anxieties, and discharging their attendant emotional
intensity. Consequently, sexuality should be treated with special respect
in times of great social stress.
(RUBIN, 2013)13*

13 * “Chegou a hora de pensar sobre o sexo. Para alguns, a sexualidade pode parecer um tópico sem
importância, um desvio frívolo dos problemas mais críticos como a pobreza, a guerra, as doenças, racismo, fome
ou aniquilação nuclear. Mas é precisamente em momentos como esses, quando vivemos com a possibilidade de
destruição impensável, que as pessoas tendem a se tornarem perigosamente loucas sobre a sexualidade. Os
conflitos contemporâneos sobre valores sexuais e conduta erótica têm muito em comum com as disputas
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Para o exercício de retomada acerca do que nos trouxe até uma situação de pânico
moral, proponho elencar algumas situações ocorridas entre 2011 e 2018, relacionando esses
fatos com a teoria proposta. A categoria família é central para entendermos como se
implementa com sucesso um pânico moral, uma vez que é a peça mais importante no tripé
Pátria-Família-Religião (SILVEIRA, 2018, p.21) da “nova” direita brasileira, sobretudo
durante a votação do impeachment da ex presidenta Dilma Rousseff em 17 de abril de 2016,
aonde a palavra “família” foi evocada 141 vezes.14

2.1.1. Pânico Moral nas discussões em torno do Estatuto da Família
Em 2011, ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram por unanimidade a
união entre pessoas do mesmo sexo como família, igualando direitos e deveres de casais
heterossexuais e homossexuais. Dois anos depois, em 2013, o CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) regulamentou a união homossexual por meio de uma resolução que determina que os
cartórios devem realizar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. As alas
conservadoras

do

Congresso

Nacional

foram

contra

tais

decisões

alegando

inconstitucionalidade, já que o art. 226 da Constituição Federal reconhece “a união estável
entre o homem e a mulher” e “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes” como família. Tais políticos parecem utilizar-se da Constituição apenas
quando lhes convém, ignorando outras situações de inconstitucionalidade que não lhe são
úteis como, por exemplo, a recente decisão do STF de tornar o Ensino Religioso em
Confessional enquanto a mesma Constituição que os parlamentares defendem nos assegura
um Estado Laico. É preciso lembrar que a referida Constituição interage e é modificada pela
sociedade civil e que o guardião da mesma deve ser o Superior Tribunal Federal.
O backlash veio em forma de projeto de lei. O projeto de lei nº 6583/13, de autoria
do deputado da bancada evangélica Anderson Ferreira, na época do Partido da República
(PR) (com a nova nomenclatura o Partido da República se torna Partido Liberal - PL) de
Pernambuco, intitulado “Estatuto da Família”, conjunto de 15 artigos que tenta reduzir o
núcleo familiar a “união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento” ignorando
a pluralidade das famílias brasileiras. Além do projeto há um problemático parecer, proferido
religiosas dos séculos anteriores. Eles adquirem imenso peso simbólico. As disputas sobre o comportamento
sexual geralmente se tornam os veículos para substituir as ansiedades sociais e descarregar a intensidade
emocional que as acompanha. Consequentemente, a sexualidade deve ser tratada com respeito especial em
tempos de grande estresse social.” (Tradução minha).
14 Disponível em <https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/democracia-familia-golpe-palavras-maisusadas-pelos-deputados-ontem.html> Acesso em: 27 de março de 2020)
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pelo relator Diego Garcia, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), deputado federal
pelo Paraná, no dia 23/09/2015. O parecer em questão nos traz inúmeros elementos de
análise a serem problematizados nesta sessão.
O foco dos discursos conservadores concentra-se na alegação de que a família, no
modelo tradicional, está em perigo. Tal discurso também foi fortemente utilizado em 1977,
enquanto tramitava no Senado um projeto de lei para regulamentar os divórcios no Brasil,
lembrado pelo voto separado da deputada Erika Kokay (PT-DF) na ocasião do parecer. O
projeto causou grande polêmica na época por conta também da influência religiosa no Estado
Brasileiro, em diversas sessões em que estavam presentes os membros da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) grupo que recentemente esteve articulando presença
para interferir na decisão do STF de tornar o Ensino Religioso em Confessional, angariando
votos também para que o Estatuto da Família e o Estatuto do Nascituro tenham pareceres
positivos nas próximas sessões, mobilizando as comunidades nos interiores das igrejas e das
pastorais. Outro Estatuto da Família, bem mais inclusivo foi proposto à época. O Estatuto
das Famílias (PL nº 470/2013), dando ênfase ao plural, apresentado ao Senado Federal pela
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) em associação com os juristas que compõem o
IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família e que, em suas 135 páginas nos traz um
conceito extensivo de família, pensando em seus mais variados arranjos e diversificações.
Temos aqui um grande campo de disputa estabelecido também pelo conceito de Família.
Passamos ao longo do Século XX por grandes transformações nesse campo: a
invenção e popularização dos anticoncepcionais, a independência financeira das mulheres,
casamentos civis entre homossexuais e, sobretudo, novas técnicas reprodutivas. A Família é
um conceito que muda com o tempo, o conceito se tornou sinônimo de família nuclear no
Século XX, pois foi o modelo predominante pelo menos no Ocidente. No Século XXI, as
regras biológicas parecem aos poucos serem substituídas por regras sociais podendo levar em
conta, ou não, questões como a afetividade. Atualmente, por exemplo, têm-se discutido
novas formas de relacionamento familiar, entre elas a Coparentalidade. A coparentalidade ou
parentalidade responsável (coparenting) é a relação entre pais de uma criança apoiada na
criação da criança ou das crianças geradas e em suas próprias funções de “chefes de família”.
Essa forma de família já é contemplada pela lei brasileira e vêm ganhando adeptos no país.
Os casais optantes da coparentalidade são dos mais diversos arranjos: pais homossexuais
com mães héteros, mães homossexuais com pais héteros, ambos pai e mãe héteros e
assumem, em contrato, o compromisso de cumprir as responsabilidades de pai e mãe. Os
integrantes destes “casais”, porém, têm vidas totalmente separadas, inclusive até a concepção
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que é feita sem contato sexual. Possuem em comum apenas a obrigação de partilhar os
cuidados da criança para sempre. Este exemplo de famílias adeptas da coparentalidade é
somente um entre tantos arranjos disponíveis a serem explorados, levando em consideração a
imposição “homem e mulher” contemplada no PL nº 6583/13.
Apensado ao PL nº 6583/13 encontra-se o PL nº 6584/13 de autoria do mesmo autor.
Esse projeto visa instituir a “Semana Nacional de Valorização da Família”, que integrará o
Calendário Oficial do País e deverá ser celebrado nas escolas públicas e privadas com a
promoção de atividades no âmbito escolar que fomentem as discussões contemporâneas
sobre a importância da família no meio social. Pensando no atual cenário que estamos
vivendo, esse projeto representa mas uma tentativa de coibir o debate e o pluralismo de
ideias no âmbito escolar já que claramente o projeto tem o seu entendimento de família,
apenas os grupos formados a partir da união de homem e mulher, negligenciando a realidade
de milhares de jovens advindos de outras configurações familiares bem como promovendo o
apagamento da sexualidade desses jovens já que são entendidos como heterossexuais pelos
membros desse grupo.
No parecer apresentado pelo deputado Diego Garcia (PHS/PR) (2015, DF) há uma
lista de sete tópicos que os membros favoráveis consideraram pertinentes à elaboração.
Nesses sete tópicos nota-se uma interpretação ortodoxa do que se entende por família bem
como pelo conceito central, repetido várias vezes ao longo do texto, o conceito de “Base da
Sociedade”. Para tal feito, desfiguram o significado dado pela Constituição, tentando limitar
as características necessárias para reconhecimento jurídico de um determinado agrupamento
considerado como família pelas normas gerais da sociedade ou pelos próprios indivíduos.
Para os defensores do Estatuto da Família só é considerado “Base da Sociedade” os grupos
associados reprodutivos, e portanto, os únicos merecedores de proteção especial (como
colocado na Constituição) já que são os únicos grupos que garantem a perpetuação da
sociedade civil. Nesse cenário, os grupos auto considerados família deverão se contentar com
a proteção geral ou procurarem por si próprios outro tipo de proteção especial sem serem
denominados de Família.
O parecer chega a citar as áreas da História e a Antropologia (DF, 2015 p.25), como
áreas do conhecimento a legitimar tal interpretação, demonstrando total desconhecimento ou
privando o público de saber dos diversos arranjos familiares existentes no Brasil ao longo da
colonização, ou em comunidades indígenas, bem como não fornece estudos atuais sobre o
olhar antropológico sobre as novas configurações familiares.
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Projetos como esse estão inseridos em um cenário reacionário brasileiro mais amplo.
Grupos como o MBL - Movimento Brasil Livre, têm somado forças à narrativa de
normatização biológica feito por representantes do ESP e trabalham em conjunto com
parlamentares para colocar sua agenda nas duas casas do governo federal. O MBL, por
exemplo, se mostrou descontente quando em novembro de 2016, a primeira turma do STF
decidiu que cometer aborto até o terceiro mês de gestação não é crime. Segundo Kim
Kataguiri, líder do movimento, essa decisão passa por cima do Código Penal e se configura
em abuso de poder já que tal decisão deveria partir do Legislativo. É importante ressaltar que
tal decisão do STF entra em embate com várias questões, como por exemplo o PL nº
478/2007 do deputado Luiz Bassuma do Partido Ecológico Nacional (PEN), Bahia,
conhecido como “Estatuto do Nascituro” que dispõe sobre proibir o aborto mesmo em caso
de violência sexual e transforma o aborto ilegal em crime hediondo (o mesmo deputado é
responsável pelo PL nº 1413/2007 que proíbe a distribuição, a recomendação pelo SUS e a
comercialização pelas farmácias da pílula do dia seguinte).
O MBL também se posiciona favorável ao tratamento da homossexualidade ou a
“cura gay”, polêmica que causou alvoroço nas redes sociais, em novembro de 2017, após
uma decisão judicial vinda da 14ª Vara do Distrito Federal possibilitando que psicólogos
ofereçam terapias de reversão sexual, contradizendo assim o principal fundamento político e
liberal a respeito das liberdades individuais que o grupo vinha defendendo até o
impeachment em 2016.
O apoio, segundo o líder do movimento Kim Kataguiri, deve ser dado à decisão
judicial pois ela promove a liberdade do sujeito de decidir se submeter ou não a um
tratamento de cura. Ora, analisando o campo da psicologia enquanto ciência, é necessário
que seus métodos e práticas sejam submetidos a testes, como em qualquer outra ciência.
Possibilitar que pacientes se submetam a tal método, de cunho muito duvidoso – além de
crime de charlatanismo, presente no Código penal brasileiro – , é um desrespeito com todos
os homossexuais que possuem problemas de adaptação na sociedade ou dentro da família,
além de se configurar como um incentivo a procurar tais tratamentos para quem não
consegue conviver em sociedade de modo satisfatório exercendo a sua sexualidade, devido à
homofobia por parte daqueles que não aceitam as diferenças. A decisão judicial a respeito do
tratamento à homossexualidade não é o único caminho para a “cura gay” no Brasil, existe
ainda o PL nº 4931 de 2016, apresentado pelo deputado, e também pastor evangélico,
Ezequiel Teixeira do Partido Trabalhista Nacional (PTN/RJ), atual PODEMOS, visando
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autorizar a aplicação de terapias com o objetivo de “auxiliar a mudança da orientação sexual,
deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual”.15
O voto em separado da deputada petista Erika Kokay, propõe uma adaptação mais
realista do Estado aos tipos de família já existentes, além de lembrar a todos sobre a
tipificação dos direitos de grupos específicos à Lei Orgânica da Saúde e na Carta Magna, à
despeito da proposição do projeto ao SUS, Sistema Único de Saúde (bem como à secretarias
de segurança pública) de adotar diferentes métodos, mediante aprovação da lei, ao atender
diversificadas famílias podendo constranger os usuários com situações homofóbicas. A
deputada ainda aponta para a periculosidade da criação de Conselhos Familiares bem como
para o projeto apensado, da Semana da Valorização da Família, como um meio de violência
simbólica para milhares de jovens em idade escolar que possuam diferentes arranjos
familiares.
Um repertório parecido ao caso brasileiro ocorrido na história dos EUA ao tratar de
questões sexuais e familiares. RUBIN (2013) coloca que o pânico moral:
[...] é o “momento político” das questões sexuais, no qual atitudes difusas
são canalizadas para a ação política e daí para a mudança social. A histeria
da escravidão branca da década de 1880, as campanhas anti-homossexuais
da década de 1950 e o pânico da pornografia infantil ao final da década de
1970 era um pânico moral típico. (p.163. tradução minha)

Para a autora, de tempos em tempos os detratores “elegem” um bode expiatório para
criminalizar e exterminar perante a opinião pública. Esses grupos são frequentemente
tratados como “Folk Devils”. Geralmente os Folk Devils fazem parte de um grupo social
identificado como imoral ou degenerado. Alvos do pânico moral estabelecido outrora,
geralmente fazem parte de um grupo que atenta contra dois dos três itens do tripé FamíliaEstado - Religião. São eles: homossexuais, feministas, não-cristãos e também imigrantes.
Essa revolta é passada para a “mídia que é inflamada pela indignação, e seu público se
transforma em uma multidão raivosa”(ibid) após esse período de discurso inflamado na
mídia, a multidão e a polícia é ativada e o Estado promulga novas leis e regulamentos contra
a vida de membros pertencentes desse grupo.
15 No dia 17 de maio de 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou o “homossexualismo” da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, ou Código Internacional de
Doenças (CID) bem como aboliu o uso do sufixo “ismo” da palavra. Em nota emitida na assembleia em
Genebra, na Suiça, a organização estabeleceu que a "homossexualidade não é uma doença, um distúrbio ou
perversão”. Anteriormente o “homossexualismo” estava englobado na categoria 302 no capítulo “Desordens
Mentais” e trazia na seção “Desordens neuróticas, desordens de personalidades e outras não-psicóticas” os
“desvios e transtornos sexuais” sendo o “homossexualismo” o primeiro item (302.0) dentre eles a pedofilia (item
302.2).
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Como parte dessas ações legislativas americanas o autor destaca como um backlash o
“Family Protection Act” (FPA), ou Lei de Proteção da Família, introduzida no congresso
estadunidense em 1979. As questões presentes no FPA eram as mesmas que hoje, no cenário
brasileiro, orbitam o atual Estatuto da Família. Além de prever proibição de verbas
orçamentárias para população homossexual, julgava como família apenas casais
heterossexuais.
Para os defensores do Estatuto da Família o afeto não é um elemento que deve
fundamentar o direito à família e sim os laços de sangue. Já que o afeto é entendido como
um comportamento individual e contrário ao comportamento familiar harmônico. O que
fundamenta a família, segundo eles, é a fertilidade mútua, capaz de renovar as gerações. A
despeito de serem acusados de homofobia por essa afirmação, os autores se defendem ao
dizer que se trataria apenas de uma diferenciação, e ao invés de preconceito, haveria
objetividade. Tudo com vistas à procriação humana, “manutenção ao status quo” e ao
controle social. Para os STF e STJ, Família são os laços legalizados e firmados perante a
sociedade. Existe de fato a necessidade da criação de um Estatuto da Família em pleno
Século XXI? Como o Estatuto será implantado mediante os casamentos homossexuais já
firmados? Essas questões devem ser enfrentadas com fundamentalismo religioso?
A dignidade humana deve ser respeitada e protegida, bem como o direito de constituir
família. Mesmo que os deputados favoráveis declinem do título de homofóbicos, é
necessário apontar os problemas presentes em discursos de homofobia velada. Excluir os
homossexuais, as lésbicas e a população transgênera dos arranjos familiares brasileiros
configura-se como uma violência contra essas pessoas que existem e persistem na sociedade
brasileira.
2.2. O polêmico “kit gay”
Após um seminário organizado pelo movimento Brasil sem Homofobia, intitulado
Escola sem Homofobia, em novembro de 2010, figuras como o então deputado Jair
Bolsonaro (PSC/RJ), Marco Feliciano (PSC/SP) e o Pastor Silas Malafaia começaram a
despontar nos holofotes como opositores aos movimentos compostos por diversos agentes
ligados à defesa dos Direitos Humanos, tais como a Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos, o movimento Mães pela Igualdade, a SECADI (Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade), o movimento BSH - Brasil sem Homofobia,
dentre outros. Os parlamentares passaram a somar forças e tentar articulação com
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movimentos no Congresso como a Frente Parlamentar em Defesa da Família (FPDF), a
bancada religiosa do Congresso Nacional formada pela Frente Parlamentar Evangélica
(FPE), a Pastoral Parlamentar Católica (PPC). Além no debate no Congresso, o debate na
mídia foi bem acalorado e criou uma dualidade a respeito do Kit. As opiniões ficaram
divididas entre apoiar a entrega e a utilização do material nas escolas e entre banir e descartar
o material. A discussão gerou diversos pânicos morais (GAYLE RUBIN, 2013; MISKOLCI,
2007), muitas vezes engendrados através das abordagens midiáticas sobre o tema. Sobre a
virada na abordagem da doutrinação nas escolas, Miguel (2016) diz:
O crescimento da importância do MESP (movimento Escola sem Partido)
no debate público ocorre quando seu projeto conflui para o de outra vertente
da agenda conservadora: o combate à chamada “ideologia de gênero”.
Antes, a ideia de uma “Escola Sem Partido” focava sobretudo no temor da
“doutrinação marxista”, algo que estava presente desde o período da
ditadura militar. O receio da discussão sobre os papéis de gênero cresceu
com iniciativas para o combate à homofobia e ao sexismo nas escolas e foi
encampado como bandeira prioritária pelos grupos religiosos conservadores.
Ao fundi-lo à sua pauta original, o MESP transferiu a discussão para um
terreno aparentemente “moral” (em contraposição a “político”) e passou a
enquadrá-la nos termos de uma disputa entre escolarização e autoridade da
família sobre as crianças. (Idem, pp. 595-596)

Tal mudança no repertório havia sido utilizado também nos Estados Unidos na
década de 60 como trazido por RUBIN (2013):
Por volta de 1969, a extrema direita descobriu o Conselho de Informação e
Educação Sexual dos Estados Unidos (SIECUS). Em livros e panfletos,
como The Sex Education Racket: Pornography in the Schools e SIECUS:
Corrupter of Youth, a direita atacou o SIECUS e a educação sexual como
conspirações comunistas para destruir a família e minar a vontade nacional
(Courtney, 1969; Drake, 1969). Outro panfleto, Pavlov’s Children, afirma
que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência ea
Cultura (UNESCO) e a SIECUS estão conspirando juntos a fim de minar
tabus religiosos, promover a aceitação de relações sexuais anormais,
rebaixar os padrões morais absolutos e “destruir a coesão racial”, expondo
os brancos (especialmente as mulheres brancas) aos supostos padrões
sexuais “mais baixos” dos negros. (Idem, p.147, tradução minha).

Outra figura que ganha destaque no cenário nacional é Jair Bolsonaro devido
declarações homofóbicas e racistas durante uma entrevista a um programa de televisão
brasileiro. Opositor do “kit gay”, o então deputado federal, que acusava o Governo brasileiro
de promover a homossexualidade, chegando inclusive a sofrer processo disciplinar
instaurado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Natural da cidade Campinas,
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São Paulo, Bolsonaro com quatro filhos, estando três deles na carreira política declarava na
época que preferia vê-los mortos a vê-los de mãos dadas com outro homem.
Em uma entrevista ao Jornal de Notícias, de Portugal em junho de 2011, ao ser
questionado se estava arrependido pela fama de homofóbico que acabara de ganhar
internacionalmente, Bolsonaro respondeu “vou aproveitar os momentos em que tiver a
palavra no Conselho de Ética para abordar o tema com mais agressividade. Não estou a caçar
gays pelo Brasil. Luto contra o material que o governo pretende distribuir nas escolas: livros,
cartazes e filmes pornográficos para crianças de seis anos (sic)”. 16 demonstrando ali uma
estratégia que seria amplamente utilizada, inclusive em sua campanha sete anos após a
entrevista.
Os anos seguintes foram marcados por diversas polêmicas. Em março de 2013, o
pastor Marco Feliciano (PSC/SP) assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na
Câmara dos Deputados, ocasionando uma onda de protestos em todo o país. Nas sessões
presididas por Feliciano, que naquele momento respondia a um inquérito ao STF por
homofobia e estelionato, era comum ataques às minorias e aos movimentos sociais. Nas
aparições públicas por meio de vídeos, o ex-presidente da CDHM comparava as relações
sexuais das pessoas com tomadas de energia elétrica, dizia ele: “A tomada funciona da
seguinte forma. Tem um negocinho aqui que entra dentro dela: um é macho e outro é fêmea.
Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, é macho e fêmea”. O deputado
também proferia declarações infundadas condenando a homossexualidade e chegando ao
ponto de dizer que “90% dos gays que já encontrou sofreram abuso sexual na infância.”
Sobre essa problemática, Miskolci (2007) nos coloca que a patologização da
homossexualidade é algo bem difundido na sociedade, e que homossexuais sempre foram
colocados à margem da sociedade e apontados como detentores de doenças físicas ou
psíquicas e que atentam contra a moral e os bons costumes. O desejo sexual por pessoas do
mesmo sexo era e ainda é considerada como um tipo sexualidade degenerada, portanto deve
ser submetida à cura. Para o autor, havia um estigma, adotado erroneamente pelas pessoas
acerca do modo de vida da comunidade LGBTQI+. Acreditava-se, por meio de disseminação
depreciativa na mídia por exemplo que os gays, em sua maioria, eram poligâmicos. Esse
discurso tomou fôlego na década de 80, por conta da proliferação da AIDS. Mais uma vez o
senso comum, impulsionado pela mídia, acreditava que os detentores de tal doença eram os
homossexuais. De certa forma esse fato possibilitou uma certa moralização dos casais gays
16 Fonte: FONSECA, P. H. Deputado Bolsonaro diz que Governo transforma gays numa classe privilegiada.
Jornal de Notícias, 21 jun. 2011. Disponível em: <http://www.jn.pt/PaginaInicial/Brasil/Interior.aspx?
content_id=1879387&page=-1> Acesso em 20/07/2020
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nos antigos moldes heteronormativos de pessoas que “servem para casar” e que “servem para
ficar” e reduziu a suas sexualidades aos moldes do casamento tradicional heterossexual.
Outra forma de patologização, constantemente proliferada de modo errôneo é a
afirmação de que a pedofilia têm maior índice entre os homossexuais. O pastor evangélico
Silas Malafaia, por exemplo, figura presente nas audiências públicas do Estatuto da Família,
na comissão especial que tratava da implementação do kit anti-homofobia, e de diversas
outras sessões na Câmara dos Deputados, cita pesquisas sem fonte alguma aonde afirma que
o índice de abuso de crianças adotadas por casais gays chegam a 27%. Esse é um ato de total
irresponsabilidade com milhares de casais LGBT’s que desejam adotar crianças e se deparam
com imenso preconceito das autoridades e da sociedade civil no geral.
Toda essa alimentação do pânico moral continua a reverberar em 2020 sob o manto
do governo de Jair Bolsonaro. A Ministra dos Direitos Humanos e também pastora, Damares
Alves, desde o início do cargo em 2019 tem somado esforços com setores evangélicos para
implementar sua agenda anti-LGBT. A trajetória da ministra até agora têm sido marcada por
diversas polêmicas, possui forte discurso fundamentalista religioso e anti-ciência chegando a
afirmar que na Holanda as escolas ensinam os pais como massagear sexualmente as suas
crianças, que a Igreja Evangélica “perdeu espaço” na ciência quando deixou a Teoria da
Evolução entrar nas escolas sem questioná-la, além de insinuar, durante o lançamento do
programa Abrace o Marajó (arquipélago brasileiro com expressivo turismo sexual) que as
meninas da Ilha do Marajó são vítimas de abuso sexual por não usarem calcinha.
Mais recentemente a ministra está engajada em sua campanha de política pública pela
abstinência sexual entre adolescentes através das redes sociais aproveitando a data da
Semana Internacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, ocorrida na primeira
semana de fevereiro.
Essa política também ocorreu nos Estados Unidos em 1981:
Talvez o sinal mais flagrante da época seja o Programa de Vida Familiar do
Adolescente. Também conhecido como Programa de Castidade para
Adolescentes, obteve cerca de 15 milhões de dólares do governo federal
para incentivar os adolescentes a abster-se de relações sexuais e
desencorajá-los a usar contraceptivos nas relações sexuais sexo, e o aborto
ao engravidar. Nos últimos anos, houve incontáveis confrontos locais sobre
direitos dos gays, educação sexual, direitos ao aborto, livrarias para adultos
e currículos de escolas públicas. É improvável que a reação anti-sexo tenha
terminado ou que tenha atingido o pico. A menos que algo mude
dramaticamente, é provável que os próximos anos tragam mais do mesmo.
(RUBIN, 2013. p148, tradução minha).
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Procuramos entender as estratégias do movimento a partir da noção de repertório
(1978) cunhada por Charles Tilly e de oportunidade política (2009) por Sidney Tarrow.
Outros pânicos morais difundidos no período dizem respeito aos direitos reprodutivos
das mulheres. Nesse quesito, houve ainda mais dois PLs emblemáticos desse período, o PL
nº 5069/2013 e o PL nº 620/2015. O PL5069/2013 tem como autores Eduardo Cunha
(PMDB/RJ), Isaias Silvestre (PSB/MG) e João Dado (PDT/SP), que tenta tipificar como
crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a
gestante à prática de aborto. Na prática, o projeto visa punir médicos que induzam pacientes
vítimas de estupro a procurar a pílula do dia seguinte por exemplo (considerado pelos
propositores como medicamento abortivo). O médico procurado pode considerar sua
convicção pessoal ou religiosa, então ele não será obrigado a oferecê-lo, ao contrário do que
prevê a lei atual. O projeto também foi rebatido pela deputada Erika Kokay. A deputada
aponta em discurso na câmara que “o Presidente da Casa tem articulado segmentos
fundamentalistas desta Casa para forjar alianças que representam ameaças das mais
concretas aos direitos da população brasileira” trazendo para aquela discussão o já citado
Estatuto da Família. O PL de Eduardo Cunha é considerado pela parlamentar uma verdadeira
violência, e causa outros embates com o também já citado Estatuto do Nascituro, uma vez
que:
É como se as mulheres não tivessem o direito de prevenir ou de não ter uma
gravidez fruto de estupro; é como se tivessem que conviver com estupro
infinitamente, estupro sem fim, aquilo que está no Estatuto do Nascituro,
inclusive quando se diz que os estuprados têm que reconhecer os filhos,
estabelecendo a relação da mãe com aquele autor da violência para o resto
da vida. (KOKAY, E. Sessão 361.1.55.O. Câmara dos Deputados, Brasília,
23 de novembro de 2015).

Já o PL nº 620/2015, da Deputada e pastora Júlia Marinho do Partido Social Cristão,
(PSC-PA), que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, para vedar a adoção conjunta por casal homoafetivo”, vai ao encontro da
proposta do Estatuto da Família. O pequeno texto da proposta alega que tem a “finalidade de
evitar que crianças e adolescentes adotados por casais homoafetivos sejam inseridos em
situação delicada e de provável desgaste social.” (p.3) uma vez que “a colocação em
ambiente familiar que não logra ampla aceitação social pode gerar desgaste psicológico e
emocional em fase crítica de desenvolvimento humano, sendo, portanto, necessário assegurar
que a adoção conjunta seja deferida nos moldes do que inicialmente intencionava o art. 42, §
2º, do ECA.” (p.3). O projeto vai na contramão da realidade de países desenvolvidos que, por
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meio da adoção homoparental, possibilitaram um novo lar para milhares de crianças
abandonadas por seus pais biológicos. O projeto também alimenta o pânico moral vigente,
projetando na criança uma situação de estigma, categoria de análise do ser social estudada
pelo sociólogo Erving Goffman em que coloca esse estigma como “a situação do indivíduo
que está inabilitado para aceitação social plena” (GOFFMAN, 1998, p.4).
Os casos descritos anteriormente são ótimos exemplos de pânico moral, (RUBIN,
2013) e também nos mostra como os repertórios podem ser aplicados movidos por interesses,
reinterpretados e reinventados, como é o caso do repertório europeu que chegara ao Brasil
através da geração de 1870 documentada pela socióloga Angela Alonso (2001).
Todo esse repertório de ações da bancada conservadora lembra muito as ações
elencadas na obra de Gayle Rubin, que no Brasil tiveram a infeliz coincidência de eclodir
junto às diversas marchas pela família e a ascensão de Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais
ainda em 2017.
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CAPÍTULO 3
MOVIMENTOS SOCIAIS
“Todo movimento social se manifesta por meio de um projeto e quer
obter resultados e se mantém, no coração das negociações que conduz,
como um núcleo de impugnação permanente”
(GOHN, 2006 p. 22).

3.1. Revisão de Literatura
Em sua trajetória, a Sociologia muitas vezes privilegiou certos polos descritivos ou
abstratos, seus objetos foram construídos ou remodelados em contextos históricos
específicos, bem como em resposta a questões políticas, econômicas e sociais que se
tornaram hegemônicas em períodos concretos. A Sociologia pauta-se nas contradições, nos
debates e nas reformulações acerca da vida em sociedade e dos sujeitos sociais. Toda ciência
e teoria perpassam por um longo caminho de debate e de aprimoramento, a Sociologia não
houvera de ser diferente, passou por diversas construções ao longo da história e chocou-se
com suas próprias convicções para consolidar-se. Ao longo do Século XX, as categorias de
análise que eram utilizadas por filósofos, sociólogos e pensadores no geral para realizar
diagnósticos críticos acerca dos fatores de mudança histórica através dos sujeitos sofreram
bruscas mudanças. Ao passo que o sujeito moderno ficou mais complexo, também mais
complexas se tornaram as teorias para explicar o funcionamento da sociedade. Nesse sentido,
o debate acerca das identidades, por exemplo, nos conduz a novas discussões sobre os
significados de igualdade e diferença entre os sujeitos.
A virada da compreensão e atribuição de classes sociais aos novos movimentos
sociais, no tocante às mudanças decorrentes dos conflitos sociais, surge após a defasagem
das análises marxistas e na compreensão do que se tratava as novas ações coletivas e a
valorização das identidades individuais (LACLAU, 1991. p.129). O mundo vivia a
experiência da Guerra Fria (1947 - 1991), concomitante à experiência socialista que cada vez
mais se distanciava dos seus ideais. O estado operário não foi capaz de promover
identificação ou aderência de diversos setores da sociedade que também eram da classe
trabalhadora. A multiplicidade da nova sociedade que estava sendo formada já não abarcava
as explicações de uma classe universal, como aponta Laclau:
A pluralidade das lutas sociais atuais, o fato de que elas tenham emergido
num mundo radicalmente diferente e mais complexo do que podia ser
concebido no Séc XIX, acarreta a necessidade de romper com o mito
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provinciano da “classe universal”. A universalidade não é mais do que as
relativas centralizações construídas hegemônicas e pragmaticamente. As
lutas da classe trabalhadora, das mulheres, homossexuais, massas do
Terceiro Mundo devem construir suas próprias reapropriações da tradição
por meio de seus esforços de traçar genealogias particulares. Isso significa, é
claro, que não há qualquer centralidade a priori no nível da estrutura,
simplesmente porque não há qualquer fundação racional da história.
(LACLAU, 1991. p. 144-145).

O ser humano na sua condição de ser social, dependente da companhia dos outros,
necessita ser flexível para suas diversas relações humanas ao longo da vida. O que faz o
indivíduo ser quem é são suas ligações e suas conexões. Na Sociologia Clássica
predominaram as grandes narrativas, as explicações mais abrangentes para as
movimentações da sociedade, por meio do desenvolvimento de “ideias gerais” que
possibilitaram uma forma de observar o mundo e produzir reflexões, análises e explicações
sociológicas sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade. Para sociólogos
contemporâneos, como Norbert Elias (1994), a relação indivíduo-sociedade deve ser
analisada através das estruturas sociais, elemento considerado fundamental para essas
relações. A sociedade se caracteriza nessas estruturas (social, histórica e psíquica) como um
amontoado de muitos indivíduos, por isso é necessário que pensemos a sociedade e o
indivíduo como matérias possíveis de separação. Toda a estrutura social é feita pelos sujeitos
e não existe estrutura fora dele, e nem um indivíduo que viva à parte da sociedade. Podemos
apreender a ideia central do autor utilizando a metáfora da “rede”, proposta pelo mesmo,
acerca das relações e funções dos indivíduos. Em uma rede, muitos fios se ligam para formar
o todo, essas ligações são feitas de forma mútua, cada fio nessa rede possui uma função na
coletividade. No entanto cada fio possui uma forma singular dentro dessa rede.
[…] cada pessoa singular está realmente presa; está por viver em
permanente dependência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias que
ligam outras pessoas, assim como todas as demais, direta ou indiretamente,
são elos nas cadeias que as prendem. Essas cadeias não são visíveis e
tangíveis, como grilhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais
mutáveis, porém não menos reais, e decerto não menos fortes. E é a essa
rede de funções que as pessoas desempenham umas em relação a outras, a
ela e a nada mais, que chamamos “sociedade” (ELIAS, 1994, p. 21).

Alain Touraine (2009) pontua, a respeito do tipo de discurso que predominou as
Ciências Sociais, uma linha de pensamento que o autor intitula como “o discurso
interpretativo dominante”, título de sua obra. O autor questiona o fato dos estudos
sociológicos terem adquirido um caráter macro e ter descartado a interpretação dos
indivíduos nas análises dos fenômenos sociais. Segundo Touraine, o discurso interpretativo
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dominante apresenta problemas, pois possibilita “uma sociologia sem atores e sem sujeitos”
(Idem, p.40), buscando as razões pelas quais esse tipo de análise foi, por tanto tempo,
fomentada e legitimada, especialmente no seu local de estudo, a França. Ele procura
demonstrar como os fatores externos determinaram os costumes dos atores sociais
impossibilitando assim um estudo mais profundo sobre os acontecimentos. O sujeito, para o
autor, possui um papel central na construção da modernidade, que é o seu objeto de análise.
A modernidade, os direitos humanos, os movimentos sociais e o sujeito são as maneiras de
se construir esse novo pensamento social frente ao discurso interpretativo dominante.
Georg Simmel (2006, pp.7-26) foi um dos primeiros pensadores a nos colocar
questões a serem analisadas a respeito das formas individuais de existência, discute também
o desejo geral de tratar a Sociologia como uma ciência com direito à existência dentro dessa
ótica de micro análise. A proposta da microssociologia compreendia se aproximar mais da
dimensão da existência humana em suas particularidades e não mais na análise do conjunto.
Segundo o autor “ao nos aproximarmos de certa dimensão da existência humana podemos
ver precisamente como cada indivíduo se desvincular dos demais” (2006, p.14) isto é,
aproximar-se dos aspectos subjetivos da vida dos sujeitos e a formação de sua
individualidade.
Já para Touraine (2009), é essencial entender o que significa o ator social, o indivíduo
e o sujeito para a apreensão do real significado dos movimentos sociais. Para o autor, sujeito
é aquele indivíduo que concebe a si mesmo como um sujeito de direitos e identifica também
esses direitos nos outros indivíduos. Com o avanço desses laços funcionais estes sujeitos se
aproximam dos outros sujeitos que buscam as mesmas coisas e passam a agir coletivamente,
se organizando em atores sociais. Mas seriam os laços funcionais o suficiente para que os
indivíduos se unam para exercer suas subjetividades, se constituindo em movimento social?
Os movimentos sociais se constituem em um processo de retroalimentação. Ao mesmo
tempo que alimenta os indivíduos é alimento por eles, os atores dentro de um movimento
social constituído são capazes de se reconhecer e reconhecer o outro como sujeito, e juntos
agirem em seus proveitos, visando seu benefício e bem estar coletivo.
O que é exatamente um movimento social? Uma ação coletiva organizada,
definida e provocada por um conflito social central inscrito em um campo
cultural aceito pelos dois campos, de sorte que um movimento social é
sempre uma luta em torno do modo de utilização social dos recursos
econômicos, técnicos, culturais ou outros, que são valorizados e aceitos
pelos dois campos em questão. (TOURAINE, 2009, p.108)
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Nesse âmbito, para o autor, os movimentos sociais vão além da luta de classes pois
rompem com a ideia de que a luta seja baseada apenas no universo econômico, mas que
abrange também o universo cultural. Para isso, nem todos os movimentos sociais devem ser
denominados populares, pois esse conceito de massa reunida em prol de uma finalidade,
mascara o objetivo real do movimento, pois apela para o princípio de igualdade a fim de
nutrir uma política de nivelamento e da rejeição das diferenças. Touraine (2006) também
procura pelos laços que unam dois tipos de movimentos coletivos, já que na concepção do
autor toda forma de ação coletiva não necessariamente se configura em conflito. Sobre a
negação das grandes narrativas, a despeito do marxismo, Touraine diz:
Aliás, é do conhecimento de todos que, durante longas décadas, diversas
linhas de pensamento de origem marxista analisaram crises do capitalismo
sem incluir a análise dos atores. É importante ser bem explícito. Falarmos
sobre movimento social significa colocarmo-nos no ponto de vista dos
atores, isto é, dos atores que são, ao mesmo tempo, conscientes do que têm
em comum, ou seja, dos mecanismos de conflitos e dos interesses
particulares que os definem uns contra os outros. (2006, p.20).

Compreender os movimentos sociais desta maneira é interpretá-los como
manifestações decorrentes sobretudo das necessidades históricas, seja de reconhecimento
(perspectiva identitária) ou redistribuição (perspectiva material) (FRASER, 2007), que tem
como pano de fundo os sujeitos envolvidos nesse processo.
Tarrow (2009), ajuda a esclarecer as diferenças entre movimentos, organizações de
protesto e eventos de protesto. Para este autor movimentos são mais relativos à opinião de
massa, organização de protestos funcionam como organizações sociais e os eventos de
protestos são as formas de ação.
Para a produção desta dissertação destacam-se as produções de GOHN (1995, 2006,
2010, 2016, 2017) que publicou diversos artigos, livros e outros textos sobre a temática dos
movimentos sociais. Ao longo dos quase 30 anos que a autora dedicou ao tema, nos forneceu
diversas maneiras de conceituar os movimentos sociais. Gohn, além de criar uma extensa
categoria analítica de outros conceitos dentro do tema, trabalhou e ainda trabalha com
conceitos estrangeiros que podem ter sua aplicabilidade no caso brasileiro.
Na obra mais conhecida, “Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e
contemporâneos” (1995), a autora nos apresenta um rico panorama dos mais diversos
movimentos sociais e uma interessante divisão entre os paradigmas norte americano, europeu
e latino americano. Destaca-se para a construção desse texto as teorias clássicas do
paradigma norte americano de Blumer (1939; 1951) e Lipset e Heberle nos seus estudos

67

sobre socialização política. E nas teorias contemporâneas a abordagem histórica de Charles
Tilly nos seus estudos sobre sequências históricas (1978; 1981; 1984; 1994; 1996) e Sidney
Tarrow (1983; 1988; 1989; 1992; 1994; 1996) na teoria do processo político (TPP).
Blumer (1951) divide os movimentos sociais em três categorias: genéricos,
específicos e expressivos. Na subdivisão dos movimentos específicos operam cinco
mecanismos, os quais, por questão de escolha, serão apresentados para pensarmos o objeto
de estudo dessa dissertação. São eles: a agitação, o desenvolvimento de um esprit de corps
(de uma moral), a formação de uma ideologia e o desenvolvimento de operações táticas. A
trajetória evolutiva desse tipo de movimento passa pela inquietação individual, inquietação
popular, formalização e institucionalização. No primeiro estágio o agitador desempenha um
papel fundamental, pois “contribui para o desenvolvimento de novos impulsos e de novos
desejos nas pessoas” (GOHN, 1995. p.33). No segundo estágio, o desenvolvimento de um
esprit de corps é a fase mais importante para estabelecer laços entre o agitador e seu público
e, onde se formam os objetivos em comum. E finalmente no terceiro estágio se organizam as
táticas, regras, políticas e disciplinas.
3.2. O Movimento Escola sem Partido
O Escola sem Partido se auto identifica como uma associação informal entre pais e
mestres, surgido em 2004, e veio a ganhar força principalmente a partir do debate acerca de
“ideologia de gênero” e diversidade sexual ocorrido sobre os Planos Nacionais de Educação,
sobretudo em 2014 e 2015. Outro motivo para o aumento da visibilidade em 2014, como
mencionado na introdução, foram os primeiros projetos do Programa Escola sem Partido
encomendados pelos irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro.
Nota-se no Escola sem Partido, uma virada de apelo moral em detrimento das
questões políticas tratadas na “década do ostracismo”, um verdadeiro senso de oportunidade,
mudança de repertório, nascido no seio das polêmicas do kit anti-homofobia, em 2011, onde
ocorreu grande movimentação na mídia e no Congresso a respeito das disputas de opinião
sobre a implantação do material referente ao programa “Escola sem Homofobia”,
pejorativamente apelidado de “kit gay” pela oposição, material didático elaborado como
sendo uma das ações do movimento Brasil Sem Homofobia que visava a capacitação de
profissionais da educação para lidar com questões LGBTs no ambiente escolar.
Outro marco amplamente notado por alguns estudiosos do tema (CESAR, 2017.
MILSKOLCI, 2017) foi a conferência Conferência Episcopal Peruana de 1998. Nessa
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conferência foi confeccionado uma nota intitulada “La ideologia de género: sus peligros y
alcances”. Nessa nota, há onze tópicos a serem tratados sobre os perigos iminentes da
“ideologia de gênero”. Destaca-se aqui o item “Neo Marxismo” aonde os autores da nota
demonstram a tentativa atrelar o movimento feminista da “ideologia de gênero” a um novo
tipo de militância marxista. Segundo os autores, as feministas seriam responsáveis pela
destruição dos lares tradicionais uma vez que se utilizavam da teoria marxista para afirmar as
oposições entre as classes sexuais, reutilizando assim o marxismo como forma de
emancipação ao se negarem a exercer os papéis reprodutivos da sociedade. O argumento
aqui é demonstrar que as questões políticas de espectro de esquerda, sobretudo ligadas ao
marxismo sofrem esse tipo de “virada” às questões de gênero quando convenientes, o Escola
sem Partido por exemplo surge como o opositor da “ideologia de gênero” que viria
ocorrendo dentro das salas de aula do Brasil. É importante ressaltar que antes de se
estabelecerem enquanto bancada articulada com projetos de lei espalhados pelo Brasil, o
grupo era apenas um pequeno movimento surgido no sudeste do Brasil, e que não havia
obtido êxito em suas reivindicações.
Os articuladores do Escola sem Partido, desde sua gênese, defendem que seja dado
primazia à família nas questões políticas e mais tarde na educação sexual. A própria
justificativa para a criação de um “programa” dessa natureza, segundo seu idealizador,
Miguel Nagib em 2003, era de uma organização que lutasse contra a “Doutrinação Marxista”
no interior das escolas. Essa é uma questão bem problemática e que pode servir de ponto de
partida para diversos tipos de análise. Primeiro por que o programa não define no projeto de
lei e nem em seu site oficial o que é ser marxista, o que é a esquerda e o que é fazer parte da
esquerda, o que é a direita e o que é fazer parte da direita. Segundo Nagib, o impulso para
iniciar as atividades teria ocorrido durante uma situação em que sua filha lhe relatou que na
escola, seu professor de História teria feito uma comparação entre o líder da Revolução
Cubana Che Guevara e São Francisco de Assis. Nagib, de religião católica, se sentiu
ofendido com tal comparação e passou a fazer panfletagens por conta própria na escola da
filha (mesmo sofrendo represália dos outros pais e o mais importante, dos próprios alunos)
na tentativa de denunciar a “doutrinação” que os jovens estariam sendo submetidos no
interior das salas de aula.
Um impulso ao seu projeto foi dado através da edição nº 2074 da Revista Veja,
publicada em 20 de agosto de 2008 do qual o próprio Miguel Nagib participa como
entrevistado na matéria “Prontos para o Século XIX”. A capa da revista naquela semana foi
publicada com a chamada “O inssinu no Brasiu è otimo” (sic), com erros grosseiros de
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português, na tentativa de ironizar a crença dos pais dos alunos que acreditam na qualidade
do ensino e dos professores que se consideram bem preparados para a tarefa de ensinar,
ambos casos também trazidos pela matéria.17 O título da reportagem, “Prontos para o Século
XIX”, também tenta ironizar a situação que milhões de jovens estariam submetidos: aprender
sobre o filósofo Karl Marx nas escolas. A matéria jornalística retrata o marxismo como
conteúdo ultrapassado que deixou de ser importante há séculos atrás, ignorando o fato de que
nas Ciências Humanas, o pensamento de Karl Marx (1818 - 1883) é considerado um dos
mais influentes do século XX. Conceitos como o de classe social, por exemplo, ajudam até
hoje a produzir análises econômicas, históricas e culturais em diversos países no mundo, e no
Brasil não seria diferente. É de suma importância estudá-lo e nem os críticos mais vorazes do
marxismo defenderiam banir seu estudo. Além disso, estudá-lo não significa adotá-lo, como
sugere a reportagem e os defensores do Escola sem Partido.
A reportagem em questão tenta o tempo todo criar um ambiente de tensão entre pais e
professores, logo no início é colocado que “A reportagem que se vai ler pretende chamar
atenção para as raízes dessa cegueira e contribuir para que pais, professores, educadores e
autoridades acordem para a dura realidade cuja reversão vai exigir mais do que todos estão
fazendo atualmente”.
A “cegueira” seria perante a doutrinação que estava ocorrendo dentro das escolas.
Essa tensão se reflete nos dias de hoje, com professores com décadas de carreira que, de
repente, estão sendo acusados de cometer doutrinação no exercício das suas funções. Nota-se
que até a publicação desta matéria, em 2008, a maioria dos educadores e demais atores do
campo educacional nunca tinham sido acusados em um veículo de circulação nacional, de
fazer “doutrinação ideológica”, apesar de lhes serem atribuídas tal prática como se fosse
cotidiana e norteadora dos seus propósitos pedagógicos.
Esse estudo “constatou” que 78% professores consideram que a função da escola é a
de “formar cidadãos”, em detrimento das outras duas alternativas que eram “ensinar a
matéria” e “preparar as crianças para o futuro”, logo concluíram que “formar cidadãos” é
considerado como sendo de viés de esquerda, portanto isso seria um grave sinal de
doutrinação de esquerda. A pergunta em si é cheia de erros, qualquer professor entenderia
que as três funções descritas nas perguntas estão intrinsecamente interligadas e são
intercambiáveis na tarefa de ensinar, e que é impossível qualquer uma das alternativas estar
cem por cento do tempo correta.
17 A matéria transcrita bem como printscreens da edição está disponível em
<http://www.udemo.org.br/Leituras_224.htm> Acesso em 20/02/2020
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Suponhamos que a pesquisa esteja correta e que 78% dos professores entrevistados
são de esquerda. Como realmente mensurar esse dado tão subjetivo? Mesmo se fosse
possível mensurar a nível nacional, que é o pretendido pelo programa, através do projeto de
Lei Federal, como provar que a relação professor – aluno estaria fadada a ser doutrinadora?
Como mensurar o teor das conversas entre professor aluno na sala de aula? Proibir que se
fale de assuntos polêmicos é a solução? Os alunos são sujeitos passivos e aceitam todos os
conteúdos como verdadeiros ou são questionadores?
Cabe aqui também fazer uma reflexão sobre a revista, claramente de viés liberal
economicista. A revista em questão não é e nem pretende ser neutra. E a matéria jornalística
em questão está carregada de posicionamento político e de ideologia. Afinal, ideologia,
como proposto pelo grupo e seus apoiadores não poderia ser só de esquerda. A própria
pesquisa apresentada pela matéria deve ser contestada, pois foi encomendada pela própria
revista e traz uma visão muito superficial do assunto. Além disso, é importante ressaltar que
a revista foi condenada, em 2013 por essa mesma matéria a indenizar em 80 mil reais por
danos morais o professor de História do Colégio Anchieta, de Porto Alegre - RS, Paulo
Fiovaranti pela forma que retratou o profissional. A decisão foi favorável ao professor pois a
justiça entendeu que a reportagem distorceu os fatos ocorridos e descritos e que representou
o professor como um profissional despreparado e ignorante, que, na visão da revista,
representava todos os outros professores das escolas pública do Brasil.18
Após esse episódio o MESP foi ganhando espaço aos poucos na mídia em matérias
esporádicas e entrevistas com Miguel Nagib, é estabelecido entretanto que a década 20042014 de certa forma foi uma década de pouca movimentação e visibilidade para o MESP.
Com exceção da matéria de 2008, o MESP só ganhou exposição nacional, e de forma
negativa, através de um processo judicial que Miguel Nagib sofreu em 2007 do Sistema
COC de Ensino. Na ocasião, Nagib havia publicado no site do movimento, a pedido da mãe
de uma aluna, um material didático de uma escola particular do Sistema COC em São Paulo
em um texto que afirmava ser um material com “método pedagógico pornomarxista”.
Ressalvando a exposição negativa, de certa forma este fato colaborou para que Miguel Nagib
aparecesse no cenário público, tendo o ocorrido sido publicado no jornal Folha de S. Paulo e
Revista Veja.19
18

O processo jurídico envolvendo o professor e a revista está disponível em:
<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112976187/apelacao-civel-ac-70052858230-rs/inteiro-teor112976192> Acesso em 20/02/2020
19 Documentos do processo sofrido por Nagib bem como as capturas de tela das matérias podem ser conferidos
no link <https://www.migalhas.com.br/quentes/40481/conteudo-de-apostila-escolar-vai-parar-na-justica> Acesso
em 01/07/2020.
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No primeiro semestre de 2018, o Escola sem Partido se empenhou juntamente com o
Movimento Brasil Livre, o MBL, em uma verdadeira caça aos professores e à liberdade de
ensinar. As relações entre o MBL e o Escola sem Partido começaram a se estreitar entre
2016 e 2017. Através de vários membros do MBL, que também são parlamentares, que
passaram a introduzir pautas articuladas pelo Escola sem Partido nas prefeituras, câmaras
estaduais e câmara federal como por exemplo o caso do Escola sem Partido em Londrina,
proposto pelo vereador Filipe Barros do PSL-PR membro do MBL. Ao longo desse período
de alianças e crescimento o movimento promoveu marchas, protestos, confecção de
camisetas e adesivos com o “Cartaz dos Deveres do Professor” distribuídos gratuitamente
caso o aluno quisesse colar em seu caderno o mesmo cartaz que previa em alguns projetos de
lei.20
O Escola sem Partido faz parte então de um movimento autodenominado apartidário,
que existe desde 2004 mas somente ganhou o debate público nacional de forma mais
homogênea e organizada através das duas últimas eleições para o legislativo na câmara dos
deputados, passando a contar com o apoio de políticos de extrema direita e de convicções
religiosas fundamentalistas. O MESP inseriu, através de seus parlamentares eleitos em todo o
país, projetos de lei nos níveis municipal e estadual, com o objetivo de aprovar o “Programa
Escola sem Partido”, também conhecido por seus oponentes como “Lei da Mordaça”. No
website (www.escolasempartido.org) há um modelo do anteprojeto de lei a ser reproduzido e
apresentado nas Câmaras Municipais (municipal) e Assembleias Legislativas (nível
estadual). O projeto, que se utiliza do princípio da neutralidade, afirma que professores estão
usando suas funções como educadores para fazer lavagem cerebral nos estudantes e fazê-los
aderir a certas visões políticas e ideológicas, adotar padrões de julgamento e condutas
morais/sexuais incompatíveis com os ensinamentos de seus pais. Afirmam também que há
abuso da liberdade de ensinar hoje no Brasil e, por isso, os professores estariam doutrinando
seus alunos. A Constituição Brasileira de 1988, que dentre os seus valores democráticos
assegura no seu artigo 206 a liberdade de ensinar, foi o ponto de partida para a última
tentativa de experiência democrática no país. Nesse âmbito estabelecemos aqui o Escola sem
Partido como um dos muitos ataques à frágil e recente democracia brasileira.
O Escola sem Partido não é uma criação brasileira, ao contrário, se inspirou em
movimentos norte americanos para importar suas ideias e copiar alguns repertórios de ação
20 Desde o início os deputados da família Bolsonaro estiveram muito interessado no projeto, no vídeo abaixo o
deputado federal Eduardo Bolsonaro faz propaganda do adesivo do ESP e comunica que está distribuindo
gratuitamente. Disponível em: <https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=746802182179075&id=232788843580414> Acesso em 01/07/2020.
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coletiva. No site do ESP e em entrevistas de Miguel Nagib encontra-se menções aos
movimentos: “No Indoctrination”,21 “Students for academic freedom”, “No brainwashing”,
“No brainwashing kids”, “No indoctrination by dogmas”, “Creation Studies Institute”, além
do “Campus Watch”, que são uma realidade nos Estados Unidos da América do Norte
(EUA) e Canadá e também na Austrália. Os movimentos são descritos no site do ESP como
“bem sucedidas experiências” contra a doutrinação. Há ainda a organização conservadora,
“Turning Point USA”. Fundada em 2012, a TPUSA se identifica no seu website como uma
organização não governamental, que tem como missão “identificar, educar, treinar e
organizar os alunos para promover os princípios de liberdade, livre mercado e governo
limitado.” (ou Estado Mínimo). A organização do website é bem parecida com a do MBL,
possuindo inclusive uma loja virtual com “kits de ativismo”. Entre as ações do movimento,
há panfletagens nas universidades e também recrutamento online de novos membros. Apesar
de se posicionarem como apartidários nas redes sociais, a grande maioria das postagens são a
favor do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano. O
movimento frequentemente se posiciona a favor de discursos do presidente, sobretudo as
falas de Trump sobre educação, família e patriotismo.
Uma ação que se aproxima do caso brasileiro foi a criação de um website chamado
“Prof Watchlist”, uma espécie de mural de exposição de “doutrinadores”. Nesse site é
possível enviar um perfil de algum professor que a vítima se considere doutrinada por ele, e
o perfil desse professor bem como seu currículo e local de trabalho ficam expostos no sítio.
A história toda é controversa, uma vez que a TPUSA insiste em dizer que preserva a
liberdade, mas que os pais têm o direito de saber quem são os professores dos seus filhos. O
website profwatchlist.org se utiliza de fontes outros sites conservadores para embasar suas
denúncias, como o “Campus Reform”, uma espécie de jornal pertencente ao “Leadership
Institute”, uma tradicional organização política conhecida por treinar conservadores ativistas,
estudantes e líderes desde 1979 a se tornarem políticos profissionais.
Uma iniciativa parecida ocorre no canal de denúncias no site do Escola sem Partido,
aonde é possível enviar delação de fatos caso “você ou seu filho tenha sido vítima de um
militante disfarçado de professor”. É interessante notar que tanto no caso americano quanto
no caso brasileiro, o maior compartilhamento dessas denúncias atualmente é feito contra
professores que criticam os respectivos presidentes da república dentro do ambiente escolar.
Tanto o “Prof Watchlist” quanto o Escola sem Partido se empenham a expor situações em

21 Disponível em <https://web.archive.org/web/2010*/noindoctrination.org> Acesso 29 de janeiro 2020
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que o docente criticou a postura dos presidentes eleitos, sendo essas denúncias então
marcadas por uma oposição política direita x esquerda.
3.3. Junho de 2013 e as janelas de oportunidades
Um dos desafios atuais de sociólogos e cientistas políticos têm sido explicar o que foi
o fenômeno das Jornadas de Junho de 2013 e quais seus efeitos na política brasileira e nas
leis até hoje. A pauta inicial dos movimentos envolvidos nos primeiros protestos eram
reivindicações sobre o aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo, liderados
pelo Movimento Passe Livre, o MPL. O MPL já existe desde 2005, com pautas muito bem
definidas e se posicionando contrários ao aumento do preço da tarifa naquele momento. As
interpretações diversas defendem que as manifestações de Junho de 2013 só ganham vulto
após a repressão policial intensa durante os primórdios das manifestações, antes da mesma
ganhar as imensas dimensões que ganhou nos noticiários de todo o país e do mundo.
A mídia tradicional, no início, tratou as manifestações como minoritárias, e após
ganhar grandes proporções foram descritas como um marco na história do país. A mesma
mídia, que começa omitindo ou diminuindo a importância dos atos, passa a se realimentar
num processo de ressignificação dos mesmos (SOUZA, 2016), fazendo com que as partes
envolvidas se atentem à necessidade de disputar o seu sentido. Por outro lado, as mídias
alternativas expuseram pormenores das manifestações, sendo mais atenta e imediata, e
tornando-se o mediador principal da explosão da onda de manifestações no Brasil.
Souza (2016) descreve como foi noticiado o dia-a-dia os protestos durante o mês de
Junho de 2013 no jornal televisivo mais assistido no Brasil, o Jornal Nacional da Rede
Globo, e a forma como foram abordados os perfis dos manifestantes. No início eram
retratados como vândalos e anarquistas, mas logo no final do mês as manifestações já
haviam ganhado a “adesão” da emissora, que chegou diversas vezes a noticiar em rede
nacional o calendário dos próximos protestos, tornando-se uma forma de convocar mais
pessoas para os movimentos.
Uma das determinações contraditórias de Junho de 2013 é que ele foi global e local
ao mesmo tempo (GOHN, 2010). Global por ser uma imitação dos outros países em suas
manifestações, e local por ser o reflexo de um histórico de desgaste das classes subalternas e
a constante demanda dos serviços públicos que também engloba o Estado.
Nota-se nas Jornadas de Junho de 2013 uma verdadeira abertura de janela de
oportunidades políticas no seio dos confrontos políticos do período. Os mais variados
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“confrontos políticos” (no original contentious politics) da segunda metade do Século XX
foram mapeados e sistematizados pelos estudiosos Doug McAdam, Sidney Tarrow e Charles
Tilly (2009) como forma de englobar a tríade - movimentos sociais, revoluções e ação
coletiva - não apenas por “economia de linguagem, mas porque cada um desses termos está
intimamente identificado com uma subárea específica que é apenas uma parte do domínio
acadêmico.” (p.12). No seio dessas oportunidades políticas surgidas, temos as disputas pelos
significados das jornadas. Ainda para Tarrow:
A política do confronto é produzida quando as oportunidades políticas se
ampliam, quando demonstram potencial para alianças e quando revelam a
vulnerabilidade dos oponentes. O confronto se cristaliza em movimento
social quando ele toca em redes sociais e estruturas conectivas embutidas e
produz quadros interpretativos de ação coletiva e identidades de apoio
capazes de sustentar o confronto com oponentes poderosos (TARROW,
2009, p.43).

As estruturas conectivas no caso das jornadas foram pautadas pelo cyberativismo nas
redes, impulsionadas pelos chamados “netizens”22, que naquele momento participavam
amplamente de um verdadeiro recrutamento via rede social Facebook através da ferramenta
“eventos”. A pauta “corrupção” hegemoniza o processo a partir das manifestações maiores,
ocorridas já no final do mês, onde passa a ter a incidência do verde amarelo, ou, em outras
palavras, do “repertório patriótico”. Vale lembrar que a corrupção nunca foi uma pauta
exclusivamente de direita, sendo ambivalente. Mas no contexto histórico brasileiro, exceto
no caso de Collor, o fato do tema da corrupção ter sido alçado como prioridade na esfera
pública, e sua redução de problema governamental-estrutural para um problema do Partido
dos Trabalhadores, foi característico da direita.
Segundo Souza (2009) a ascensão do poder de consumo e, principalmente, a mudança
na identificação de classes, passa a ser um incômodo para determinados setores sociais, em
particular, para setores de classe média. Essa antipatia da classe média diante de políticas de
distribuição de renda, cotas sociais e raciais em universidades, dentre outras, do PT voltadas
aos menos favorecidos transforma-se em ódio e em medo quando uma fração da “ralé”
ascende à “classe quase média” e passa a ter acesso aos bens de consumo. O medo, por ser
irracional, é significativamente importante quando se trata de política, pois pode ser
facilmente manipulado. Foi exatamente esse medo da divisão de espaços de uma fração da
classe média conservadora com parte da “ralé” que possibilitou a formação de uma
verdadeira base social, manipulada dois anos depois, para o impeachment da presidenta
22 Cf. PATROCÍNIO, Tomás. Para uma genealogia da cidadania digital. Educação, Formação & Tecnologias,
Braga (Portugal), p. 47-65, 2008.)
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Dilma Rousseff. A partir dessa ideia, o entendimento da manipulação sobre o tema
corrupção fica mais nítido. É interessante notar que existe uma preocupação em politizar a
questão da corrupção apenas para a demonização do Estado como se o mercado fosse o
supra-sumo do correto, do sucesso. Essa trajetória de manipulação não é recente, fazem os
brasileiros acreditarem que herdaram dos portugueses a habilidade para a corrupção, criando
assim uma antipatia contra os governos que ajudam as classes menos favorecidas (Souza,
2009). Não bastasse isso, os jovens das classes subalternas, recém inseridos no mercado de
trabalho e que não possuem memória de uma vivência fora do governo PT, também se
colocam contra o governo federal. A demanda dos serviços públicos também engloba o
estado, e, apesar dos discursos constantemente afirmarem um rompimento com os partidos,
sempre retornavam a um diálogo de negociação com os mesmos – o que marca mais uma
contradição das diversas afirmações feitas neste período.
A reeleição de Dilma Rousseff em 2014 chama a atenção para os efeitos das
manifestações de 2013, ou a sensação da falta deles. Em 2015, estourou, então, atos que não
possuíam nada de ambivalência, e à ojeriza à ascensão da “ralé” se somam outras demandas,
como por exemplo, o clamor a um executivo forte, a deferência a militares, dentre outras
reivindicações quase fascistas.
O ponto importante referente aos efeitos, num curto período de tempo, foi o avanço
do Programa Mais-Médicos e a chamada, em rede nacional, para um plebiscito sobre a
Reforma Política. A capa do jornal Folha de S. Paulo de 5 de julho de 2013 tinha como
manchete “partidos aliados dizem não à Dilma, e plebiscito foi adiado”. Nesse momento
ficou explícito que estava ocorrendo um boicote da parte, inclusive, do vice-presidente
Michel Temer. O “apoliticismo” de 2013 passa a mensagem de que as instituições estavam
organizadas de forma errada. No entanto, acreditar que, caso Dilma Rousseff tivesse
rompido com o sistema político e abraçasse as demandas verde-amarelas, ela teria ganho
apoio popular, é uma aposta arriscada.
Já em 2015, as classes médias e altas tinham participação preponderante nas
manifestações de março, agosto e abril. A atuação da mídia na convocação de tais classes é
um dado. Em 13 de março de 2016, tivemos a maior manifestação da história do Brasil. Tal
ato consolida o impeachment como uma bandeira da nação. Nesse meio tempo ocorreram
uma série de fatos: Eduardo Cunha (PMDB), personagem do subsolo e da vinculação
empresa/Estado, se elegeu presidente da Câmara dos Deputados, com o antagonismo do PT.
Desde o início, de maneira muito clara, Cunha jogava para derrubar o governo, estimulava as
pautas das bandeiras conservadoras já exemplificadas no início desse texto, e propunha ele
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mesmo suas pautas como o PL nº 5069/2013, que tenta tipificar como crime contra a vida o
anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de
aborto além de barrar as políticas de ajustes que Dilma Rousseff propunha.
Desde as Jornadas de Junho, em 2013, abriu-se no país uma disputa por projetos de
sociedade diferentes. Entraram em embate as juventudes, o empresariado brasileiro,
conservadores, progressistas, professores e militares. Em suma, grupos representativos da
Esquerda e da Direita brasileira. As agendas de discussões desses grupos abarcavam a
disputa de vários espaços construídos na recente democracia brasileira. Hoje, sete anos
depois, pode-se identificar reflexos positivos e negativos daquele período. O campo de
disputa aberto possibilitou novas formas de estudar os modos de fazer política, bem como
trouxe ao debate os motivos pelo conservadorismo ter crescido sobretudo na fatia jovem da
sociedade brasileira.
Essas disputas tiveram como principal veículo as redes sociais virtuais, no que
Castells (2015) denomina como uma verdadeira “ágora” moderna ou “ágoras virtuais”. Para
Castells as redes se configuram em um “espaço de interação significativa da sociedade, onde
ideia e valores são formados, transmitidos, apoiados e resistidos; espaço que, em última
instância, se torna um campo de treinamento para ação e reação” (Idem p.355).
Mas antes de entendermos as disputas em si é importante trazer os motivos pelos
quais os espaços da web 2.0 são tão caros a essa discussão. Para Castells, a internet ajuda a
exercer a “capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais” e, também,
nos expõe à "diversidade de interesses, valores e imaginações, inclusive a expressão de
conflitos sociais” (CASTELLS, 2016, p. 456-457). É um meio de comunicação muito
abrangente e fácil de se inserir uma vez que nos fornece um tipo de relação horizontal na
nossa socialização, promovendo interatividade e comunicação de diversas formas. A lógica
da comunicação horizontalizada rompe com as formas tradicionais de comunicação de
massa, “de cima pra baixo” e promovem a aderência de diversos perfis de cidadãos da rede,
os netizens.
Para pensarmos os movimentos sociais inseridos nessa nova realidade de ação
coletiva devemos considerar:
Os movimentos sociais em rede de nossa época são amplamente
fundamentados na Internet, que é um componente necessário, embora não
suficiente, da ação coletiva. As redes sociais digitais baseadas na Internet e
nas plataformas sem fio são ferramentas decisivas para mobilizar, organizar,
deliberar, coordenar e decidir. Mas o papel da Internet ultrapassa a
instrumentalidade: ela cria condições para uma forma de prática comum que
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permite a um movimento sem liderança sobreviver, deliberar, coordenar e
expandir-se. Ela protege o movimento da repressão de seus espaços físicos
liberados, mantendo a comunicação entre as pessoas do movimento e com a
sociedade em geral na longa marcha pela mudança social exigida para
superar a dominação institucionalizada. (CASTELLS, 2017, p. 199)

GOHN (2017) considera que o conceito de cultura política continua sendo muito
importante para entendermos as Jornadas de Junho de 2013 uma vez que, na ocasião, havia
conflito em diferentes culturas políticas, o que acarretou numa série de fracionamentos das
pautas presentes. Para a autora no entanto, essa ação é natural pois remete aos mais
diferentes repertórios pessoais e narrativas de vida de cada um. Para Gohn, estamos diante
dos Novíssimos Movimentos Sociais, movimentos marcados pela heterogeneidade e uma
certa confusão nas pautas, que chegam por vezes a serem conflitantes entre si.
A razão para trazer a discussão sobre as Jornadas de Junho de 2013 para esta
dissertação é devido a essa pauta estar associada às últimas produções sobre repertórios e
suas mudanças em ações políticas.
ALONSO (2017, p.49) sustenta que durante as Jornadas de Junho de 2013 “os
manifestantes construíram suas performances políticas a partir de modelos organizacionais e
expressivos de três repertórios de confronto: o repertório socialista, o repertório autonomista
e o repertório patriota”. Para a autora os repertórios arrefeceram nas instituições, três anos
depois o repertório socialista desembocou no #foratemer e nas manifestações anti
impeachment, o repertório autonomista se dissolveu e o repertório patriota se transforma no
Vem pra Rua. E no meio do caminho surge o Movimento Brasil Livre (MBL) e na frente
reacionária, o Revoltados On Line. Em comum, o antipetismo e a pauta anticorrupção.
Destaca-se anteriormente ao MBL o movimento “Cansei”, de 2007, que tinha como
fundador o então empresário João Doria. O “Cansei” ou Movimento Cívico pelo Direito dos
Brasileiros se unia através da pauta anti-PT e anti-corrupção, além de contar com alguns
artistas como apoiadores, entre eles a ex-atriz e ex-secretária de cultura do governo
Bolsonaro, Regina Duarte. O movimento foi efêmero e durou poucas semanas, nem mesmo
partidos da oposição levaram a sério as bandeiras levantadas pelo “Cansei”, uma vez que os
membros se organizaram inicialmente em torno de outra bandeira: fazer justiça pelas vítimas
do vôo 3054 da TAM. O movimento foi uma tentativa frustrada da elite paulistana de
emplacar a pauta “Fora PT” uma vez que naquele momento histórico não reunia as condições
necessárias para o seu sucesso. Ocorre que o anti-Lula ou anti-lulismo de 2007 se transforma
em anti-Dilma de 2013, e encontra ali um momento propício para sua proliferação.23
23 “Na Sé, Cansei desemboca em ‘Fora Lula’” Disponível em
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1808200706.htm> Acesso em 21/02/2020
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Denota-se aqui mais um caso de oportunidades políticas aplicada. A Teoria do
Processo Político (TPP) compreende, por exemplo, que tais oportunidades podem ocorrer
através de fatores externos aos atores, isto é, há uma visão mais estruturalista da realidade. Já
na Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) as oportunidades aparecem como produto
de uma perspicácia cognitiva dos atores. Em ambos os casos nota-se como as oportunidades
são trabalhadas dentro dos movimentos através dos repertórios, o que será melhor explanado
no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 4
O ESCOLA SEM PARTIDO NO PARANÁ
4.1. O caminho metodológico que tornou possível a análise
Uma das maiores preocupações de um pesquisador ao longo do processo da pesquisa
é encontrar um método que se adeque ao seu trabalho e que viabilize a sua investigação.
Certamente, não se trata de uma tarefa que busque uma fórmula “mágica” que permita, de
um lado, encaixar perfeitamente as perguntas iniciais e as primeiras hipóteses, e de outro,
generalizar-se para outras pesquisas. Na sociologia, em especial, nos deparamos ainda com a
necessidade de definirmos os nossos objetos com clareza, bem como termos os objetivos
bem definidos e delimitados. Tudo isso torna-se um desafio mais “incômodo” quando se
trata de pesquisa de cunho qualitativo. Isso porque o sociólogo, que é um ser humano
complexo, está tratando de “modo subjetivo” algo também complexo e que ainda é confuso e
passível de mudança, que é a sociedade. Ou seja, as análises feitas aqui referem-se a um tipo
de análise de comportamento humano, o das estratégias de ação política, que por sua vez
serão feitas por uma observadora humana falível mas que tenta não distorcer os fatos.
Entretanto parto do princípio de que essa construção é também parcial, uma vez que vem
embutida de perspectivas próprias mas que não inviabilizam a observação. Claro que não se
trata de um problema da polêmica weberiana do problema da objetividade nas ciências
sociais. Martins (2004, p. 23) pontua que a pesquisa qualitativa é um tipo de “trabalho que só
pode ser realizado com o uso da intuição, da imaginação e da experiência do sociólogo”
ficando a competência teórica e metodológica a cargo do cientista social. A autora, ao trazer
o sociólogo americano Robert Nisbet (1913 - 1996) para o debate, diz:
Em Sociologia como uma forma de arte, Robert Nisbet (2000) afirma a
importância da imaginação e da intuição no trabalho sociológico. Para ele,
muito do que se fez na sociologia clássica teria a ver com procedimentos
intelectuais que aproximam o sociólogo muito mais de um artista do que de
um cientista social preso a regras metódicas. Certamente, Nisbet preserva as
diferenças que há entre o conhecimento sociológico e o artístico. Para ele,
porém, é importante resgatar momentos em que foi grande a aproximação
entre esses domínios e nos quais a intuição e a imaginação possibilitaram o
desenvolvimento tanto de um quanto de outro. Um trabalho assim entendido
exige que o sociólogo afirme a sua responsabilidade intelectual através de
um tipo de trabalho artesanal, visto não só como condição para o
aprofundamento da análise, mas também — o que é muito importante —
para a liberdade do intelectual. (Idem, p.293).

Tomando como ponto de partida a liberdade para apresentar as competências teóricas
e justificar as escolhas, aproveito a oportunidade para apresentar o referencial teórico e a
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metodologia a seguir. Inicialmente, buscarei traçar o perfil de três figuras que considero
cruciais para entender como a estratégia do Movimento Escola sem Partido (MESP)
repercutiu em território paranaense, a saber: o deputado federal Paulo Martins (PSC-PR),
deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) e o deputado estadual Homero Marchese (PROSPR) respectivamente eleitos por Curitiba, Londrina e Maringá, as três maiores cidades do
Estado do Paraná.
Esta breve apresentação de trajetórias locais facilitará o entendimento do processo de
retroalimentação entre Movimento Escola sem Partido (MESP), partidos políticos de direita
e Movimento Brasil Livre (MBL). Isso porque o primeiro projeto Programa Escola sem
Partido foi encomendado pelo então deputado federal Flávio Bolsonaro a fim de ser
apresentado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em maio de 2014, como descrito na
introdução desta dissertação. Poucos dias antes, em 22 de abril de 2014, o PNE (Plano
Nacional de Educação 2014-2024), que havia sido duramente criticado pelas bancadas
conservadoras do Congresso Nacional, retirou através de comissão especial na câmara a
palavra “gênero”, e também as referências à orientação sexual no plano. Nota-se que o
projeto de lei foi encomendado em um momento propício tanto para os interesses de Flávio
Bolsonaro que naquele ano iria disputar a reeleição para deputado estadual, quanto para o
Movimento Escola sem Partido que estavam desfrutando de algumas de suas bandeiras sendo
discutidas nas sessões na Câmara dos Deputados do programa “Escola sem Homofobia”,
algo que repercutiu em jornais de circulação nacional, inclusive em horário nobre na TV
brasileira.24 E também nas sessões do PNE, uma vez que uma das bandeiras do MESP é a da
educação sexual ficar a cargo exclusivamente da família.
Nesse cenário, mostrar as trajetórias locais serve para explicar os eixos locais
contidos nessa estratégia geral que se repetiu pelo país, bem como ilustrar esse processo de
retroalimentação existente entre MESP, MBL e partidos políticos de direita. O argumento
central então é que: I – ocorreu uma retroalimentação de repertórios entre MESP, MBL e
alguns representantes da direita brasileira, e II – esses repertórios se desdobraram em
diversas bandeiras políticas no campo da direita. Ao longo deste capítulo utilizarei parte do
aparato teórico encontrado no paradigma da sociologia norte americana para sustentar meu
argumento. Para o estudo dos agitadores e a construção da ideologia do grupo será utilizado
a teoria clássica norte-americana (GOHN, 1995, p.30) sobre as ações coletivas: o estudo de
interacionismo simbólico de Herbert Blumer do primeiro grupo de pensadores da Escola de
24 Jornal da Record de 13 de maio de 2011 realiza matéria sobre programa Escola sem Homofobia. Disponível
em <https://www.youtube.com/watch?v=IdtpSSOfwmM> Acesso em 03/07/2020
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Chicago. Blumer (2016) promove um interessante debate sobre os estágios de
desenvolvimento dos movimentos sociais, algo que o autor considerava cabal para
entendermos o sucesso ou o fracasso de um movimento. Após as análises de Blumer
adentrarei nas teorias contemporâneas do paradigma norte americano, utilizando de Tarrow
(2009) para mostrar as relações entre movimentos sociais e partidos políticos e Tilly (1978,
2001) em suas considerações sobre os repertórios.
Charles Tilly (1929 - 2008) foi um dos grandes nomes da sociologia do século XX, e
um notório estudioso acerca dos movimentos políticos. É mérito do referido autor o conceito
sociológico de repertório, entendido aqui como um conjunto de recursos mobilizados
conforme a necessidade, ou interesse, dos agentes. Ou seja, o conceito de repertório
compreende uma abordagem racionalista que se esforça para entender a ligação entre
interesses e ações. O autor, grande fã do estilo jazz, “empresta” a palavra “repertório”, vindo
do campo da música. Dentro da música, a noção de repertório está atrelada a um conjunto de
peças executadas dentro de um concerto. Assim, podemos entender que os repertórios não
são intercambiáveis, ou seja, eles só fazem sentido dentro daquele período histórico, assim
como só faz sentido dentro de um mesmo arranjo musical, embora possam inspirar outros
repertórios mundo afora. Para o autor, repertórios “são compostos não só de formas de
pensar, como também formas de agir” (ALONSO, 2001, p.44).
A definição mais bem acabada de repertório foi encontrada no livro Dynamics of
Contention (2001), uma das várias parcerias entre Doug McAdam, Charles Tilly e Sidney
Tarrow em seus diversos trabalhos e pesquisas sobres os movimentos sociais nas teorias do
confronto político da sociologia norte americana.
Em geral, o conhecimento prévio compartilhado, as conexões entre os
principais indivíduos e a direção no local orientam o fluxo da ação coletiva.
Os reclamantes geralmente interagem estrategicamente com os objetos de
suas reivindicações, um público significativo e representantes de
autoridades públicas. Muitas vezes, eles também devem enfrentar rivais ou
inimigos. Essas interações procedem de conexões anteriores e da
experiência acumulada. Por essa razão, podemos pensar no repertório como
performances - como interações roteirizadas na maneira improvisadora do
jazz ou teatro de rua, em vez de rotinas mais repetitivas de música clássica
ou rituais religiosos. Tais performances agrupam-se em repertórios, matrizes
de possíveis interações conhecidas que caracterizam um conjunto particular
de atores. As performances inovam em torno de repertórios herdados e
frequentemente incorporam formas rituais de ação coletiva. A contenção
inovadora é uma ação que incorpora reivindicações, seleciona objetos de
reivindicações, inclui auto-representações coletivas e/ou adota meios que
são inéditos ou proibidos no regime em questão. Repertórios evoluem como
resultado de improvisação e luta. Mas a qualquer momento, eles limitam as
formas de interação que são viáveis e inteligíveis para as partes em questão.
(tradução minha, p.49).
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Um repertório funciona então em uma constante de adição e subtração, o que é bem
sucedido é utilizado e reverberado, o que é mal sucedido é subtraído. Para Alonso (2012,
p.23) “o repertório muda por estandardização ou rotinização (Tilly, 1978: 161 e 159), no
sentido weberiano, conforme o uso, o que adiciona novas formas de ação bem-sucedidas e
subtrai as menos eficientes.” Tilly desdobrou o seu conceito ao longo de trinta anos, sendo
que nos anos 70 elaborou o “repertório de ações coletivas”, nos anos 90 o “repertório de
confronto”, e nos anos 2000 “repertório e performance” (ALONSO, 2012).
A partir dessa explanação, a proposta desse capítulo é uma análise de dois repertórios
do Movimento Escola sem Partido: o repertório da “doutrinação marxista” e o repertório da
“ideologia de gênero”, através de uma análise jornalística de vinte e nove (29) editoriais
selecionados por palavras-chave nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e
Gazeta do Povo.
O organograma abaixo reúne os elementos-chave que tornam possível o
compreendimento do que se trata os repertórios:
Figura 1 – Organograma conceitual sobre repertório

FONTE: Elaboração da autora.

Além da análise dos repertórios farei uma breve reconstrução de trajetórias locais de
três agentes do MESP no Paraná, o que facilitará o entendimento do processo de
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retroalimentação entre Movimento Escola sem Partido (MESP), partidos políticos de direita
e Movimento Brasil Livre (MBL).
4.2. Os agitadores
A agitação executa o papel mais importante nos primeiros estágios de um
movimento. Assim como o significado da palavra “agitar” sugere, a agitação faz as pessoas
despertarem e faz com que seja possível recrutá-las a participar de determinadas ações. Esse
despertar acontece através do ato de introjetar impulsos e ideias que deixam essas pessoas
insatisfeitas com a realidade que elas encaram. Para uma agitação ser bem sucedida, ela
primeiro precisa ganhar a atenção das pessoas, depois despertar sentimentos e por último dar
direção a esses sentimentos através de promessas de mudança, novas ideias ou críticas
colaborativas. Para Blumer (2016), há essencialmente, dois tipos de agitadores:
Os agitadores parecem se dividir em dois tipos: um tipo de agitador é um
indivíduo excitante, inquieto e agressivo. Seu comportamento dinâmico e
energético atrai a atenção das pessoas para ele; e a excitação e inquietação
de seu comportamento tende a contagiar as pessoas. É provável que ele aja
com gestos dramáticos e fale em termos espalhafatosos. Sua aparência e
comportamento promovem o contágio de inquietação e excitação. É
provável que esse tipo de agitador seja mais bem-sucedido na situação em
que as pessoas já estão perturbadas e instáveis; em tal situação, sua própria
atividade excitada e enérgica pode facilmente despertar outras pessoas
sensibilizadas a esse comportamento e já dispostas à excitabilidade. O
segundo tipo de agitador é mais calmo, quieto e honrado. Ele agita as
pessoas não pelo que faz, mas pelo que diz. É provável que ele seja um
homem poupador de palavras, mas capaz de dizer coisas muito cáusticas,
incisivas e penetrantes que ficam "sob a pele das pessoas e as forçam a ver
as coisas sob uma nova ótica. (p.66)

Blumer afirma ainda que considera suficiente dizer que essas táticas de agitação
devem variar de acordo para cada situação, público e cultura. Afinal, uma tática que pode ser
bem sucedida com um grupo pode parecer ridícula com outro, mas que praticamente não há
estudos realizados sobre essas táticas de agitação. Para o autor, o sucesso de um agitador
depende da sua conectividade com o seu público. Um agitador deve sentir os pensamentos,
interesses e carregar os valores dos seus ouvintes.
O agitador também pode agir como um empreendedor moral (Becker, 2009) ao tentar
realizar a aplicação de regras, que serviriam como leis. Para Becker, empreendedores morais
são indivíduos que realizam empreendimentos morais no sentido de criar novas classes de
outsiders perante a sociedade através de cruzadas morais:
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O cruzado moral, no entanto, está mais preocupado com o fim do que com
os meios. Quando se trata de redigir regras específicas (tipicamente na
forma de legislação a ser proposta a uma Assembleia Estadual a um
Congresso Federal), ele com frequência recorre ao conselho de especialistas.
Advogados e juristas muitas vezes desempenham esse papel. Uma
consequência importante de uma cruzada bem-sucedida, claro, é o
estabelecimento de uma nova regra ou conjunto de regras, em geral
concomitante à criação do mecanismo o apropriado de imposição
(BECKER. p.155).

A ideia de empreendimento moral é muito ilustrativa para entendermos o conteúdo de
PL’s do MESP, pois Becker trabalha também com a noção da delação, o destaque
publicitário que a delação promove e os interesses que movem essas imposições morais:
Primeiro, a imposição de uma regra é um empreendimento. Alguém, um
empreendedor deve tomar a iniciativa de punir o culpado. Segundo, a
imposição ocorre quando aqueles que querem a regra imposta levam a
infração à atenção do público; uma infração não pode ser ignorada depois
que é tornada pública. Em outras palavras, a imposição ocorre quando
alguém delata. Terceiro, pessoas deduram, tornando a imposição necessária,
quando vêem alguma vantagem nisso. O interesse pessoal as estimula a
tomar a iniciativa. Finalmente, o tipo de interesse pessoal que leva à
imposição varia com a complexidade da situação em que a imposição tem
lugar. (BECKER, 2009, p.130).

O sociólogo também destaca que interesse pessoal, iniciativa e publicidade interagem
com a complexidade da situação para produzirem tanto imposição quanto a não-imposição
de novas regras.
Quanto ao caráter dos agitadores do MESP destaca-se primeiramente o próprio
Miguel Nagib, advogado e procurador pelo Estado de São Paulo e morador de Brasília, o que
o torna estrategicamente relevante ao recebimento de propostas e articulações para seus
empreendimentos morais. Quanto aos agitadores do MESP-Paraná, o resumo das trajetórias
será feito em formato de quadro e ao longo do texto constarão alguns elementos e imagens
das figuras locais ilustrando os seus eixos de estratégia:
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Quadro 2 - Os agitadores do Paraná

Homero Marchese

Paulo Martins

Profissão inicial: Advogado e
mestre em direito UFPR.
Concursado Tribunal de Contas do
Estado (TCE/PR)

Profissão inicial: Jornalista,
participou ativamente na TV
contra a “Ideologia de gênero” no
cenário das discussões do Plano
Estadual de Educação (2015). Faz
a propaganda de abertura na
página oficial do programa Escola
sem Partido

Profissão inicial: Advogado e
assessor parlamentar na câmara
dos vereadores de Londrina.

Repertório: Segundo o mesmo
sua vida política deu início em
junho de 2013 nos protestos anticorrupção

Repertório: agenda “anti-gênero”
desde o início.

Repertório: agenda “anti-gênero”
desde o início.

2014 - tentou eleições para
deputado Estadual no Paraná
obtendo 12.658 votos e terceira
suplência do seu partido na chapa
PV/PPL na ALEP.

2014 - Tentou as eleições para
deputado federal, obtendo 63.970
votos sendo eleito o quarto
suplente da coligação
PSDB/DEM/PR/PSC/PTdoB/PP/S
D/PSD/PPS não sendo eleito

Assessor político em Londrina atividades paralelas: petições
onlines, atividades acadêmicas na
UEL, chapa DCE, etc...

Em outubro de 2016, foi eleito o
vereador mais votado da história
do município de Maringá, com
6.573 votos.

Tomou posse em 17 de março de
2016. Afastou-se em 19 de outubro
de 2016.

Eleito vereador em 2016, dizendo
ser “primeiro vereador ideológico”
de Londrina, integrou o conselho
universitário da Universidade
Estadual de Londrina (UEL)

Estratégia de ativismo
institucional: Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça
- CCJ de Maringá. em 11 de
Dezembro de 2017,
determinou o prosseguimento da
tramitação do projeto Escola Sem
Partido em Maringá, de autoria do
vereador William Gentil, por
decurso do prazo máximo
regimental de tramitação na
comissão.

Estratégia de ativismo
institucional: COMISSÃO
ESPECIAL: PEC 004/15 PRORROGAÇÃO DA DRU ATÉ
2019: Suplente, 01/06/2016 19/10/2016, PL nº 7180/14 ESCOLA SEM PARTIDO:
Titular, 05/10/2016 - 19/10/2016,
CESP - REFORMA POLÍTICA:
Titular, 19/10/2016 - 19/10/2016.

Estratégia de ativismo
institucional: Comissão
permanente de Educação,
Comissão de Direitos Humanos e
Minorias - CDHM: Titular,
12/03/2019 - 03/02/2020

Alianças: Coordenador MBL
Maringá

Alianças: Veterano do MBL em
Curitiba ao lado do coordenador
Eder Borges sendo o 1º deputado
federal do movimento no Brasil

Alianças: Coordenador MBL
Londrina (rompeu em 2018 para se
manter alinhado ao governo
Bolsonaro)

FONTE: Elaboração da autora.

Filipe Barros
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O quadro acima foi produzido com uma junção de informações fornecidas pelos
próprios interlocutores ao jornal Gazeta do Povo25, e também nos seus respectivos perfis do
site na Câmara dos Deputados para Filipe Barros e Paulo Martins e Assembléia Legislativa
do Paraná para Homero Marchese.
Quanto às estratégias de ativismo institucional, o conceito, apesar de ser abrangente e
não se limitar a atores que tenham acessado as vias institucionais por meio de movimentos
sociais, aqui será tratado como o caso daqueles parlamentares que “orientaria sua atuação no
espaço institucional no qual está inserido de forma a atingir os objetivos, demandas e/ou
interesses daquele movimento social”. (Rech e Silva, 2016. p.381).
Para Nagib, a articulação com deputados é de extrema importância pois, através dos
parlamentares, é possível que se crie audiências públicas aonde estejam presentes
autoridades como o secretário da educação do Estado e também populares, além disso o
vereador ou deputado pode comunicar a imprensa da audiência para conceder entrevistas,
realizar campanhas informativas e emendas que interessem a pauta do movimento. O
legislador pode ainda transformar o gabinete em um núcleo do Escola sem Partido, o que é
vantajoso financeiramente uma vez que o parlamentar pode instrumentalizar os assessores
para as ambições do movimento, como exposto nas figuras abaixo:
Figura 2 – Requerimento para checagem de Material Didático

FONTE: https://www.facebook.com/filipebarrosoficial/

25 Entrevista com Homero Marchese, deputado eleito e membro do MBL https://www.youtube.com/watch?v=dA71kZnN-c FILIPE BARROS: STF, aborto, ideologia de gênero e fake news https://www.youtube.com/watch?
v=DGKz54hs5Hg Acesso 05/07/2020
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Figura 3 – Assessores “vigiam” livros didáticos

FONTE: https://www.facebook.com/filipebarrosoficial/

4.3. Cosmovisão, desenvolvimento de ideologia do grupo e alianças dentro do repertório
de ação coletiva
cosmovisão
cos·mo·vi·são
sf
Sistema pessoal de ideias e sentimentos acerca do Universo,
concepção do mundo.

Um dos métodos de investigação da realidade bem difundido nas ciências sociais têm
sido realizar análises acerca das visões de mundo. A cosmovisão (Weltanschauung) é um
conceito surgido na filosofia, têm sua origem nos escritos de Immanuel Kant (1724-1804)
em “A Crítica da faculdade do juízo” (1790) sendo utilizado por diversos filósofos do Século
XIX e Século XX. Destaca-se G. W. H. Hegel (1770-1831), Søren Kierkegaard (1813-55),
Wilhelm Dilthey (1833-1911), Friedrich Nietzsche (1844-1900) no Século XIX e Martin
Heidegger (1889-1976), Ludwig Wittgenstein (1889-1951 e Michel Foucault (1926-1984) no
Século XX. O conceito foi expandido também para as ciências naturais por Michael Polanyi
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(1891-1976) e por Thomas Kuhn (1922-1996), sendo Sigmund Freud (1856-1939) e Carl
Jung (1875-1961) pensadores expoentes no campo da psiquiatria/psicologia e Karl
Mannheim (1893-1947) e Peter Berger (1929-2017) na sociologia. A ideia de cosmovisão é
muito complexa passando por diversas formas de concebê-la. No sentido kantiano a palavra
Weltanschauung remetia a “intuição de mundo”. Martin Heidegger (1962) observa que Kant
empregou Weltanschauung em referência ao mundus sensibilis (ou mundo das coisas
percebidas pelos sentidos humanos) isto é, como uma “intuição do mundo no sentido de
contemplação do mundo dado aos sentidos”. Isso porque para Heidegger a pergunta “o que é
a filosofia?” era a questão maior em jogo. Nesse sentido a cosmovisão têm a característica de
conduzir a vida em sociedade e ajuda a responder a pergunta principal do que é a filosofia.
A cosmovisão é tratada também como algo que estabelece as relações em sociedade,
bem como cimenta as relações humanas no que é relativo aos valores culturais. Karl
Mannheim (1986 p. 89) argumenta que a Weltanshauungen (cosmovisões) de vários grupos
sociais se desenvolve dentro da ação política. Ao estudar estilos de pensamento, na sua
diferenciação

entre

tradicionalismo

e

conservadorismo,

o

autor

afirma

que

o

conservadorismo nada mais é do que o tradicionalismo elevado a seu limite, isto é o
conservadorismo é organizado estruturalmente.
O conservadorismo é exatamente uma tal configuração estrutural objetiva,
dinâmica e historicamente desenvolvida. As pessoas conhecem e agem de
modo "conservador" (distinto de um modo simplesmente tradicional), na
medida em que, e somente na medida em que, incorporam a uma dessas
fases de desenvolvimento dessa estrutura mental objetiva (normalmente na
fase contemporânea), e se comportam em termos de tal estrutura,
simplesmente reproduzindo-a no total ou em parte ou desenvolvendo-a mais
além por adaptação a situações concretas e particulares.” (MANNHEIM,
1986. p.105).

O autor também aponta para ações criadas através da comunhão das
Weltanshauungen:
O conservador somente pensa em termos do sistema como uma reação,
quando é forçado a desenvolver urn sistema próprio para contrapor ao dos
progressistas ou quando a marcha dos acontecimentos o priva de qualquer
influência sobre o presente imediato, de tal forma que ele seria obrigado a
girar a roda da história para trás a fim de reconquistar sua influência.”
(Ibidem p.112).

Entretanto, cosmovisões ou ideias forças dos grupos sociais envolvidos em ações
políticas não nos apresentam limites organizáveis ou de apenas uma escala, passíveis de
serem categorizadas dentro de estilos de pensamento já existentes na sociologia, como é o
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caso dos diversos agentes do movimento Escola sem Partido. Isso porque somente o
aprofundamento no estudo das cosmovisões não conseguiria nos fornecer pistas do que
determinam as ações políticas, muito embora possa nos fornecer material acerca do que
influencia as audiências, uma vez que as cosmovisões representam uma ampliação de
nuances ideológicas de um mesmo universo mental. Como aponta Messenberg (2017), as
cosmovisões são uma orientação central:
A noção de cosmovisão aqui adotada fundamenta-se no sentido weberiano
(1992), o qual o qual a relaciona aos valores ou princípios culturais que
embasam as concepções do universo e filosofias de vida de uma sociedade
ou grupo. Cosmovisão é, por conseguinte, uma orientação central que
abarca narrativas e percepções acerca da realidade e fornece o fundamento
sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. (Idem, p.25).

Podemos dizer, dessa forma, que cosmovisões operam no núcleo dos acontecimentos,
nas ideias centrais dos agentes, e que orientam a criação de práticas e objetivos. O mesmo
acontece com o conceito de backlash, já trabalhado neste texto. Para PATERNOTTE (2020)
“a narrativa do backlash tende a agrupar atores muito diferentes sob o mesmo guarda-chuva.

Por essa razão, pode acarretar categorizações precipitadas e binárias, que não permitem
enxergar a diversidade e as tensões nesses arranjos complexos de forças e atores.”.
Entretanto como mostrado pelo mesmo autor, e também por KÓVATZ & POIM, (2015),
estudos comparativos realizados recentemente na Europa mostram que existem sim,
estratégias transnacionais entre grupos anti-gênero, porém com motivações diferentes.26
O desenvolvimento da ideologia do grupo - Herbert Blumer (2016)
A ideologia é o que dá corpo ao movimento. É o que vai sustentar teoricamente os
indivíduos ali presentes após serem atraídos pelo agitador e servir de guia para futuras ações.
Sem uma ideologia sólida o grupo possivelmente não suportaria aos primeiros ataques de
grupos opositores. É a partir daqui que Blumer introduz como é feita essa articulação a fim
de conferir solidez às ideias do grupo. Para o autor, I. há uma declaração do objetivo,
propósito e premissas do movimento

II; há uma definição de “alvo” ou de críticas e

condenação a uma estrutura existente da qual o movimento está buscando mudança; III. há
um corpo de doutrinas de defesa que serve como justificativa do movimento e dos seus

26 KUHAR, Roman; PATERNOTTE, David (Ed.). Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against
equality. Rowman & Littlefield, 2017.
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objetivos; IV. há um corpo de crenças relativo a construção de políticas, a operações táticas
e práticas do movimento, e V. há os mitos do movimento.
Como todas essas questões podem parecer muito acadêmicas para atrair o interesse
de “pessoas comuns”, os movimentos tendem então a possuir uma ideologia de “caráter
duplo”. Essa ideologia organizada e articulada é elaborada a fim de auferir mais respeito e
autenticidade ao grupo criado, para Blumer é a forma desenvolvida por intelectuais do
movimento. O outro caráter da ideologia é mais popular, procura apelar para pessoas não
instruídas e para as massas no geral. Nessa face popular, o movimento apresenta a sua
ideologia através de símbolos emocionais, imagens estereotipadas e argumentos populares.
Em suma, esse caráter também lida com os princípios do movimento, mas os apresenta de
uma forma que facilita sua compreensão e consumo. É interessante notar que Blumer,
mesmo escrevendo acerca de movimentações nos anos 40, descreve algo muito similar ao
modo como as comunicações são realizadas via memes nas redes sociais de hoje em dia.
A ideologia de um movimento pode ser pensada como a fornecedora de um
movimento com sua filosofia e sua psicologia. Ela lhes dá um conjunto de
valores, um conjunto de convicções, um conjunto de críticas, um conjunto
de argumentos e um conjunto de defesas. Como tal, fornece um movimento
com (1) direção, (2) justificativa, (3) armas de ataque, (4) armas de defesa e
(5) inspiração e esperança. Para ser eficaz nesses aspectos, a ideologia deve
ter respeitabilidade e prestígio, conferidos principalmente pela intelligentsia
do movimento. Mais importante do que isso, porém, é a necessidade da
ideologia de responder às angústias, desejos e esperanças do povo. A menos
que tenha esse apelo popular, não terá valor para o movimento. (BLUMER,
2016. p.73) (tradução minha).

Para Penna e Salles (2017), a retórica reacionária do MESP é construída através de
referências intelectuais que reverberam “uma rede de articulação teórica, conceitual e
discursiva entre vários autores, leigos ou não, em torno da missão do movimento” (p.23).
Segundo levantamento dos autores, o segundo autor que mais publicava textos para o site
oficial do Escola sem Partido era o “filósofo” Olavo de Carvalho.
Olavo de Carvalho vai ser então uma figura central para o movimento, tanto para fins
ideológicos e partidários quanto para dar mais visibilidade. Foi Carvalho o primeiro a
publicar a carta de Nagib ao ex-professor da filha, na ocasião da comparação de Che
Guevara à São Francisco de Assis em 2003, apresentando o documento como muito
importante para que seus seguidores entendessem o grau e o perigo de contaminação
“esquerdista” que ocorria dentro das escolas e universidades do Brasil. 27 Essa simples ação
27

CARVALHO, Olavo de. O estupro intelectual da infância.
http://www.olavodecarvalho.org/convidados/mnagib. htm. Acesso em 02/07/2020
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“antecipa várias das estratégias que serão exploradas pelo MESP ao longo da sua trajetória,
ao representar o professor como responsável por esse abuso intelectual de menores e os
alunos como plateia dócil para a propaganda comunista.” (Penna, Salles, p.30). O destaque
da situação também se deve ao compartilhamento feito por Olavo de Carvalho, a trajetória
do filósofo associa-se ao fortalecimento de movimentos conservadores. Carvalho goza de
bastante popularidade em pautas como o anti-academicismo e o incentivo por procura de
meios alternativos de informação, o que causa mais desconfiança dos meios tradicionais
como a TV e dos saberes acadêmicos, algo que será apropriado pelo bolsonarismo 28 adiante e
que se configura um importante elemento para entender a estratégia do MESP de criar um
ambiente de desconfiança entre pais e professores.
Alianças dentro do repertório de ação coletiva
O MBL se apresentava, na sua concepção em meados de 2015, como um movimento
apartidário que mantinha o foco na pauta anticorrupção e na defesa do liberalismo
econômico. Embora tenham se articulado com o PSDB e o PMDB para levar suas pautas
adiante, o grupo nega que seja financiado por algum partido, embora não deixe claro de onde
partiria seu financiamento. Após os desdobramentos ocorridos depois do impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, o grupo tem se envolvido em várias pautas de cunho
conservador, como por exemplo as polêmicas envolvendo o movimento LGBT no campo das
artes e o direito ao aborto, contradizendo assim o principal fundamento do liberalismo
quanto ao respeito às liberdades individuais que o grupo vinha defendendo até o
impeachment em 2016.
O ápice do apoio do MBL ao Escola sem Partido ocorreu em agosto de 2017, quando
o MBL convocou uma marcha nacional em apoio ao programa Escola sem Partido,
mobilizando seus parlamentares locais para que a marcha chegasse no maior número de
cidades possíveis. A essa altura já havia ocorrido a conversão de MESP - Movimento Escola
sem Partido em PESP - Programa Escola sem Partido, tendo suas propostas legislativas
ocupando diversas câmaras municipais e assembleias legislativas pelo Brasil.
Todas essas polêmicas invadiram as salas de aula do Brasil, e o Escola sem Partido
ficou em evidência e se materializou em ameaças diárias a professores. O MESP passou a
disponibilizar em seu site um modelo de ação extra judicial para ser utilizado por pais e
28 O termo “extrema imprensa”, por exemplo, surge no vocabulário bolsonarista para se referir aos
conglomerados de comunicação sob concessão pública se referindo a tais grupos como propagadores de mentiras
causando uma desconfiança quanto às fontes utilizadas pelos jornais.
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alunos contra “os professores doutrinadores”, além disso o vereador da cidade de São Paulo,
Fernando Holiday (DEM/SP), um dos líderes do MBL em abril de 2017 realizou uma série
de visitas surpresas a escolas e salas de aula de São Paulo para, segundo ele mesmo,
fiscalizar as aulas após receber denúncias de “doutrinação ideológica”.
Nota-se que tanto Miguel Nagib, quanto os líderes do MBL dizem receber “milhares
de denúncias diariamente” de pais e alunos preocupados com a doutrinação ideológica. Nas
contas oficiais das redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Miguel Nagib interage
diariamente apresentando aos seus seguidores uma série de “relatos de abuso” das vítimas
(alunos) contra seus professores.
Todo esse repertório de ação ganhou força e se refletiu nos municípios brasileiros.
Destaca-se o caso de Londrina- Paraná, em que há vários casos de professores sendo
processados por suposta “doutrinação ideológica” e propaganda político partidária nas salas
de aula. Londrina, como cidade metrópole, representa uma verdadeira “capital do norte do
Paraná” para a região, as decisões institucionais ocorridas na cidade, bem como outros
campos da sociedade como manifestações artísticas e culturais, eventos, movimentos sociais
entre outros, interagem com as cidades ao redor. Ao longo do ano de 2017 MBL e MESP se
reuniram em algumas oportunidades em congressos realizados na cidade de Londrina, como
mostrado na figura abaixo aonde debatiam Paulo Martins, líder de Curitiba, Kim Kataguiri
líder de São Paulo e Filipe Barros, líder de Londrina:
Figura 4 – Articulação entre MBL e MESP Londrina e Curitiba

FONTE: https://www.facebook.com/mbl.londrina
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Todos os outros projetos de lei nas cidades menores vieram após a grande
movimentação em volta do projeto de Filipe Barros na câmara municipal de Londrina,
materializado pouco mais de um mês após assumir o seu primeiro mandato. O projeto de lei
de Barros, que mescla as dimensões Escola sem Partido e contra a “Ideologia de Gênero”
havia sido uma das suas promessas da sua campanha. Além disso, Filipe Barros pediu
ativamente assinaturas de uma petição online chamada “Londrina sem Gênero” quando ainda
era candidato a vereador, além de protagonizar confusões que resultaram em um pedido de
cassação da sua legislatura por ofender grevistas em um vídeo postado na rede social
Facebook além de incitar que os seguidores cometessem atos de violência contra
opositores.29 Após o segundo semestre de 2018, Barros se engajou ativamente na campanha
de Jair Bolsonaro para presidente e na sua própria campanha para deputado federal, sendo
eleito e participando da equipe de transição do governo Bolsonaro.
Embora na cidade de Maringá o PL14.345/201730 não tenha sido submetido por
Homero Marchese (PROS-PR) mas sim pelo vereador William Gentil (PTB-BR), a atuação
de Marchese foi enfática pois englobava também os congressos do MBL ocorridos naquele
ano na região em que debatiam os projetos do ESP com Filipe Barros de Londrina, Paulo
Martins de Curitiba e o próprio Miguel Nagib como mostrados nas imagens a seguir:
Figura 5 – Articulação entre MBL e MESP Maringá e Curitiba

FONTE: https://www.facebook.com/homeromarchese83

29 Os eventos são relatados na matéria a seguir https://www.folhadelondrina.com.br/politica/vereador-recua-eameniza-tom-em-video-contra-grevistas-976573.html Acesso em 01/07/2020
30 67ª Reunião Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura 28 de Setembro de 2017
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/sessao_plenaria/agenda_sessao_plen_mostrar_proc?
cod_sessao_plen=901 Acesso 05/07/2020
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Figura 6 – Aliança entre Nagib, Barros e Marchese

FONTE: https://www.facebook.com/mblmaringa

Figura 7 – Palestra de Nagib na Câmara Municipal de Maringá

FONTE: https://www.facebook.com/ESPMaringa
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Outra característica importante de Marchese era o fato de gozar de bastante prestígio
entre a população maringaense, pelo fato de ter sido servidor concursado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), no âmbito do qual liderou trabalhos de destaque,
como a auditoria nos contratos da Câmara Municipal de Curitiba com agências de
publicidade, por exemplo. O escândalo resultou na renúncia do antigo presidente da
instituição, fato que teria provocado mudanças no funcionamento da Câmara. Marchese
também havia liderado a auditoria nas concessões rodoviárias do Estado, que revelou o forte
desequilíbrio de contratos revelando possíveis fraudes e irregularidades. Ou seja, a trajetória
de Marchese até então era ligada fortemente a um discurso anti-corrupção, de combate de
privilégios e encolhimento do Estado.31
Essa movimentação do MESP de Londrina e Maringá se alastrou pelas câmaras
municipais de cidades menores no norte do Paraná como Rolândia, Arapongas, Apucarana e
Cambira entre os vereadores recém-eleitos, que se articulam e trocam informações sobre os
projetos e estratégias. Entretanto, tais articulações não dialogam com os maiores interessados
nesse projeto: os professores da rede pública de ensino. Pelo contrário, a participação em
Apucarana por exemplo, foi feita mediante portas fechadas ao público. Em Londrina,
ocorreu a proibição de qualquer tipo de manifestação da oposição no microfone durante as
sessões, fato que também tem ocorrido em outras câmaras estaduais. Em Curitiba, uma
votação do Programa Escola sem Partido terminou em pancadaria em frente à Assembleia
Legislativa do Paraná. De qualquer forma, os projetos de lei têm sido submetidos sem
qualquer diálogo prévio com professores, alunos ou comunidade no geral.
Os referidos projetos possuem duas dimensões, ou esse duplo caráter, alguns são
intitulados apenas como “Escola sem Partido” outros estão colocados textos no sentido de
proibir as discussões em torno das Teorias de Gênero, amplamente discutidas na academia
sobretudo na área das Ciências Humanas. Mas qual a ligação entre esses dois temas, Escola
Sem Partido e a chamada, pejorativamente, “ideologia de gênero”? Os dois movimentos
estão em conjunto e partem das mesmas figuras, parecem ter diferentes motivações,
entretanto resultam nos mesmos elementos: os fundamentalismos conservadores. Por esse
motivo este trabalho trata de algumas questões transversais aos dois tipos de projeto. Um dos
casos acompanhado de perto, o PL municipal nº 132/2017 em Apucarana, Paraná é um
exemplo disso. O vereador José Airton Araújo, conhecido na cidade como “Deco” (PR/PR) e
atual presidente da Câmara Municipal havia apresentado anteriormente à casa outro PL
31 Detalhes do caso pode ser lido em https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/homero-marchese-um-fiscalde-contas-na-assembleia-do-parana,afbea74523c8e84ffbd966a37e57f72703wkgg5f.html Acesso em 03/07/2020
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parecido. O PL nº 123/2017, denominado “Escola sem Partido”, não ganhou força suficiente,
sendo substituído em manobra política pelo PL nº 132/2017 que versa sobre a “Ideologia de
Gênero” em uma tentativa de ganhar força da população através de polêmicas nas redes
sociais, se aproveitando do momento propício e da onda reacionária que assola o Estado do
Paraná e também o Brasil.32
O programa Escola sem Partido é discutido entre os seus propositores e
parlamentares, não havendo diálogo com professores e alunos. A nível nacional, há ao todo
sete projetos de Lei semelhantes tramitando nas duas casas: PL nº5487/2016, PL
nº1859/2015, PL nº7180/2014, PL nº7181/2014, PL nº867/2015, PL nº1411/2015 e PL
nº93/2016. Os cinco primeiros tramitaram apensados e os dois últimos correram isolados.
Em 2018, ocorreu uma junção de todos projetos na tentativa de aprová-los antes do final do
mandato de Michel Temer encontrando resistência de diversos setores ligados à educação,
entre eles destaca-se o Movimento Educação Democrática e o Movimento Professores contra
o Escola sem Partido.
No geral, os projetos versam sobre a “doutrinação ideológica marxista”, “ideologia de
gênero” e a sobre a obrigação da educação escolar (sexual ou política) ser a cargo da família
do aluno e não da Escola. É importante ressaltar que é na adolescência que ocorre a fase de
socialização política perante a sociedade, fenômeno cultural apreendido e modificado - ou
conservado - pelos jovens a partir dali.
O PL nº7180/14, o mais antigo deles, que contava com outros 10 projetos de lei
anexados a ele entre 2015 e 2018, foram arquivados em dezembro de 2018. O arquivamento
foi considerado uma vitória, mesmo que temporária, dos movimentos opositores ao projeto.
Entretanto, já no primeiro dia de trabalho dos deputados eleitos no pleito de 2018, foi
apresentado pela deputada federal e também cunhada do líder do movimento, Miguel Nagib,
Bia Kicis (PSL/DF) o “novo” Escola sem Partido, ou o Escola sem Partido 2.0, como é
chamado por Miguel Nagib e seus defensores.
O novo projeto foi adaptado à nova casa, e mudado estrategicamente para angariar
mais votos favoráveis dos adeptos da nova bancada. As principais diferenças podem ser
conferidas na figura a seguir:

32 A manobra política realizada pelo vereador foi muito comum no ano de 2017, tendo se reverberado para as
cidades
menores
da
região.
A
substituição
está
disponível
<https://www.apucarana.pr.leg.br/institucional/noticias/201cideologia-de-genero201d-projeto-substitutivoapresentado-por-vereador-foi-lido-na-sessao-ordinaria> Acesso em 20/02/2020
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Figura 8 – As diferenças entre as versões do Escola Sem Partido

FONTE: Laís Semis https://novaescola.org.br/conteudo/15818/entenda-o-novo-projeto-do-escola-sem-partidoque-tramita-na-camara. Acesso em 01/07/2020
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CAPÍTULO 5
UMA ANÁLISE DOS REPERTÓRIOS ATRAVÉS DOS JORNAIS FOLHA DE SÃO
PAULO, O ESTADÃO E GAZETA DO POVO
5.1 Os jornais
A escolha dos jornais foi uma optativa por utilizar dois dos quality papers brasileiros
(isto é, excluídos os jornais com perfis mais sensacionalistas), que são aqueles que possuem
maior circulação e alcance nacional, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo; jornais
regionais e nacionais, com um público-alvo composto pelos formadores de opinião
pertencentes à classe média alta e aos setores empresariais, e o jornal Gazeta do Povo com
sede em Curitiba, que no ano passado completou 100 anos de atividade sendo o jornal mais
antigo e tradicional do Paraná.
A Folha de São Paulo é um jornal diário em circulação sob nome desde o início da
década de 1960 e que foi na verdade fundada no dia 19 de janeiro de 1921, por Olival Costa
e Pedro Cunha, inicialmente denominado “Folha da Noite”. Nos anos posteriores (19211925) possuíram quatro jornais lançados, todos pertencentes à Empresa Folha da Manhã
S.A., denominados Folha da Noite, Folha da Tarde e Folha da Manhã e As folhas de Olival
Costa (1921-1931). Já sob a alcunha Folha de S. Paulo, o jornal chegou a apoiar o golpe
militar de 1964, entretanto promoveu críticas ao regime ao longo dos anos. A Folha
participou da campanha nacional pelas “Diretas Já” em 1983, colocando-se à disposição dos
seus organizadores para divulgá-las através da coluna “Roteiro das Diretas", que trazia
diariamente um resumo de suas principais atividades. Durante a o processo Constituinte, a
posição do jornal foi marcadamente privatista e liberal, na ocasião da eleição de Collor por
exemplo, em outubro de 1989, uma série de reportagens, com o título “Menos governo,
menos miséria”, criticando a ausência no debate sucessório de projetos capazes de reduzir o
peso da ineficiência do Estado. Para a Folha de S. Paulo, todos os candidatos tratavam a
questão das privatizações de forma retórica. 33
Já o jornal O Estado de São Paulo foi fundado em 1875, sendo o mais antigo dos
jornais trabalhados neste texto. Anteriormente “A Província de São Paulo”, teve como
principais articuladores Américo Brasiliense, atuando na cidade de São Paulo, e Campos
33 Todas as informações de ordem biográficas foram colhidas através de uma ferramenta de conhecimento
colaborativo do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getúlio Vargas. Disponível em <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folhade-sao-paulo> Acesso em 04/08/2020.
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Sales, atuando em Campinas. Embora fosse em sua grande maioria favorável à República, o
grupo adotou uma linha política independente, intervindo de maneira autônoma “na
discussão dos assuntos políticos e sociais”, declinando assim de ser porta-voz do Partido
Republicano Paulista (PRP). O Estado de São Paulo apoiou o golpe militar de 1964 e as
primeiras medidas da Ditadura Militar, o que lhe rendeu, em 2014, juntamente com O Globo
e a Folha de São Paulo, editoriais de desculpas por tal apoio. 34 A partir da extinção da Frente
Ampla, em abril de 1968, O Estado de São Paulo começou a definir-se mais propriamente
como órgão oposicionista. Ao longo da abertura democrática o Estadão de São Paulo
também teve postura aberta ao capital estrangeiro, apoiou a privatização da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) no governo de Itamar, em 1993. Para o jornal, seria “preciso
comerciar sempre e por toda a parte, quando e onde for possível”, um posicionamento
alinhado com a visão liberal de economia.35
O jornal paranaense Gazeta do Povo foi fundado em 1919 pelos bacharéis em Direito
Benjamin Lins e Oscar de Plácido e Silva, na promessa de ser um periódico destinado “à
defesa dos interesses gerais da sociedade, a chamar a atenção de todos e de cada um para os
assuntos que direta ou indiretamente nos interessam.” (PILOTTO, 1976, p. 46). Ao longo
dos anos o jornal se envolveu com outras atividades como impressão de livros e revistas,
além de fornecer uma variedade de atualidade em seus almanaques, desde futebol até
literatura, o que lhe rendeu grande sucesso entre os paranaenses:
Tamanha era a influência desse Jornal na vida dos paranaenses que, em
1930, no desenrolar da “Revolução de 30” , as pessoas ficavam a noite
embaixo da sacada do prédio onde era sediado o “Gazeta” para buscar
notícias dos acontecimentos no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Era
comum que as notícias fossem coladas em uma pedra de mármore em frente
ao prédio, conhecida como “Pedra da Gazeta”. Quando havia maior
urgência, os jornalistas gritavam as novidades do alto do imóvel. A ideia era
criar no local “um ponto de encontro de críticos e discutir a sociedade
paranaense” (GAZETA, 2009). Esse poder da publicação despertou
interesses de investidores, o que culminou na compra, em 1962, do jornal
pelo Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM) - dono do “Gazeta”
até hoje. (CIDRÃO, MATOS, BRANDI, p. 5 2019 apud GAZETA 2009).

Em 2017, o Gazeta do Povo foi o segundo jornal brasileiro a migrar das edições
diárias impressas para um sistema digital voltado para smartphones, fazendo com que o
conteúdo fosse mais adaptável a leitura em celulares, uma tendência global chamada mobile
first (ou “primeiro no celular” traduzido para o português). Essa mudança rendeu bons frutos
34 Intervozes: Jornais vêm a público confessar apoio à ditadura. Disponível em <https://www.intervozes.org.br/
direitoacomunicacao/?p=27683> Acesso em 21/07/2020
35 (Idem 33; http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-sao-paulo-o)

100

ao jornal, ampliando seu alcance nacional sendo o jornal mais lido no Brasil em outubro de
2018.
Do ponto de vista estratégico, foi um achado. Há alguns dias, a Gazeta
anunciou ter sido o jornal mais lido do Brasil em outubro, mês das eleições
presidenciais – foram 33,7 milhões de visitantes únicos, segundo o
comScore MyMetrix, quase 600 mil a mais que o site da Folha de S.Paulo,
ainda líder em tiragem e circulação entre os diários impressos brasileiros. A
audiência se deve, em parte, a um bem feito trabalho de formatação de
conteúdo, o chamado SEO, que fez com que qualquer que digitasse, por
exemplo, as palavras “candidatos deputado estadual Paraíba” no Google
recebesse como primeiro resultado o site da Gazeta. Ainda assim, é um
resultado notável para um veículo que, até há dois anos, tinha alcance
meramente regional. (MARTINS, 2018).

Uma entrevista publicada pelo jornal The Intercept em dezembro de 2018 na ocasião
da demissão de seu principal jornalista, o colunista político Rogério Galindo, nos fornece
muitos elementos para analisar as razões pelas quais o Gazeta do Povo passa a ser um tipo de
porta-voz do antipetismo, da direita e do bolsonarismo a partir de 2018. O atual presidente
do GRPCOM também foi entrevistado pelo The Intercept, Guilherme Döring Cunha Pereira,
grupo que edita a Gazeta do Povo e é dono das afiliadas da TV Globo no Paraná é também
numerário da Opus Dei.
O Gazeta do Povo causou polêmica ao colocar no ar no dia 06 de dezembro de 2017,
uma ferramenta chamada o “Monitor da Doutrinação”. Segundo o próprio jornal, o intuito
era criar e estabilizar uma plataforma que recebesse e reunisse casos de doutrinação
ideológica em escolas e faculdades do Brasil. Entretanto, após manifestações de professores,
sindicatos, advogados e movimentos sociais, o jornal decidiu retirar o “Monitor da
Doutrinação” de seu site no dia 10 de dezembro, apenas quatro dias depois de ir ao ar.
Embora a iniciativa de criar o “monitor” tenha sido reprovada tanto por Galindo como por
Cunha Pereira, já que ambos se posicionam contra o Escola sem Partido, há segundo eles no
corpo editorial do jornal, bem como no comando da redação, uma curva à direita que se
acentuou em outubro de 2015 com uma mudança que colocou no comando da redação o
jornalista Leonardo Mendes Júnior. O novo chefe da redação “[...] levou a guinada
conservadora a novos parâmetros, quando anunciaram o encerramento do jornal impresso e a
cara nova do site”, contou Galindo, que até novembro era o mais lido analista político da
Gazeta do Povo – foi responsável por 1 milhão dos leitores que o portal atraiu em outubro.
(MARTINS, 2018)
Com a reformulação para o formato digital, em 2017, entra também um novo time de
colunistas, todos alinhados à direita. Nomes como Rodrigo Constantino, Ricardo Amorim,
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Leandro Narloch, Guilherme Fiúza e Bruno Garschagen foram contratados. O jornal também
passa a usufruir de privilégios na comunicação após a vitória de Bolsonaro. O Gazeta do
Povo teve acesso, por exemplo, a entrevistas exclusivas com futuros ministros ainda durante
a equipe de transição ao final de 2018. Após as principais considerações sobre os jornais
escolhidos, a seguir é apresentada a lista geral dos editoriais analisados.
5.2 Levantamento, delimitação e extração dos editoriais

A hipótese inicial desta pesquisa era a de que o MESP havia se apropriado das
polêmicas envolvendo o Plano Nacional de Educação - PNE e polêmico “kit gay” para se
alçar ao cenário nacional. No entanto, o tempo mostrou que esse caminho foi uma via de
mão dupla. Ao mesmo tempo que o MESP desfrutava das primeiras aparições nacionais, o
movimento parecia se distanciar do objetivo inicial de alertar os pais de uma possível
“contaminação político ideológica esquerdista” ou “comunista” dentro das salas de aula e
adotar a narrativa da agenda anti-gênero proposta pelos diversos deputados que
transformaram os projetos “Escola sem Partido” em “Escola sem Gênero”.
O objetivo da análise nos editoriais é confirmar se: I – a imprensa identifica ou faz
distinção dessa mudança de repertório; II – qual repertório é mais absorvido e qual é mais
rejeitado pela opinião dos editoriais; III – verificar se o contexto da publicação atinge a
complexidade dos acontecimentos políticos bem como das suas permanências e mudanças
desses acontecimentos; IV – investigar se os editoriais fornecem um panorama dos atores e
situações envolvidos a fim de informar completamente os leitores acerca das ações que
envolvem esses atores e em que processos culminam suas ações.
Os editoriais analisados são do período de 2014 a 2020. O ano escolhido para o início
foi de 2014 por ser o ano da encomenda do primeiro projeto dessa natureza ao líder do
movimento Miguel Nagib, também foi o ano em que a primeira lei do Programa Escola sem
Partido foi aprovada em Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná, sendo a primeira cidade do
país a aprovar o texto no Legislativo municipal. A data final do levantamento será de 26 de
abril de 2020.
No dia 20 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar a ADPF 457,
uma série de quinze ações sobre o tema Escola sem Partido, a maior parte acerca de
legislações municipais da agenda anti-gênero. No dia 26 de abril ocorreu o julgamento da
Lei 1.516/2015, do município de Novo Gama, Goiás. Por decisão unânime, os ministros
decidiram pela inconstitucionalidade de leis municipais proibirem a utilização de material
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didático relativo à diversidade de gênero nas escolas municipais. Com esse entendimento, a
lei foi derrubada. Depois disso mais quatro foram julgadas sucessivamente, entre 27 de abril
e 26 de junho deste ano. Foram eliminadas, até esse momento, as leis dos municípios de
Novo Gama – GO, Foz do Iguaçu - PR, Ipatinga - MG e Cascavel - PR. Dessa forma, essas
ações do STF demonstram o “começo do fim” do Programa Escola sem Partido, ou pelo
menos da extinção judicial dos projetos submetidos entre 2014-2019.36
Como o intuito é analisar os dois repertórios do ESP na fronteira Estado e sociedade,
considera-se para o fim dessa pesquisa o fim da estratégia do MESP enquanto projetos de lei,
ora “sem-partido” ora “anti-gênero” no período entre 2014-2020.
Para a extração dos editoriais foram aplicados os filtros de “editoriais” e “opinião” na
barra de ferramentas dos sites das empresas. Posteriormente foram pesquisadas as seguintes
palavras-chave: Escola sem Partido; Escola sem gênero; ideologia de gênero; ‘ideologia de
gênero’ (com o uso de aspas); doutrinação marxista; professores doutrinadores;
contaminação político-ideológica e educação sexual.
Editoriais geralmente carregam consigo a obrigatoriedade de uma interpretação e
esclarecimento de acontecimentos diários do mundo da política, cultura e poder. É também o
momento em que o Jornal (empresa) irá expressar a opinião oficial sobre algum fato
marcante do dia ou da semana, ou mais atualmente algum posicionamento sobre polêmicas
que se instalem em redes sociais por conta de declarações infelizes de algum político. Os
textos editoriais refletem portanto, uma opinião consensual do corpo editorial, corpo esse
muitas vezes nucleado, unificado e de forma a expressar o posicionamento daquela
corporação diante de determinado fenômeno. Para MELO (2003), entretanto, devemos nos
atentar ao fato de que as empresas também fazem recortes do mundo social para produzir
seus editoriais, afinal “a seleção da informação a ser divulgada através dos veículos
jornalísticos é o principal instrumento de que dispõe a instituição (empresa) para expressar a
sua opinião. É através da seleção que se aplica na prática a linha editorial” (1994, p.70).
A escolha dos editoriais como objeto de análise passa pelo entendimento de que esse
artefato serve para analisar padrões e significados, ilustrar opiniões, induzir ou até mesmo
entreter o público alvo. O recorte por editoriais é também uma forma de filtrar o conteúdo
presente sobre o tema da pesquisa, já que o material noticioso presente na internet hoje em
dia é muito abundante.
36 XIMENES, Salomão. VICK, Fernanda.. A extinção judicial do Escola sem Partido. Disponível em
<https://diplomatique.org.br/a-extincao-judicial-do-escola-sem-partido/?
fbclid=IwAR3TzaxwSssXJ8P6WWXYVCgDK-U-euDbIer5FVdggrqb0q5s_609xLd57rI > Acesso em
20/07/2020
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Quadro 3 – Lista geral de Editoriais analisados

Jornal

Editorial

Data

Gazeta do Povo

A Escola e a Ideologização do
Ensino

02/12/2014

Gazeta do Povo

A Blindagem da teoria de
Gênero

27/12/2014

Gazeta do Povo

Educação e Teoria de Gênero

21/06/2015

Gazeta do Povo

Ensino e Ideologização

04/07/2015

Folha de São Paulo

Na Base da Ideologia

15/05/2016

Gazeta do Povo

Hoje é dia de Doutrinação

10/06/2016

O Estado de São Paulo

Ideologia na escola

19/07/2016

O Estado de São Paulo

A ‘primavera’ secundarista

19/10/2016

Folha de São Paulo

Partido da Escola

22/10/2016

O Estado de São Paulo

Inconformados com a
democracia

07/11/2016

O Estado de São Paulo

Direitos em Confronto

12/11/2016

Gazeta do Povo

A insistência na “pedagogia
lacradora”

05/11/2017

Gazeta do Povo

A ideologia de gênero perde
espaço na BNCC

11/12/2017

O Estado de São Paulo

A academia dominada

29/04/2018

Folha de São Paulo

Equívoco sem Partido

11/05/2018

Folha de São Paulo

Escola sem sentido

06/11/2018

O Estado de São Paulo

A radicalização das
universidades

13/11/2018

Folha de São Paulo

Energia desperdiçada

24/11/2018

Gazeta do Povo

O Escola sem Partido e a
doutrinação no ensino

02/12/2018

Folha de São Paulo

Escola com evidências

16/12/2018

Folha de São Paulo

As cores de Damares

07/01/2019

Folha de São Paulo

Fantasmas no ensino

08/01/2019
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Folha de São Paulo

Agenda de conflitos

09/01/2019

Folha de São Paulo

O disparate no MEC

27/02/2019

Gazeta do Povo

Itamaraty, STF e a ideologia de
gênero

05/07/2019

Gazeta do Povo

A ideologia de gênero vai ao
supremo

19/07/2019

Folha de São Paulo

Marcha às trevas

08/09/2019

Gazeta do Povo

As medidas de Bolsonaro para
mudar o ambiente universitário

27/12/2019

Gazeta do Povo

O STF se rende à ideologia de
gênero

26/04/2020

FONTE: Elaboração da autora.

Os editoriais datam de 02/12/2014 até 26/04/2020 sendo nomeados Ed. 21 até o
Ed.29 a partir daqui. Os nomes dos jornais, após este quadro, serão abreviados da seguinte
maneira: Gazeta do Povo (GDP); O Estado de São Paulo (OESP) e Folha de São Paulo
(FSP).
Para uma melhor sistematização qualitativa de um vasto material, foi optado realizar
um agrupamento dos editoriais da seguinte maneira: separação por campos semânticos, ou
seja, por tema dominante presente no texto que apresente um conjunto de ideias agrupadas
por vínculo e aproximações. A opção por construir campos semânticos passa pela ideia de
que o ethos construído pelo Escola sem Partido, através da presença de deputados com ideais
bolsonaristas (MESSENBERG, 2017), é diferente da concepção original do movimento: o
que ocorre a partir do “fator Bolsonaro” é uma ressignificação das práticas desses agentes,
ou seja, abarca também esse novo arcabouço de ideias surgidas através dos projetos de lei
que incluem a dimensão do “gênero” para além do “partido”. Campos semânticos também
podem ser utilizados por meio de associações como “memória semântica” e por vezes como
métodos de associação livre (JANCZURA, 2005). O quadro abaixo reúne o corpo dessas
ideias, separadas por dois campos semânticos.
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Quadro 4 – Campos semânticos e Ideias Força

CAMPOS SEMÂNTICOS
1- Doutrinação marxista
(ideias-força)

2- Ideologia de gênero
(ideias-força)

comunismo e anticomunismo

sexualidade

petismo e antipetismo

moralidade

evidenciação de um “esquerdismo”

família tradicional

abordagem do sindicalismo

casamento gay

abordagem dos movimentos sociais

abordagem dos “ideólogos do MEC”

FONTE: Elaboração da autora.

Na figura abaixo constam algumas palavras em destaque desses campos semânticos
encontradas nos editoriais, bem como os seus pontos de convergência.
Figura 9 – Diagrama de VENN dos Campos Semânticos

FONTE: Elaboração da autora.
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O total de editoriais de campo semântico 1 é de doze (12) editoriais sendo o primeiro
em 02/12/2014 e o último em 27/12/2019. Sendo seis (5) do Estado de São Paulo, cinco (5)
do Gazeta do Povo e dois (2) da Folha de São Paulo.
Quadro 5 – Editoriais do Campo Semântico 1 – “Doutrinação Marxista”
Jornal

Editorial

Data

Tema do editorial

(GDP)

A Escola e a
Ideologização do
Ensino (Ed.1)

02/12/2014

O crescimento da judicialização do Escola sem
Partido. O editorial cita que a educação brasileira
defende os valores da esquerda, algo que o jornal vem
denunciando desde 2007.

(GDP)

Ensino e
Ideologização
(Ed.4)

04/07/2015

Recebimento de denúncias de avaliações com
afirmações contra o então governador do Estado do
Paraná, Beto Richa (PSDB) que segundo o jornal
chama a atenção para casos de doutrinação política no
ambiente escolar. O contexto político tratava do
episódio de violência contra professores no dia 29 de
abril de 2015 ocorrido em Curitiba.

(FSP)

Na Base da
Ideologia (Ed.5)

15/05/2016

Primeira menção ao ESP num editorial da Folha.
Início da discussão no Congresso Nacional para a
constituição da comissão especial do projeto de lei
sobre o ESP.

(GDP)

Hoje é dia de
Doutrinação (Ed.6)

10/06/2016

Greve geral contra o golpe, pelo Fora Temer e por
nenhum direito a menos convocada pelo Partido dos
Trabalhadores e diversas entidades progressistas
contra o impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff que estava em trânsito no Congresso
Nacional

(OESP)

Ideologia na escola
(Ed.7)

19/07/2016

Primeira menção ao ESP num editorial da do Estado
de São Paulo. Início da discussão no Congresso
Nacional para a constituição da comissão especial do
projeto de lei sobre o ESP.

(OESP)

A ‘primavera’
secundarista (Ed.8)

19/10/2016

Finalizado o processo de impeachment. Passaram a
serem instituídas no governo federal a comissão
especial destinada a proferir parecer sobre projeto de
lei do ESP no âmbito federal; ocupações estudantis
começaram a tomar conta do país sobretudo no Paraná
contra as políticas de ajustes fiscais do governo
Michel Temer, o Programa Escola sem Partido era
uma das pautas dos estudantes.

(FSP)

Partido da Escola
(Ed.9)

22/10/2016

O primeiro projeto de lei do Escola sem Partido
derrubado. A Procuradoria-Geral da República (PGR)
tomou posição na celeuma desencadeada pelo
movimento Escola sem Partido. Em parecer enviado
ao Supremo Tribunal Federal (STF), considerou
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inconstitucional legislação do Estado de Alagoas
patrocinada pelo grupo.

(OESP)

Inconformados com
a democracia
(Ed.10)

07/11/2016

O editorial aborda alguns movimentos sociais de
ocupação acusando-os de serem ligados ao PT.
Inclusive o movimento dos estudantes, que seriam
doutrinados pelos partidos de esquerda.

(OESP)

Direitos em
Confronto (Ed.11)

12/11/2016

À semelhança do editorial de cinco dias antes, no caso
das ocupações das escolas e também das
universidades federais, para o jornal tanto direitos
individuais como o interesse público foram
claramente afrontados pelos invasores

(OESP)

A academia
dominada (Ed.14)

29/04/2018

Editorial de apoio ao artigo de opinião publicado no
site do jornal no dia 22/04/2018 pelo professor Carlos
Maurício Ardissone intitulado “A ditadura na
academia e o golpe de 2018”. No texto em questão, o
professor diz ser um desafio diário ser um professor
liberal em um curso de Ciências Sociais.

(GDP)

O Escola sem
Partido e a
doutrinação no
ensino (Ed.19)

02/12/2018

Descrédito nas leis do Escola sem Partido por conta
do STF, o editorial demonstra esperança com Ricardo
Vélez no Ministério da Educação por ter “plena
consciência de como funciona a doutrinação e como
ela pode ser combatida pelo MEC.”

(GDP)

As medidas de
27/12/2019
Bolsonaro para
mudar o ambiente
universitário (Ed.28)

O presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro
da Educação, Abraham Weintraub. O editorial elogia
o “Future-se”, as novas carteiras estudantis emitidas
pelo governo ao invés da UNE e novo esquema de
escolha de reitores.

FONTE: Elaboração da autora.

O total de editoriais de campo semântico 2 é de treze (13) editoriais sendo o primeiro
em 27/12/2014 e o último em 26/04/2020. Sendo seis (7) da Gazeta do Povo, cinco (5) da
Folha de São Paulo e um (1) do Estado de São Paulo:
Quadro 6 – Editoriais do Campo Semântico 2 – “Ideologia de Gênero”

Jornal

Editorial

Data

Tema do editorial

(GDP)

A Blindagem da
teoria de Gênero
(Ed.2)

27/12/2014

Recolhimento das cartilhas católicas “Chaves para a
bioética” distribuídas a professores da rede estadual
do Rio de Janeiro por determinação do Ministério
Público, através da Secretaria de Estado de Educação
do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ)

(GDP)

Educação e Teoria
de Gênero (Ed.3)

21/06/2015

Elaboração de planos estaduais e municipais de
educação, que devem conter metas e estratégias para o
setor até 2024 e os embates com as teorias de gênero
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rejeitadas no PNE.

(GDP)

A insistência na
“pedagogia
lacradora” (Ed. 12)

05/11/2017

Após a votação do Plano Nacional da Educação
(PNE) no legislativo ter derrotado o uso da palavra
gênero, defensores da ‘ideologia de gênero’ insistem
em forçar as escolas do país a adotar esse conteúdo,
usando, agora, a Base Nacional Comum Curricular

(GDP)

A ideologia de
gênero perde espaço
na BNCC (Ed.13)

11/12/2017

Este editorial tem relação com o editorial anterior,
elaboração da quarta versão da BNCC em que foram
removidas pelo menos dez menções a questões de
gênero, algo que foi elogiado pelo editorial.

(OESP)

A radicalização das
universidades
(Ed.17)

13/11/2018

Clima de intensa polarização política toma conta do
país semanas após as eleições e as universidades não
passam despercebidas disso. Muitas faixas
antifascistas estendidas, estudantes e professores na
defensiva contra um possível Escola sem Partido nas
universidades.

(FSP)

Energia
desperdiçada
(Ed.18)

24/11/2018

Bolsonaro começa a nomear os seus ministros na
equipe de transição do novo governo. Há um clima de
instabilidade e medo de possíveis perseguições entre
quem faz oposição ao governo.

(FSP)

As cores de
Damares (Ed.21)

07/01/2019

Editorial sobre fala polêmica da ministra do Direitos
Humanos Damares Alves ao dizer que 'menino veste
azul e menina veste rosa' o intuito do gesto no começo
do governo por parte da ministra talvez tenha sido
antes contentar a militância do que definir as linhas de
atuação do seu ministério.

(FSP)

Agenda de conflitos
(Ed.23)

09/01/2019

Editorial sobre uma pesquisa DataFolha acerca da
educação sexual, posse de armas, reforma da
previdência
etc…
dizendo
que
Bolsonaro
possivelmente enfrentará bastante conflitos.

(FSP)

O disparate no MEC
(Ed.24)

27/02/2019

Após pedir a escolas que cantassem hino e repetissem
slogan bolsonarista, ministro volta atrás. O texto é um
pouco parecido com o editorial “Fantasmas no
ensino” ao tratar das questões ideológicas.

(GDP)

Itamaraty, STF e a
ideologia de gênero
(Ed.25)

05/07/2019

Nova regra do governo de Jair Bolsonaro que ordenou
aos diplomatas brasileiros, que em reuniões
internacionais, declarem “o entendimento do governo
brasileiro de que a palavra gênero significa o sexo
biológico: feminino ou masculino”. As instruções
oficiais vieram do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, conhecido como Itamaraty, chefiado pelo
ministro Ernesto Araújo.

(GDP)

A ideologia de
gênero vai ao
supremo (Ed.26)

19/07/2019

Entidades acabaram de protocolar, no STF, a
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental (ADPF) 600, com o objetivo de derrubar
um artigo da Lei Orgânica 55, da cidade paranaense
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de Londrina, aprovada em 2018. O texto, de autoria
do então vereador e hoje deputado federal Filipe
Barros (PSL), proíbe o ensino da ideologia de gênero,
bem como atividades relacionadas ao tema, nas
escolas de ensino fundamental da rede pública do
município.

(FSP)

Marcha às trevas
(Ed.27)

08/09/2019

Editorial sobre governantes que desvirtuam o
conservadorismo rumo à censura e à ignorância:
Marcelo Crivella (PRB), João Doria (PSDB) e Jair
Bolsonaro (PSL) em episódios de ameaça aos
professores e liberdade.

(GDP)

O STF se rende à
ideologia de gênero
(Ed.29)

26/04/2020

Julgamento virtual da ADPF 457 no STF, que pedia a
declaração de inconstitucionalidade de uma lei que
proibia o ensino da ‘ideologia de gênero’ em Novo
Gama - GO. O que representaria o “começo do fim”
do Programa Escola sem Partido.

FONTE: Elaboração da autora.

O total de editoriais de campo semântico compartilhado é de quatro (4) editoriais
sendo o primeiro em 11/05/2018 e o último em 08/01/2019. Sendo todos do jornal Folha de
São Paulo.
Quadro 7 - Editoriais de Campo Semântico compartilhado

Jornal

Editorial

Data

Tema do editorial

(FSP)

Equívoco sem
Partido (Ed.15)

11/05/2018

Avanço na Câmara dos Deputados a tramitação do
projeto de lei do Escola Sem Partido, três dias antes o
relatório da comissão especial apresenta-se favorável
ao projeto de lei do ESP e primeira menção e
associação do Escola sem Partido ao combate a
ideologia de gênero. O editorial entretanto rejeita o
repertório de gênero mas chamam o proselitismo
político-partidário de pertinente.

(FSP)

Escola sem sentido
(Ed.16)

06/11/2018

Contexto: vitória de
Bolsonaro nas eleições
presidenciais. Para o editorial o movimento que busca
vedar doutrinação em sala de aula parte de uma
preocupação justificável porém mais uma vez rejeitam
o repertório da ideologia de gênero chegando a dizer
que proibir o uso da palavra gênero “ultrapassa os
limites do ridículo”.

(FSP)

Escola com
evidências (Ed.20)

16/12/2018

Engavetamento do Escola sem Partido no Congresso
Nacional. Mais uma vez o editorial
rejeita o
repertório da ideologia de gênero mas denota a
contaminação político-ideológico chamando uma
parte dos professores de “cacoetes esquerdistas”.
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(FSP)

Fantasmas no ensino 08/01/2019
(Ed.22)

Editorial sobre ministro da Educação Ricardo Vélez,
para o jornal o ministro escolhe auxiliares sem
experiência de gestão e dá ênfase ao revanchismo
ideológico. O jornal reforça o MESP dizendo que o
movimento surgiu de “preocupações legítimas de pais
com
pregações
doutrinárias,
especialmente
esquerdistas” mas que descambou para fantasmas de
‘ideologia de gênero’ e ‘onda globalista’

FONTE: Elaboração da autora.

A partir da apresentação dos editoriais separados por campos semânticos e de uma
breve contextualização do tema abordado, passamos para o subtítulo dos resultados e
discussão.

5.3 Resultados e discussão:
“É um paradoxo que a Terra se mova ao redor do sol e que a água seja
constituída de dois gases altamente inflamáveis. A verdade científica é
sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana, que apenas
capta a aparência efêmera das coisas.”
Karl Marx

Este subtítulo será dividido em tópicos para melhor abarcar os temas tratados nos
editoriais, alguns temas transversais aparecem em todos editoriais como, por exemplo, a
discussão do papel da família na participação da educação dos filhos e a concepção a
respeito dos mecanismos de denúncia propagados pelo MESP.
Dessa forma, os tópicos serão divididos em: a) A “doutrinação marxista”; b) As
ocupações estudantis; c) Abordagem de quem seriam os promotores da “ideologia de
gênero”; d) Abordagem à interferência estatal e a noção de liberdade de expressão; e)
Identificação de uma cruzada moral contra a “ideologia de gênero” e mudança de repertório
da proposta original do Escola sem Partido; f) Concepção a respeito do papel da família
acerca dos temas debatidos na escola (I - “Meus filhos, minhas regras”; II - As famílias e o
elemento econômico); g) Ethos da delação propagado pelo MESP.
a) A “doutrinação marxista”:
A suposta “doutrinação esquerdista” afirmada pelo MESP não é negada de modo
geral pelos editoriais do campo semântico 1, embora haja divergências quanto ao modo de
resolução desse “problema”. O primeiro editorial desse campo, por exemplo, tem a frase de
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abertura “o filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, ao desenvolver sua teoria sobre os
fatores que permitiriam uma mudança para um regime socialista sem a necessidade de uma
revolução violenta” (Ed.1). Além disso o texto cita, de forma genérica, serem constantes os
relatos de alunos das mais diversas etapas do processo educacional a respeito das supostas
doutrinações, sem mencionar quais relatos seriam esses. Mesmo assim tais relatos são
atrelados como sendo a fim de defender os valores da esquerda. Os editoriais desse campo
semântico trazem elementos informativos acerca do contexto político por conta do
impeachment, dos protestos contra as medidas orçamentárias adotadas por Michel Temer e
até as ocupações por conta da Reforma do Ensino Médio e contra o Escola sem Partido, já
que foi o período em que houve a instalação da Comissão Especial do Escola sem Partido na
Câmara dos Deputados.
Os elementos “marxismo” e “gramscismo” aparecem algumas vezes ao longo dos
dois campos semânticos, seja através de supostas ações de professores ou através dos livros
didáticos (Ed.1; Ed.9; Ed.19), um trecho ilustrativo a respeito diz que “basta passar os olhos
por alguns livros didáticos para topar com exemplos flagrantes de marxismo vulgar,
sobretudo no ensino de história e geografia” (Ed.9). No Ed.14, que trata especificamente do
MESP no âmbito acadêmico, por exemplo, o jornal OESP afirma que “há uma incansável
doutrinação dentro da sala de aula por parte de “muitos dos professores marxistasgramscianos” dizendo ser essa “doutrinação ideológica [...] um atentado à academia”.
Os textos dos editoriais 4 e 6, ambos do Gazeta do Povo, são bastante duros em
relação aos professores da rede estadual do Paraná. No Ed. 4, publicado na ocasião do
lamentável episódio do dia 29 de abril de 2015 ocorrido em frente ao Palácio do Iguaçu em
Curitiba, o jornal afirma que “é compreensível que muitos professores ainda sintam-se
revoltados e expressem sua contrariedade, principalmente contra o governo estadual. O
problema é quando essa indignação ultrapassa a esfera da liberdade de expressão[...] e entra
nas salas de aula como doutrinação política”. Para o jornal, a APP Sindicato, que naquele
momento defendia os professores, apresenta as suas “simpatias (e antipatias) de muitos
docentes - que - não são segredo para ninguém” mesmo não demonstrando nenhuma ligação
entre a APP e tais simpatias ou antipatias, ou mesmo quais figuras políticas representariam
tal afirmação. No Ed. 6, já na ocasião da iminente consumação do impeachment da expresidente Dilma Rousseff, o jornal volta a dizer que a “orientação da APP-Sindicato para
esta sexta-feira é partir para a doutrinação pura e simples dos alunos”. Tal fato aconteceria
em meio às discussões sobre os cortes orçamentários de Michel Temer, e que havia sido
proposta uma paralisação para o dia 10 de junho de 2016. O editorial chega a atrelar a APP
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Sindicato ao petismo, e que os professores da rede estadual seriam os responsáveis por
carregar esse projeto petista afirmando que “é no Paraná que se verifica uma das facetas mais
nefastas do projeto petista de poder, que a APP Sindicato, entidade que representa os
professores da rede estadual, nem se preocupa em esconder.”
Os Ed. 5 (FSP) e Ed. 7 (OESP) são os primeiros editoriais em que há uma menção ao
Programa Escola sem Partido, bem como ao movimento. É sintomático que a primeira
menção ao ESP em dois jornais de circulação nacional comecem afirmando que “a educação
pública no Brasil padece de muitos males [...] a ela se soma, em muitos centros, a
predominância entre educadores de uma cultura esquerdista que os leva a confundir seu
papel em sala de aula com o de doutrinadores.” (Ed.5) e “Evidências não faltam de que
muitos professores têm transformado as salas de aula em laboratórios de doutrinação
ideológica esquerdista, sob o argumento de que é necessário criar “resistência” a uma
suposta onda conservadora” (Ed.7). Essas sentenças de abertura marcam abertamente o que
pensam as empresas sobre a “doutrinação esquerdista” e contribuem com efeito para a
narrativa do MESP.
Nos editoriais 16 e 20 (FSP) também constam os elementos da suposta “doutrinação
marxista”. Para o Ed. 16 o Escola sem Partido é um “movimento que busca vedar
doutrinação em sala de aula [, e] parte de uma preocupação justificável [...] Não se nega que
exista o problema da pregação ideológica, no mais das vezes de orientação esquerdista, a
distorcer o conteúdo das disciplinas.” No mês seguinte, o jornal escreve que o Escola sem
Partido é uma proposta “[...]baseada na percepção de que professores, nos diferentes níveis
de ensino, despejam em seus alunos propaganda partidária e teses de esquerda, quer limitar
as possibilidades de tratar de política em sala de aula.” (Ed.20).
b) As ocupações estudantis de 2016 (Ed.8;9;10 e 11)
A partir do segundo semestre de 2016 é começado a tratar especificamente de uma
suposta relação entre as Ocupações Estudantis de 2016 e o “problema da doutrinação
político-ideológica” de esquerda, ou seja, logo ligada ao marxismo (campo semântico 1).
Essa associação ocorre no período entre o processo de impeachment de Dilma Rousseff no
Senado Federal e as primeiras medidas de Michel Temer.
No Ed.8 (OESP), o primeiro a fazer tal associação, o jornal sugere que há uma
imensa heterogeneidade nas pautas dos estudantes ocupantes sob o lema do “retrocesso na
educação”, sendo este motivo muito vago mesmo em seguida mencionando entre as pautas a
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“medida provisória que prevê a flexibilização do currículo do ensino médio, a Proposta de
Emenda Constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos e projetos de
privatização do setor educacional” dos quais, segundo o jornal, “ninguém ouviu falar” e até
mesmo mencionam o Escola sem Partido. As pautas, todavia, não nos parecem tão vagas,
uma vez que a tentativa dos estudantes de reunir seus protestos em torno do slogan do
retrocesso demonstram que todas essas questões evidenciadas ora apontam para a negação
das reformas, ora apontam falhas que representam reais necessidades cotidianas destes
estudantes.
As reivindicações dos estudantes iam de que “Estados e municípios passem a prestar
contas dos gastos escolares aos secundaristas e cobranças [...] de mais uniformes a inovações
pedagógicas que permitam a discussão sobre política, religião e sexo em salas de aula.” Para
o Ed.8, tal heterogeneidade ou “profusão de temas dá a medida do caráter político, partidário
e ideológico das invasões.” O editorial ainda sugere que os estudantes são “[...] manipulados
por pequenos partidos de esquerda – como o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o
Partido da Causa Operária (PCO) – e por facções radicais de centrais sindicais, os líderes das
invasões das escolas paulistas afirmam que a Constituição está cima do Código Civil”, e
critica a forma como as ocupações estão sendo propagadas como experiências de gestão
democrática. Ainda consideram que “o que há nessas invasões é o mesmo de sempre:
instrumentalização política de estudantes, proselitismo ideológico.” Veremos nos editoriais a
seguir que a abordagem aos partidos de esquerda como condutores desta suposta
manipulação irá centralizar seus esforços no Partido dos Trabalhadores, atribuindo ao PT a
responsabilidade por organizar as ocupações estudantis.
Já no Ed.9 (FSP), os jornalistas comparam os estudantes a “peões do PT, que os
move conforme sua necessidade e sua agenda. Inconformados com a derrota eleitoral, os
petistas apostam na conflagração, terreno em que eles ganham e a democracia perde”, se
referindo ao Movimento de Trabalhadores sem Teto (MTST) de São Paulo, que segundo o
jornal agem também comandado pelo referido partido. Apesar do editorial admitir que os
estudantes estão em vários Estados do país nas escolas para protestar contra as mudanças no
ensino e contra a imposição de um teto para os gastos públicos, se referem às ocupações
como invasões.
O Ed.10 (OESP), o mais agressivo em relação aos estudantes, diz que “[...] está claro,
a esta altura, que esses garotos estão sendo usados pelo PT para lhe servirem como portavozes e, na marra, disseminarem um discurso que os petistas foram incapazes de sustentar
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pela via das instituições democráticas”, atribuindo a figuras do partido o papel de abusadores
e exploradores da “boa fé” e da “inocência” dos estudantes.
No Ed.11, também publicado pelo O Estado de São Paulo apenas cinco dias depois
do Ed.10 o jornal afirma que os estudantes estão sendo “usados pelo PT e por entidades
afiliadas ao partido, como a UNE e a Ubes, os estudantes, na verdade, são instrumentos de
uma luta política cujo único objetivo é dar eco a teses fragorosamente derrotadas nas urnas.”
Em todos os editoriais que tratam das das ocupações há um apagamento das vontades
próprias dos jovens em questão, reduzindo-os a uma minoria de estudantes, o que não condiz
com a realidade. No Paraná, por exemplo, em meados de outubro de 2016, o movimento
Ocupa Paraná foi muito forte e chegou a contar com mais de 1000 (mil) escolas ocupadas
por estudantes secundaristas. O apagamento da ação política desses jovens ocorreu também
por outras formas através da imprensa, meio às ocupações acontecendo em nível nacional, a
mídia regional e nacional optou por algumas semanas não destacar tais acontecimentos, o
Jornal Nacional, por exemplo, que é o jornal de telenotícias de maior audiência do país,
optou por destacar a fila de fãs do cantor internacional Justin Bieber (que já estava se
tomando a forma de acampamento na frente do sambódromo na cidade do Rio de Janeiro
para o show do artista, previsto para 29 de março de 2017), conhecido por seu grande
público teen, ao invés de noticiar as ocupações realizadas pelos estudantes secundaristas que
estavam ocorrendo em todo o país. (ALMEIDA; SILVA; KRUCZEVESKI; 2019 p.50).
Diante de um fato de maior relevância para as juventudes, qual a preocupação da
imprensa em noticiar o referido show como algo que mobilizaria milhares de adolescentes,
em benefício de algo que representaria puro entretenimento? O caminho para ganhar espaço
midiático deve passar por processos de reapropriação das próprias vontades desses sujeitos,
ou seja, das suas subjetividades:
Para que se efetivem os processos de reapropriação da subjetividade de um
grupo de pessoas que querem organizar sua vida de um outro modo; de uma
minoria social que quer se desfazer dos sistemas de coação que tendem a
modeliza-la; de um grupo de mulheres que, mesmo em pequena escala,
querem se libertar do sistema opressivo de que são objeto há milênios; de
um grupo de criadores que querem se livrar dos sistemas padronizadores em
seu campo, ou até de crianças que se recusam a aceitar o sistema de
educação e de vida que lhes é proposto – para que esses processos se
efetivem, eles devem criar seus próprios modos de referência, suas próprias
cartografias, devem inventar sua práxis de modo a fazer brechas no sistema
de subjetividade dominante. (Guattari & Rolnik, 1986, pp. 49-50)

115

As ocupações permitem que os jovens expressem suas subjetividades e construam
seus próprios repertórios e contribuem, com efeito, para a construção de uma cidadania plena
no sentido dado pelo sociólogo britânico T.H Marshall (1967).37
c) Abordagem de quem seriam os promotores da “ideologia de gênero”:
A “ideologia de gênero” surge no cenário como uma nova ideologia de esquerda, que
sucedeu à “ideologia marxista”. A “batalha do Século XXI” passa a não residir mais na
relação entre a burguês e o proletariado, mas no plano individual pelo controle da
subjetividade. Na Europa, por exemplo, em países com passado marcado por regimes
autoritários, os movimentos anti-gênero apelam na tentativa de reviver as memórias
desagradáveis desses antigos regimes. Em junho de 2020, por exemplo, o então candidato à
presidência da Polônia, o conservador Andrzej Duda, declarou que “a ideologia LGBT é
ainda mais destrutiva do que a ideologia comunista” 38. O candidato ainda declarou que “a
geração de meus pais durante quarenta anos lutou para eliminar a ideologia comunista das
escolas [...] eles não lutaram por isso para que uma nova ideologia, ainda mais destrutiva,
aparecesse”. Em 2014 também na Polônia o bispo Tadeusz Pieronek afirmou que “a
ideologia de gênero é pior do que o comunismo e o nazismo juntos” (Graff e Korolczuk,
2017).
Já no Ed.2 (GDP) o jornal considera haver uma “blindagem da teoria de gênero” na
ocasião do recolhimento das cartilhas católicas “Chaves para a bioética” distribuídas a
professores da rede estadual do Rio de Janeiro por determinação do Ministério Público,
através da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ). Para o jornal
não há na cartilha distribuída aos professores “nenhuma incitação de ódio a homossexuais,
nem conteúdos que denigram a mulher ou defendam a superioridade masculina.” (sic) muito
embora admitam que o material “é verdade, traz argumentos contra a adoção de crianças por
homossexuais, afirmando que deve-se priorizar o direito da criança a ter pai e mãe, em
relação ao desejo daqueles que adotam”, mas logo em seguida defendem que “considerar
‘homofóbico’ este trecho é alargar indevidamente o conceito de homofobia para coibir a
liberdade de expressão.”
37 O sociólogo T. H. Marshall, afirma que a cidadania só é plena se for dotada do desenvolvimento de todos os
três tipos de direito, são eles: civil, político e social. (Cf. MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe
social e status. Zahar, 1967.)
38 Disponível em : https://www.jmnoticia.com.br/2020/06/20/presidente-polones-ideologia-lgbt-e-maisdestrutiva-que-o-comunismo/ Acesso em 20/07/2020
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Outro statement adotado pelo jornal Gazeta do Povo (Ed.3. Ed.12 e Ed.13) em
diferentes períodos (2015 e 2017) é de que há uma dominação de “ideólogos do gênero”
desde as salas de aula até o MEC, ou seja, para o jornal esses profissionais trabalham na
produção de uma doutrinação deste tipo, desde o ato de lecionar até a produção de materiais
didáticos através do Conselho Nacional de Educação, na produção de documentos como a
BNCC. Tal afirmação vai ao encontro do que é propagado pelo MESP:
Como ninguém ignora, as salas de aula estão sendo usadas de modo
intensivo para promover determinados valores, com a finalidade de moldar
o juízo moral, os sentimentos e as atitudes dos estudantes em relação a
certos temas. Que temas são esses? Depende da moda, das novelas, da
ONU, da UNESCO e das minorias que controlam o MEC e as secretarias de
educação. Pode ser orientação sexual, questões de gênero, “direitos
reprodutivos” (p. ex., aborto), modelos familiares, ética, etc. Os educadores
chamam isso de “educação de valores”. Não existe uma disciplina escolar
intitulada “educação de valores”. Esse conteúdo é “espalhado” nas
disciplinas obrigatórias do curriculum -- Português, Matemática, Geografia,
Biologia, História --, por meio de uma técnica chamada
transversalidade. Assim, por exemplo, numa aula de Ciências, ao tratar do
aparelho reprodutor, o professor aproveita para explicar aos alunos “como
se transa”; ou, numa aula de Comunicação e Expressão, o professor manda
que os alunos leiam um texto que, a pretexto de combater o “preconceito”,
promove o comportamento homossexual (NAGIB, 2013).

Tal posicionamento é totalmente pernicioso a milhares de profissionais da educação
que, por meio de esforços, muitas vezes pessoais, produzem conhecimento e são tratados
pejorativamente como se estivessem “encastelados nos órgãos que definem os rumos da
educação no país” (ED.13, GDP) e alheios a realidade que os cerca, os lança ao lugar de um
“Castelo de Marfim”, expressão utilizada também durante o período do macarthismo nas
universidades dos Estados Unidos durante os anos 1950, e que afetou as escolas e
universidades daquele país (SCHRECKER, 1986). A pesquisadora Ellen Schrecker (1986)
descreve como o furor anticomunista afetou centenas de professores, chamados perante os
comitês de investigação da era Joseph McCarthy (1947-1954), e passaram a enfrentar os
mesmos dilemas que a maioria das outras testemunhas tiveram que enfrentar, decidindo se
cooperavam com os comitês, abandonando assim os seus “castelos de marfim”, ou seja, seus
“privilégios”.
No primeiro ano do governo Bolsonaro, os temas dos editoriais já passam a abordar o
frequente clima de eleição que permeia o governo federal. Desde o início da administração o
governo tem sido criticado por prorrogar o clima de eleição para as pastas dos ministérios. O
Ministério da Educação, por exemplo, tem sofrido muitos cortes sob alegações
“ideológicas”, além de diversas outras polêmicas com falas problemáticas de ministros.
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Em janeiro de 2019, nas primeiras semanas de Ricardo Vèlez à frente do Ministério
da Educação, no Ed. 22 (FSP) comenta-se que “Vélez ao assumir o cargo, em que se
destacou o compromisso de combater, com denodo, o marxismo cultural hoje presente em
instituições de educação básica e superior”. Embora o Ed.22 seja bem crítico à postura de
Vélez, sugere que o pronunciamento de posse do então ministro não passa “de preocupações
legítimas de pais com pregações doutrinárias, especialmente esquerdistas, em sala de aula”
negando, entretanto, o repertório da doutrinação de gênero. Fato curioso é que no mesmo
editorial sobre o discurso de posse de Ricardo Vélez que ele fala da “ideologia de gênero”
enquanto “teorias conspiratórias sem amparo em nenhum tipo de pesquisa rigorosa”, como
se as “pregações doutrinárias” citadas anteriormente existissem de verdade, mesmo que
também não exista nenhuma pesquisa citada sobre elas no referido editorial.
Em seguida no Ed. 23 (FSP) e Ed.24 (FSP), respectivamente em janeiro e fevereiro
de 2019, o jornal a Folha de S. Paulo continua criticando a forma “comezinha e paranoica”
como Vèlez vem conduzindo sua atuação, reduzindo o cargo a uma “luta contra fantasmas.”
Já ao final do primeiro ano da administração de Bolsonaro, o Ed.28 (GDP) elogia as
medidas do presidente no ambiente universitário (como o programa de privatização “Futurese” e as novas carteiras estudantis emitidas pelo governo ao invés da UNE, além do novo
esquema de escolha de reitores), afirma que “abundam os registros da preponderância do
discurso de esquerda nas universidades brasileiras, e um espaço maior para outras correntes
de pensamento ainda aguarda sua vez no ensino superior”, e que ainda “Muita gente
confundia essa virada à direita com a própria proposta do Escola Sem Partido” entretanto,
para o jornal, as medidas adotadas por Bolsonaro são mais positivas e efetivas do que as
propostas do MESP, na medida em que promove adesões voluntárias dos estudantes e não
mais uma cultura de delação, uma vez que “presidente da República não pode nem deve
interferir na autonomia universitária, sob o risco de amanhã ou depois cairmos nas mãos de
alguma censura de pensamento” (Ed.28).
Sob essa problemática há um outro aspecto importante a ser considerado: o grau de
influência estatal importa para a opinião dos editoriais a depender do assunto que é tratado
nas salas de aula, como será melhor explicado na seção a seguir.
d) Abordagem à interferência estatal e a noção de liberdade de expressão:
No Ed.2 (GDP) o Ministério Público foi acusado pelo jornal de alargar
“indevidamente o conceito de homofobia para coibir a liberdade de expressão” em uma
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cartilha que estava sendo utilizada na rede estadual do Rio de Janeiro. Entretanto, o mesmo
jornal não concede essa mesma noção de liberdade de expressão aos professores no episódio
de violência ocorrido no dia 29 de abril de 2015 em Curitiba (Ed.4), e nem na Greve geral
contra o golpe, pelo Fora Temer e por “Nenhum Direito a Menos” convocada pelo Partido
dos Trabalhadores e diversas entidades progressistas contra o impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff (Ed.6).
Ao abordar a tentativa de derrubada de um artigo referente à Lei Orgânica 55, da
cidade de Londrina, aprovada em 2018 que trata do ensino sobre gênero e diversidade
sexual, de autoria do então vereador Filipe Barros, o Ed.26 (GDP) o jornal diz que “se o STF
se curvar à ‘pedagogia lacradora’, estará agindo como poder totalitário, cassando a voz da
população dos municípios”. Durante a abordagem do caso londrinense o editorial opina que
não se trata de competência exclusiva da União legislar sobre a educação, já que isso
significaria uma hiper centralização indevida e não exercida de forma compartilhada.
Neste caso, uma provocação a tal posicionamento seria instigar se os “[...] os ditos
‘progressistas’ (que) conhecem bem o caminho das pedras”(Ed.26) não estariam apenas
exercendo a sua liberdade de expressão? Ou pelo menos buscando exercê-la apelando para o
STF através da ADPF 600?
A Constituição Federal brasileira é indiscutível quando coloca o Direito à Educação
nos Arts. 205 e 214, além dos princípios dispostos no Art. 206, especialmente o inciso V,
sobre a liberdade de ensinar. Nos casos destacados no jornal, incluído o caso de Londrina, as
manifestações e decisões devem reforçar a competência legislativa da União para dispor
sobre Educação – privativa no caso de diretrizes e bases da educação (CF/88, Art. 22, inciso
XXIV; Art. 24, inciso IX).
No já citado Ed.24 (FSP), Vélez é duramente criticado após pedir a escolas que
cantassem hino e repetissem slogans bolsonaristas. Para o jornal “[...] tamanho disparate, que
mais parece sátira ficcional de um movimento ufanista, não poderia deixar de provocar
imediatas reações de repúdio”. No Ed. 27, da mesma empresa, o corpo jornalístico considera
que “governantes desvirtuam o conservadorismo rumo à censura e à ignorância” no que a
FSP considera uma marcha às trevas. No contexto, Marcelo Crivella (PRB/RJ), João Doria
(PSDB/SP) e Jair Bolsonaro haviam se envolvido em episódios de ameaça aos professores e
liberdade de expressão. Entretanto, para o mesmo jornal, no já citado Ed.9 ao tratar do tema
de liberdade de abordagem de temas, considera que “abusos ocorrem, ninguém duvida. Basta
passar os olhos por alguns livros didáticos para topar com exemplos flagrantes de marxismo
vulgar, sobretudo no ensino de história e geografia.” Entretanto no mesmo editorial
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consideram que o ESP, embora “se apresente como liberal, em defesa do pluralismo, termina
por revelar-se paternalista ao pretender que aparelhos de Estado substituam os cidadãos no
controle social do ensino oficial ou particular.”
O Ed.25 (GDP) é o mais ilustrativo para entendermos até onde a interferência estatal,
de modo geral, é aceitável, uma vez que o editorial dedica-se a elogiar as decisões de
Bolsonaro na “mudança política que começou em março deste ano, (em que) o Itamaraty está
orientando os diplomatas brasileiros a afirmar que o país entende as menções a ‘gênero’ em
documentos internacionais na concepção tradicional de ‘sexo biológico’”. No mesmo
editorial, o corpo jornalístico advoga que “não é possível aceitar a narrativa que ativistas
querem vender a qualquer custo: a de que essas ideias seriam o único instrumental possível
para orientar políticas de combate à discriminação, especialmente de mulheres, ao redor do
mundo”, posicionando-se assim, contra a liberdade de expressão de minorias que desejem
explicitar e viver suas próprias identidades.
E finalmente, no último texto, já em 2020, o Gazeta do Povo lamenta pelo STF ter se
rendido à “ideologia de gênero” (Ed.29) criticando duramente a interferência estatal, neste
caso do STF sobre as leis municipais. Para o jornal, a decisão do STF de declarar
inconstitucionalidade de uma lei que proibia o ensino “da ideologia de gênero” representa
um retrocesso, uma vez que “os representantes da população de um município têm o direito
de decidir que não desejam, na rede local de ensino, determinados conteúdos que consideram
inadequados [...]” e que os temas tratados seriam “controversos, sem embasamento
científico, e que inclusive vão de encontro a convicções morais de pais e dos próprios
alunos.”
Neste caso, a lei parece funcionar como um tipo de proteção aos pânicos morais, que
funciona apenas na abordagem às questões de sexualidade, o que é controverso uma vez que
o mesmo jornal, no primeiro editorial, não considera que “a via legal seja a mais adequada
nesses casos. Em primeiro lugar, porque situações de doutrinação em sala de aula são melhor
resolvidas entre pais, alunos, professores e direção da escola, sem a necessidade de uma
interferência estatal.” (GDP, Ed.1) A lógica do diálogo entre pais, alunos, professores e
direção da escola não parece ser possível quando os assuntos são relativos à sexualidade.
e) Identificação de uma cruzada moral contra a “ideologia de gênero”, mudança de
repertório da proposta original do Escola sem Partido.

120

Nota-se na mudança de repertório do MESP uma menor absorção, ou uma absorção
mais negativa em relação ao repertório da “doutrinação marxista”. Apesar dos editoriais do
jornal Folha de S. Paulo terem, de certa forma, colaborado com a narrativa de uma
doutrinação esquerdista, já que afirmam que tal doutrinação de fato existe (mesmo sem citar
nenhuma fonte), o mesmo jornal se refere ao repertório de “ideologia de gênero” como
paranoia ou teoria conspiratória (Ed.22), fantasiosa (Ed.24) ou fantasmagórica (Ed.27).
Também no Ed.15 é comentado que o “Escola Sem Partido, [...] pretende combater a
doutrinação política e uma alegada ideologia de gênero no ensino”. Assumindo dessa forma
como verdadeira a doutrinação política, mas colocando como “alegada” a “ideologia de
gênero”, no mesmo editorial comenta que “defensores do projeto pretendem, entre outras
medidas, o extremo de proibir o emprego da palavra ‘gênero’ em sala de aula, mesmo em
disciplinas complementares ou facultativas”.
No Ed.18 (FSP), por ocasião da montagem da equipe de governo de Bolsonaro com a
indicação de Ricardo Vélez para o cargo de Ministro da Educação, o jornal lamenta a
indicação, nomeando o editorial de “energia desperdiçada”. Além disso esperava-se de
Bolsonaro uma indicação técnica para o MEC, pois para o jornal “[...]se ficar tomado pela
agenda ideológica que o conduziu ao posto, Vélez vai desperdiçar energia em temas
condenáveis e de impacto restrito - e a oportunidade de melhorar a perspectiva de futuro de
milhões de crianças e adolescentes.”
No Ed.23 (FSP) nos primeiros dias de 2019, é citado brevemente que “[...]o
presidente se elegeu prometendo uma marcha a ré no que considera uma pregação marxista,
antirreligiosa e sexualizada no ensino brasileiro.” O editorial traz uma pesquisa DataFolha
acerca da educação sexual, posse de armas, reforma da previdência, entre outros temas e
pontua que Bolsonaro possivelmente enfrentará muitos conflitos se insistir em tal agenda na
área do ensino, já que “a maioria dos brasileiros desaprova esse retrocesso sectário. Nada
menos que 71% deles concordam que assuntos políticos devem seguir em debate nas classes.
Também prepondera a opinião de quem deseja que a educação sexual permaneça no ensino:
54%.”
***
Para construir sua teoria das oportunidades políticas, Tarrow (2011) advoga que, para
se organizar uma ação política, o que conta, para além de possíveis privações que seriam
uma constante na vida das pessoas, e que teria mais peso dentro de uma combinação de
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valores, são as oportunidades que ocorrem. Há ainda para Tarrow, uma estrutura de
oportunidades políticas (EOP), algo que que organizaria os confrontos políticos. A estrutura
de oportunidades políticas faz parte de uma variável que nos fornece pistas de quando surgirá
uma nova oportunidade dentro do confronto político.
Tarrow (2011, p.164 tradução minha) aponta que “alguns estudiosos estavam
expandindo o uso do termo “oportunidades” e de certa forma, ampliando muito o conceito, o
que estaria dificultando um aprofundamento da ideia inicial estabelecida.” Por essa razão,
parece mais útil restringir o conceito a fatores do ambiente e de sucesso dessas oportunidades
(Goldstone e Tilly, 2001). Essa restrição então é estabelecida em quatro fatores, sendo: (1)
abertura do acesso à participação de novos atores através do acesso institucional; (2)
evidência de realinhamento político dentro da sociedade; (3) disponibilidade de aliados
influentes; e (4) divisões emergentes dentro da elite.
A relação entre esses quatro fatores pode ser melhor explicada pela citação abaixo:
Quando o acesso institucional é aberto, brechas aparecem dentro das elites,
aliados se tornam disponíveis, a capacidade de repressão do estado diminui
e os desafiantes vêem oportunidades para avançar suas reivindicações.
Quando elas são combinadas com níveis de ameaça mas com capacidade
declinante de repressão, essas oportunidades produzem episódios de
políticas controversas, às vezes produzindo mudanças nos regimes.
(TARROW, 2011, p.160)

As divisões entre as elites é um fator variável importante pois, não apenas incentivam
os grupos carentes em recursos a correrem o risco de uma ação coletiva, elas incentivam
partes da elite que está fora do poder a assumirem o papel de “tribunos do povo” (idem,
p.166). A abertura do acesso a participação é muito positiva, pois “os desafiadores são
incentivados a tomar medidas coletivas quando têm aliados que podem agir como amigos no
tribunal, como garantidores contra a repressão ou como negociadores favoráveis a causa”
(ibidem,p.166). Além disso o realinhamento político ocorrido dentro da oportunidade
promove também a abertura à participação de grupos da política externa que podem trabalhar
juntos para induzir grupos descontentes a buscar apoio de pessoas de fora do país de origem
do grupo, algo que, segundo o autor, pode se tornar crucial à causa.
Os projetos de lei do Escola sem Partido, dessa forma, fazem parte de uma gama de
repertórios que envolvem outras práticas de ações coletivas do grupo, alinhados a atores
políticos estratégicos e suas disponibilidades, o que lhe foi útil enquanto performance, uma
vez que ganha o debate nacional e também transforma o seu sentido histórico.
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Entretanto, a oportunidade política por si só não é produtora de objetivos: quem
produz os objetivos são os atores envolvidos nessas oportunidades. Outro fato recente, assim
como foi Junho de 2013, que contribui para o argumento entre atores x oportunidades
políticas, foram as eleições de 2018, marcadas pela disseminação de fake news.
Uma reportagem publicada pela Pública (Agência de Jornalismo Investigativo) 39
mostrou que há uma imensa rede ocupada, desde as eleições de 2018, em fazer uma
vinculação entre líderes de esquerda e a pedofilia. Para a pesquisadora Isabela Kalil, a
associação à pedofilia é quase infalível enquanto tática para enfraquecer inimigos políticos e
despertar apoio de grupos conservadores, pois “não tem como ser a favor da pedofilia. É um
tema que mobiliza as famílias, é repercutido pela opinião pública [...] mas por vezes carrega
um pacote, como um Cavalo de Tróia que, quando aberto, está cheio de ideias antigênero,
antiLGBT e de posições transfóbicas”
Para Isabela [Kalil], a falsa associação entre esquerda e pedofilia voltou à
tona em um momento particularmente estratégico para o governo federal,
que lançou em abril, no meio da pandemia, o Observatório da Família,
dentro do ministério de Damares Alves. O Observatório teria a finalidade de
“produzir conhecimento científico sobre a família e servir de referência para
a criação de políticas públicas”. “O projeto foi lançado como se não fosse
nada. Em um olhar mais atento se vê que é uma ameaça de grave retrocesso
de direitos públicos, de desmonte do Plano Nacional de Direitos Humanos
(PNDH) – que envolve Comissão da Verdade, cotas raciais, políticas
LGBTQI+. É bom lembrar que o PNDH tem sido um empecilho para o
avanço de pautas conservadoras, muitas delas cristãs”, considera. (KALIL,
Isabela apud RUDNITZKI, Ethel. CORREIA, Mariama, 2020)

Todas as questões tratadas em torno da “ideologia de gênero” nessa virada de
repertório se estabelecem enquanto estratégia, levando em conta o timing em que foram
trazidas para a discussão nacional e os agentes que as envolveram.
f) Concepção a respeito do papel da família acerca dos temas debatidos na escola
De modo geral, os editoriais concordam que a melhor estratégia para se resolver
conflitos em sala de aula é trazer a família para o centro desses debates, ao contrário de criar
o clima de desconfiança. Para o Ed.5 (FSP) “[...] nenhuma norma será capaz de definir de
modo operacional o que seja ou não seja ideologia em sala de aula, nem substituirá o diálogo
39 RUDNITZKI, Ethel. CORREIA, Mariama. Agência A pública Grupos evangélicos e olavistas ajudaram a
espalhar
fake
news
de
Bolsonaro
sobre
esquerda
e
pedofilia.
Disponível
em
<https://apublica.org/2020/07/grupos-evangelicos-e-olavistas-ajudaram-a-espalhar-fake-news-de-bolsonarosobre-esquerda-e-pedofilia/> Acesso em 21/07/2020
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dos pais e dos alunos com professores e diretores”, e consideram ainda que “nenhum pai tem
o poder de censurar baseado apenas em suas inclinações particulares.” Ao contrário disso,
entretanto, o GDP (Ed.3) considera que esse debate “[...] trata dos limites entre as
responsabilidades de família e escola na educação das crianças sobre temas morais e de
valores. Temas que, no fundo, seriam competência não das escolas, mas das famílias”.
O mesmo jornal, no Ed.19 afirma que “O Escola sem Partido fez com que pais e
responsáveis se envolvessem mais ativamente na educação das crianças, buscando saber
mais sobre os conteúdos expostos e as atividades realizadas em sala de aula e estimulando-os
a procurar coordenadorias e diretorias quando identificassem o viés ideológico nos
conteúdos transmitidos.” Tal afirmação, de certa forma, não deixa de ser verdade, entretanto
a forma como o debate foi construído faz essa participação na vida dos filhos se transformar
em uma “caça às bruxas” aos professores, acarretando conflitos na aproximação entre pais e
alunos uma vez que foi construída usando artefatos de desconfiança e medo.
I - Meus filhos, minhas regras:
O slogan “meus filhos, minhas regras” pregado pelo MESP é utilizado, segundo o
movimento, para marcar posição em relação a escola que estaria usurpando a moral dos pais.
Paul B. Preciado, escritor e filósofo espanhol, cujo trabalho se concentra em temas relativos
à identidade, gênero e sexualidade, considera que tais defensores da infância e da família
apelam para a figura política de uma criança que eles constroem, uma criança
pressupostamente heterossexual. Preciado, que iniciou um processo de transição em 2010
têm se esforçado para publicar sobre as próprias experiências a partir da sua interação com
movimentos anti-gênero, questionando quem são os defensores da criança queer. Ao longo
dos seus escritos o autor vem estabelecendo que tais organizações defendem o poder de
educar as crianças na norma sexual e de gênero, como se fossem presumidamente
heterossexuais, negando assim uma outra identidade de gênero. Essas figuras “[...] desfilam
para manter o direito de discriminar, punir e corrigir qualquer forma de dissidência ou
desvio, mas também para lembrar aos pais das crianças não heterossexuais que é dever deles
se envergonhar disso, rejeitá-los, corrigi-los.” (PRECIADO, p.8 2013).
Há um ponto de convergência entre o statement “meus filhos, minhas regras” e os
projetos de lei homeschooling, sendo apresentados na câmara dos deputados. Dois desses
projetos mais recentes colaboram para esse argumento: o PL3262/2019 e o PL2401/2019, de
autoria do poder executivo, assinado por Damares Alves e o então ministro da educação
Abraham Weintraub.
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O PL3262/2019 foi assinado por Chris Tonietto (PSL/RJ), Dr. Jaziel (PL/CE), Bia
Kicis (PSL/DF), ativista veterana do MESP e cunhada de Miguel Nagib e Caroline de Toni
(PSL/SC). O homeschooling pensado na justificativa desse projeto almeja conceder direito
aos pais em sua totalidade, procurando alterar o Código Penal para incluir o parágrafo único
no seu art.246, a fim de prever que a educação domiciliar (homeschooling) não configura
crime de abandono intelectual. Na justificativa, os deputados escrevem que “a família tem a
primazia na educação das crianças. A educação dada pelos pais é um direito natural
garantido aos genitores, aliás, um dever gravíssimo a que estão obrigados pela Lei Natural.
Tal lei antecede os Direitos Humanos” (PL3262/2019, p.3). Dessa forma, os autores
entendem que esse direito natural antecederia mesmo o Estado e o Direito à Educação,
podendo ser exercido em tempo integral, algo que foi ao encontro do projeto elaborado pelo
poder executivo.
O projeto Damares Alves e Abraham Weintraub não prevê nenhuma forma de
acompanhamento do Estado na educação domiciliar. Apenas no artigo 6 é citado um
acompanhamento anual para fins de certificação.
Art. 6º O estudante matriculado em educação domiciliar será submetido,
para fins de certificação da aprendizagem, a uma avaliação anual sob a
gestão do Ministério da Educação. § 1º A certificação da aprendizagem terá
como base os conteúdos referentes ao ano escolar correspondente à idade do
estudante, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, nos termos do disposto na
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. § 2º As avaliações anuais serão
aplicadas a partir do 2º ano do ensino fundamental, preferencialmente no
mês de outubro. § 3º Na hipótese de não comparecimento do estudante à
avaliação, os pais ou os responsáveis legais justificarão a ausência.
(PL2401/2019, p.3)

Os dois projetos desconsideram totalmente o quão complexo é o Direito à Educação,
sobretudo em um país com imensa desigualdade social como o Brasil. Uma avaliação anual é
totalmente distante de um acompanhamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem,
bem como uma completa anulação da escola enquanto instituição que se configura em uma
rede de proteção à criança e ao adolescente, já que através da escola e do acompanhamento
pedagógico seria possível identificar, por exemplo, situações de abuso familiar. Tal situação
é contraditória, já que o próprio Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos
liderado por Damares Alves constatou em pesquisa, menos de um mês após o projeto de
homeschooling, que 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes e que a violência foi cometida na
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casa do abusador ou da vítima.40Além disso, limitar as crianças à visão dos pais é totalmente
contrário à construção de uma educação colaborativa e democrática.
No mesmo período foi criada a Frente Parlamentar em defesa do Homeschooling, da
qual os ativistas do MESP-Paraná que ocupam cargo na câmara federal e analisados
anteriormente neste texto, Filipe Barros e Paulo Martins, fazem parte. 41 Ao todo são vinte e
um (21) projetos, apensados à proposição inicial de 2012, o PL3179 de Lincoln Portela (PR/
MG) entre eles o PL3261/215 assinado por Eduardo Bolsonaro.42
A intenção de trazer esta pequena discussão sobre o homeschooling foi de identificar
alguns agentes do MESP e a continuação dos seus repertórios sob a temática da “família”. As
justificativas desses projetos nos fornecem ainda mais elementos para mapear como um
conjunto de ideias podem se configurar em confronto político (MCADAM, TARROW,
TILLY, 2009; ABERS, BÜLOW, 2011).
II - As famílias e o elemento econômico:
As relações de gênero têm mudado e acelerado de maneira significativa, e no
imaginário tradicionalista de direita essas mudanças não passariam despercebidas. Para esses
atores e atrizes sociais, o patriarcado está ameaçado e o mundo, da forma como o
conhecíamos, não existe mais. Os alvos são muito abrangentes, incluindo desde casamento à
igualdade de gênero, aborto, direitos reprodutivos, educação sexual, direitos de transgêneros,
políticas antidiscriminatórias e até a noção de gênero em si. O fio básico que conecta todos
esses atores é a noção de “teoria de gênero” ou “ideologia de gênero”, que funciona como
um esvaziador da pauta inicial. A chamada “ideologia de gênero”, segundo os pesquisadores
finlandeses Urpo Kovala e Jyrki Pöysä (2018) têm o poder de mobilização porque constrói
uma retórica populista e uma força mobilizadora também fora da política partidária e das
classificações clássicas de direita x esquerda, já que:
O populismo de gênero como um fenômeno, sugerimos, está ganhando
espaço nas discussões da mídia contemporânea, porque atinge o alvo que é

40 Agência EBC: Mais de 70% da violência sexual contra crianças ocorre dentro de casa Disponível em <
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-05/mais-de-70-da-violencia-sexual-contracriancas-ocorre-dentro-de > Acesso em 07/08/2020
41 A Frente Parlamentar em defesa do Homeschooling coordenada por Dr. Jaziel ainda no começo de 2019
conta com 240 signatários. Disponível em <https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?
id=53980> Acesso em 07/08/2020
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simultaneamente percebido como uma experiência muito pessoal - 'é o meu
gênero, eu sei o que é certo, sou o especialista em gênero', como diz o
argumento (Saresma 2010) - é uma categoria muito poderosa que permeia a
sociedade da unidade (supostamente) básica da família nuclear à educação,
legislação e religião. Proponho que o populismo de gênero como um
conceito analítico ajude a discernir as nuances da discussão, concentrandose, por exemplo, em (1) se o gênero está definido ou não; (2) como o gênero
é entendido (por exemplo, como um fenômeno dicotômico baseado em dois
pólos, ou como uma negociação entre feminilidade e masculinidade, ou algo
mais); (3) quais são os papéis e restrições reservados para os sexos (por
exemplo, as mulheres devem ficar em casa cuidando de filhos - os homens
podem cozinhar - quem são os supostos atores políticos e legisladores?); e
(4) qual é a ordem de gênero que visa (por exemplo, tradicionalista/liberal/
utópico/queer)? Afirmo que é importante analisar o crescente e polarizador
discurso de gênero na mídia, à medida que o populismo de gênero está
surgindo e se fortalecendo em um clima político em que o populismo em
geral está ganhando destaque. (KOVALA, PÖYSÄ, 2018 p.192, tradução
minha)

No caso descrito acima ocorre devido ao aumento excepcional do partido populista
finlandês The Finns Party (anteriormente True Finns, ou em finlandês Perussuomalaiset,
literalmente “finlandeses básicos” ou “finlandeses médios”) entre 2003 e 2015, e é um
importante indicador do aumento de um resgate de antigos valores na política finlandesa,
segundo os autores.
A construção dessa retórica populista passa por uma simplificação dos papéis dos
atores da sociedade, do resgate de uma sociedade “dos de baixo”, de cidadãos mais
preocupados com questões de ordem econômica. Esse desvencilhamento entre verbas má
utilizadas para saúde, educação e segurança e, supostamente desviadas para outros fins, é
propagado como algo corriqueiro realizado por partidos de esquerda, bem como a
polarização e estereótipos que visam criar, mais ou menos, o imaginário do “outro” que é
definido como sendo contra e simultaneamente o imaginário do “nós”. O mesmo fenômeno
pode ser observado na França, como indicado por David Paternotte e Roman Kuhar (2018):
Da mesma forma, um grupo dissidente da Manif pour Tous francesa passouse a chamar Printemps Français (Primavera Francesa), dizendo defender "la
France d'en bas" (a França dos de baixo) ou "le pays réel" (o país real) e se
importar com os problemas reais das pessoas (Perreau, 2014). Uma certa
fadiga populista em relação a gênero e políticas de igualdade de gênero,
entendidas como mais uma interferência de elites internacionais corruptas e
do "politicamente correto" também alimenta os discursos propagados pelo
Vaticano. Tanto os grupos anti gênero como o populismo de direita
identificam as elites corruptas como responsáveis pela situação atual e
procuram dar voz àqueles/as que são vistos/as como silenciados/as: a
maioria normal. (p.514)
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Essa divisão entre o “nós e os outros” pode ser observada também no caso brasileiro,
na Audiência Pública nº0975/12 ocorrida em 28 de junho de 2012 na Câmara dos Deputados,
por exemplo, em que a Comissão de Seguridade Social e Família discutiu normas de atuação
para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Na ocasião, já no início da sua
fala, Jair Bolsonaro evoca o tema do resgate a família dizendo que “o que está em jogo neste
País é a esculhambação da família. E são tão covardes que atacam logo as criancinhas, a
partir dos 3, 4, 5 anos de idade. O que eu digo está previsto em plano de governo! O objetivo
deles é a desconstrução da heteronormatividade” (2012).
A seguir, o então deputado dedica boa parte da sua fala a dizer que a casa legislativa
está, desde 2010, preocupada em discutir essas questões, despejando milhões de reais em
emendas para o movimento LGBT, acusando a Comissão de Direitos Humanos de criar
“bolsa de estudo para jovem LGBT [...] livros didáticos para o público infanto-juvenil com a
temática diversidade sexual [...] cota para professor homossexual nas escolas públicas!”
(2012). O momento mais capcioso da fala de Bolsonaro é quando ele se direciona aos “filhos
dos pobres” e mesmo para quem gosta dos chefes de executivo petistas, e o quanto os seus
colegas deputados estariam sendo omissos a essa má distribuição de emendas entre as
secretarias e comissões dentro do parlamento brasileiro:
[...] a grande maioria dos nossos colegas estão sendo omissos em relação a
isto - é contra a garotada, contra as crianças, contra a religião, contra quem
tem vergonha na cara, contra quem tem bons costumes, contra a moralidade,
contra a ética, contra a família! Isto aqui é para o filho do pobre - atenção,
Deputados do PT e quem gosta da Dilma e do Lula -, porque tudo isto aqui é
para escola pública, não é para escola particular. É para ensinar o filho do
pobre a ser homossexual na escola. Isso é um crime que repudiamos.
Parabéns pela exposição de hoje. Vamos lutar contra isso. Somos maioria e
estamos com a razão. (BOLSONARO, 2012)

Nota-se na fala do Bolsonaro, já em 2012, o discurso de uma suposta “maioria
silenciada” algo que ele viria a utilizar amplamente em 2018 em sua campanha para
presidente. O então presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado João Campos
(PRB-GO), endossa a fala de Bolsonaro abordando a questão do financiamento público para
as secretarias e comissões de minorias e diz que “estão buscando usar as estruturas públicas
para impor um comportamento e um pensamento, inclusive para as nossas crianças. Isso não
é razoável.” (BOLSONARO, 2012).
Dois anos após essas discussões, o Movimento Escola sem Partido passa a atender
essa tentativa de reconstrução de um “brasileiro comum” através da sua gama de repertórios
por meio da restituição de uma escola pacífica e um consequente restabelecimento da ordem
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de uma “maioria silenciosa”. Os editoriais mais ilustrativos sobre a relação entre “pauta
econômica x pauta moral”, a exemplo do Ed.21 (FSP), “As cores de Damares”, trazem a
pauta moral como uma mera distração ou “gesto para contentar a militância” ou mesmo para
criar uma distração, uma cortina de fumaça, algo que tem sido muito debatido nas redes
sociais. Mas o aceno da ministra Damares Alves carrega consigo as camadas de desigualdade
e violência contidas nesse discurso.
Como colocado ainda no capítulo 1 desta dissertação, o projeto societário em curso –
que passou a ser institucionalizado pós impeachment e teve como estopim a Emenda
Constitucional do Teto dos Gastos Públicos (a PEC 241/55, algo que inclusive foi alvo das
Ocupações Estudantis de 2016) e as diversas medidas tomadas ainda no governo Michel
Temer –, obteve uma aguerrida defesa da ministra Damares Alves em torno de um modelo
restrito de família, mas também de um projeto econômico baseado em uma lógica privatista
e individualista perfeitamente alinhada com o Ministério da Economia de Paulo Guedes.
Além disso, não é possível ignorar que, ao final de 2019, em uma pesquisa Datafolha de
popularidade dos ministros do governo Bolsonaro, a ministra Damares Alves ocupou o
segundo lugar, ficando atrás somente do – então Ministro da Justiça – Sérgio Moro, fazendo
da ministra uma importante agente com capital político e poder de mobilização.43
Cooper (2017) argumenta que a família, sobretudo o modelo nuclear, têm sido
fundamental na reformulação do capitalismo desde o início dos anos 1970, e que esse fato foi
bem utilizado pela retórica conservadora, e de certa forma negligenciado pela esquerda, já
que para a esquerda a ideia de que os “processos econômicos podem e devem ser separados
dos fenômenos meramente culturais de gênero, raça e sexualidade tem um longo pedigree
intelectual, expresso de várias maneiras no vocabulário marxista de base e na superestrutura”
(p.22, 2017, tradução minha). Ainda no capítulo 1 da obra “Family Values” a autora pontua:
Este livro parte do pressuposto de que a história das formações econômicas
não pode ser avaliada separadamente das operações de gênero, raça e
sexualidade, sem obscurecer a própria política de distribuição de riqueza e
renda. Ao revisitar e questionar relatos históricos estabelecidos da crise de
estagflação da década de 1970, procuro mostrar que a questão da família foi
tão central para a formação de uma ordem capitalista pós-keynesiana quanto
foi para o capitalismo do Estado de bem-estar social e, portanto, não pode
ser ignorada sem deturpando profundamente a história política da época. Ao
contrário de muitos na esquerda, os principais atores da nova aliança social
conservadora neoliberal não hesitaram em reconhecer a família como o
locus da crise. Esses atores não tinham dúvidas de que as grandes questões
macroeconômicas da época, da inflação aos déficits orçamentários e aos

43 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/em-um-ano-moro-se-firma-acima-debolsonaro-e-como-ministro-mais-popular-diz-datafolha.shtml> Acesso em 20/07/2020
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crescentes orçamentos de bem-estar, refletiam uma mudança nefasta nos
fundamentos sexuais e raciais da família fordista. (p.15, tradução minha)

Dessa forma, questões de gênero, raça e sexualidade não podem ser ignoradas ou
dissociadas da pauta econômica, ao passo que no Século XXI tornam-se as bases da própria
reprodução de desigualdades. O fato de toda essa gama de práticas de ações coletivas como
passeatas, marchas e ações jurídicas terem ocorrido durante uma crise econômica ajudou a
reforçar a crescente percepção de um fosso entre os “endinheirados corruptos” (representado
pelo PT) e o cidadão comum. Tais movimentações são bem-sucedidas porque apelam para a
ansiedade das pessoas sobre o futuro de suas famílias, especialmente dos seus filhos. A
criança/adolescente está no centro do discurso contra os tipos de doutrinações de esquerda ou
de gênero, baseando-se na “política do medo” (WODAK, 2015). Focados nessas supostas
elites corruptas que fariam mal uso de verbas públicas, os movimentos anti-gênero
proporcionam às pessoas a promessa de um futuro melhor. O futuro dessa reorganização
econômica é uma volta ao passado: os homens são homens e as mulheres são mulheres, e
ambos são igualmente respeitados nos seus papéis, que são definidos biologicamente.
Parte dessa reorganização social têm sido construída sob um medo antigo, utilizandose de estratégias de propaganda ideológica. Ao disseminar a versão de que existe uma
conspiração em curso para destruir a nação e a família, torna-se muito mais fácil justificar o
uso de qualquer meio para pôr um fim a esse mal. Tal técnica foi empregada exaustivamente
durante e depois da Guerra Fria. A geração de deputados como Bolsonaro, por exemplo,
possui parte desse “resíduo cultural”, o ethos construído no imaginário foi a ideologia da
ditadura militar na qual militares como Bolsonaro cresceram.
g) ethos da delação propagado pelo MESP:
O que a história recente nos ensina sobre o problema de se criar um ambiente de
desconfiança entre professores pais e alunos pode ser conferido em documentos produzidos
pela HUAC – House Un-American Activities Committee (Comitê de Atividades
Antiamericanas). Tais escritos do período macarthista (1947-1954) afirmavam que o
comunismo era mais fácil de ser “implementado” por quanto maior tempo de escolaridade a
pessoa tivesse. Muitos boletins produzidos à época colocavam então os professores no centro
dessas discussões:
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O HUAC realizou várias audiências públicas sobre o comunismo nas
escolas e, em 1948, produziu e distribuiu centenas de milhares de cópias de
um panfleto intitulado ‘100 coisas que você deve saber sobre comunismo e
educação’, cujo objetivo declarado era informar aos americanos o que os
‘mentores do comunismo planejaram para o seu filho em nome da
'Educação'. O panfleto pretendia alertar seus leitores e obrigá-los a ficar
mais vigilantes. Para inspirar medo, a contracapa incluía citações de Lênin ‘Dê-nos a criança por 8 anos e será um bolchevique para sempre’ - e o
presidente do Partido Comunista Americano, William Z. Foster - ‘Nossos
professores devem escrever novos livros escolares e reescrever a história do
ponto de vista marxista. (HARTMAN, 2008. p. 103).

As perseguições às escolas, universidades, artistas e manifestações culturais do
período macarthista e todo tipo de pessoa que se destacava intelectualmente demonstrou um
atraso: o adiantamento educacional e tecnológico URSS era enorme diante dos EUA. O que
foi materializado no lançamento do Sputnik. O preço a ser pago pela defasagem educacional
foi o investimento massivo em educação. Segundo o historiador Fernando Horta, “inúmeras
ações foram tomadas para elevar o nível educacional médio do cidadão e minorar a diferença
percebida entre a ciência norte-americana e a soviética” (p.126). O autor destaca que a mais
importante foi o NDEA (National Defense Education Act), de 1958, logo após a histeria
coletiva ocorrida no chamado “Efeito Sputnik”. Sobre o Escola sem Partido, ainda no
primeiro editorial analisado ao final de 2014 (Ed.1, GDP), é comentado que “[...] a lei cria o
risco de um denuncismo estéril, quase uma macarthização escolar” fazendo referência ao
período histórico vivido nos Estados Unidos.
Nota-se nos editoriais do ano de 2018, ano de intenso estresse social sobretudo no
segundo semestre, as marcas de um processo eleitoral marcado por polêmicas, fake news e
polarização política, em que um candidato de extrema-direita como Jair Bolsonaro concorre
e se elege presidente da República. No Ed.17 (OESP), por exemplo, ao abordar o clima
hostil que permeava as universidades por conta da polarização ideológica, o jornal começa o
texto com a sentença: “Apesar de o 2.º turno da eleição presidencial ter sido realizado há
mais de duas semanas, em clima de absoluta normalidade democrática”, embora explane ao
longo do editorial diversas situações de anormalidade, como agressões e lista de professores
e estudantes “comunistas” ou “fascistas”. Essa divisão proposta na “política do medo”,
funciona, com efeito:
Essas semelhanças não são coincidências. Campanhas antigênero e
populistas utilizam estratégias discursivas semelhantes, identificadas por
Wodak (2015, p. 4) como o kit de ferramentas necessário da retórica
populista de direita: a inversão vítima-agressor/a, o bode expiatório e a
construção de teorias de conspiração. Sua política depende da "política do
medo" e da "arrogância da ignorância". As políticas do medo procuram
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incutir o medo de perigos reais ou imaginários ao instrumentalizar minorias
ou outros grupos sociais para criar bodes expiatórios que representam o
"Outro perigoso", cuja imagem é baseada em imaginários coletivos
estereotipados. (PATERNOTTE; KUHAR, 2018 p.515)

O Ed.7 OESP, ao comentar a “doutrinação política” como “situação preocupante
(que) deu margem ao surgimento de movimentos que se dispõem não apenas a denunciar a
doutrinação, mas a exigir que o Estado a impeça formalmente, por meio de lei”, de certa
forma justifica a criação do MESP mas não dos mecanismos de denúncia. Para o editorial
“[...] por mais que sejam execráveis as práticas de maus profissionais de ensino, cuja
fidelidade ao partido supera seu compromisso com a boa educação, está claro que qualquer
lei que limite o que se diz em sala de aula está fadada, por definição, a servir a causas
antidemocráticas.”
A Folha de São Paulo, ao comentar a indicação de Ricardo Vèlez, afirma que se o
futuro ministro ficar tomado pela pauta ideológica, perderá a chance de melhorar a
perspectiva de futuro de milhões de jovens. Segundo o mesmo texto, Ed.18, o MEC possui
muitas melhorias a serem efetuadas e “[...] dessa lista de prioridades não consta a
implantação de mecanismos patrocinados pelo Estado, de resto inconstitucionais, para
alcaguetar professores e bisbilhotar o que dizem em sala de aula.”
O Ed.19 GDP, considera que o mecanismo de denúncia pode ter uma consequência
negativa, pois “uma vez identificada e denunciada a doutrinação, o caso inevitavelmente
acabaria levado ao Poder Judiciário”, ainda sobre as denúncias o jornal pontua: “É realmente
isso que desejamos? Não estaríamos apenas entregando aos magistrados a definição dos
currículos escolares; estaríamos fazendo do Judiciário o depositário e árbitro final de todo o
conhecimento humanístico no país.”
Na figura abaixo constam algumas palavras encontradas nos editoriais que funcionam
com o sentido de delação.
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Figura 10 – Ethos da delação propagado pelo MESP

FONTE: Elaboração da autora.
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CONCLUSÃO
“Não adianta crer que podemos educar os nossos filhos como quisermos.
Há costumes aos quais somos obrigados a nos conformar; se os
transgredirmos demais, eles acabam se vingando nos nossos filhos. Uma
vez adultos, estes últimos acreditarão não poder viver em meio aos seus
contemporâneos, com os quais não estarão em harmonia. Pouco importa
se foram criadas com ideias arcaicas ou avançadas demais; tanto em um
caso como no outro, eles não terão condições de viver uma vida normal.
Portanto, em qualquer época, existe um tipo regulador de educação do
qual não podemos nos distanciar sem nos chocarmos com vigorosas
resistências que escondem dissidências frustradas.” Émile Durkheim,
p.48, 2011
“Tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções
severíssimas. Quem faz a lei é como se estivesse acondicionando
materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperícia não
serão tão espetaculares, e quase sempre só de modo indireto atingirão o
manipulador, mas podem causar danos irreparáveis.” Victor Nunes Leal,
1960

Conhecer a realidade:
Esta dissertação buscou contribuir para a identificação de um gap, ou brecha para
mudança de repertório do MESP, e suas considerações sobre o papel do professor na
educação das crianças e adolescentes (e também universitários brasileiros).

Não há a

pretensão que essa pesquisa sirva para algum instrumento de denúncia ou mesmo de
oposição aos ideais propostos pelo MESP. Como trabalho científico o objetivo foi
reconstituir e verificar os mecanismos subjacentes de repertórios de ação, além de mostrar as
ações recíprocas e simultâneas que desencadeiam estes repertórios.
O medo e a desinformação propagados pelo MESP têm ganhado espaço, o
movimento têm se reformulado, mas ainda se mantém muito ativo. O MESP continua
advogando que ensinar não é educar, reduzindo o papel do professor a mero transmissor de
conhecimento “neutro”. Contudo podemos afirmar que não há discurso livre de
condicionamentos ideológicos, parte dessa pesquisa é ilustrativa ao mostrar que agentes
discursivos do MESP são ligados a determinados interesses e projetos políticos.
A realidade material do que os professores devem fazer em uma sala de aula é muito
diferente, professores desempenham uma atividade intelectual, que deve ser respaldada nos
princípios democráticos e na autonomia dos sujeitos envolvidos. É por esse motivo que os
direitos de professores e estudantes estão preservados e inscritos na Constituição. O processo
de ensino-aprendizagem necessita ser debatido em suas especificidades pelas escolas
(públicas ou privadas), pelas famílias de seus estudantes e comunidade, sem alarde ou
denuncismos, sem a disseminação de pânicos morais. Mais uma vez, um modelo de
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educação colaborativa e democrática, como pensada por Paulo Freire – que se vivo, seria
provavelmente, um grande antagonista do MESP –, que vai desde os servidores de limpeza,
merendas e instalações até a direção pedagógica, se mostra necessária, e somente com o
fortalecimento de laços sociais (que passam pela escola) será possível recuperar a confiança
e estabelecer o diálogo com a família dos estudantes e comunidade.
A pandemia de coronavírus em 2020, por exemplo, que obrigou o fechamento das
escolas em todo o Brasil, escancarou os problemas de comunicação que temos com as
famílias dentro das escolas. As várias tentativas de diversificação das estratégias de
comunicação a fim de priorizar o fácil acesso se mostraram ineficazes ou esbarraram em
realidades completamente diferentes das pensadas pelos programadores das aulas à distância.
Tais transformações deveriam inicialmente passar por um processo ou fase de adaptação
através de uma mudança cultural, algo que não foi possível devido a uma pandemia súbita e
avassaladora. A maior dificuldade deste momento é fazer a aposta em uma ou um grupo
reduzido de iniciativas tecnológicas, que não condizem com a realidade já que não houve a
oportunidade desta “nova normalidade” ser testada, explorada e adaptada antes em uma
situação de normalidade. É algo que está em processo de implementação e para fugirmos
desse “EAD improvisado” que têm se reverberado pelo Brasil, precisamos agir na busca de
algo que realmente tenha uma intencionalidade pedagógica definida que proporcione o
desenvolvimento integral dos nossos alunos.
Nesse cenário aponta-se a necessidade de se criar um sistema unificado de
comunicação com alunos e familiares e também de uma política pública que se traduza em
um plano tecnológico para as escolas, algo que colaboraria, inclusive, para uma real
participação dos pais e responsáveis na educação dos filhos e os incentivaria a conhecer
melhor os conteúdos abordados pelos professores, sem uma deturpação por parte de fake
news através de aplicativos de mensagens como o whatsapp ou mesmo de jornais que
somente exploram a polêmica, ou espetacularizam a notícia. A família é livre para educar
seus filhos concomitante a escola e nos fins de semana, e, portanto, seu direito de educar
seus filhos em conformidade com suas convicções religiosas não é restrito de maneira
desproporcional, é somente mal explorada.
Esta mudança cultural deve ser anterior e mais importante do que somente a
aquisição de ferramentas pelos governos. É também um momento de diversificar essa
abordagem preliminar no sentido de priorizar o fácil acesso pois a expectativa é de que a
aprendizagem fique ainda mais condicionada aos contextos familiares de desigualdades dos
nossos alunos. Minha geração e a geração dos alunos de ensino médio, mesmo criados na
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cultura digital, demonstramos muitas ineficiências ao operar tais aplicativos e lacunas na
formação. Na universidade, mesmo tendo formação recente, houve falta de um currículo na
licenciatura que trabalhasse alguma competência digital, por exemplo, ou o ensino híbrido
(ou misto) que é importante porque rompe os muros tradicionais do ensino que não funciona
ou tem dificuldade de funcionamento para todos os alunos e, agora, com acesso às
tecnologias e recursos atuais, podemos personalizar a experiência de aprendizado de cada
aluno.
Criar uma aula interessante que caiba no “contexto tecnológico” de cada estudante,
que atinja todos os alunos também se apresentou como um problema, a maioria das
dificuldades são porque os alunos não têm acesso à banda larga ou não possuem
equipamentos adequados para o acesso ficando difícil desta forma, que a gente se atente a
particularidade de cada um e que consigamos promover uma democratização do olhar sobre
os estudantes, sobretudo ao ensinar sociologia algo que é tão caro para o momento.
No ensino presencial, as particularidades podem ser melhor observadas e a
abordagem dos temas de gênero, raça e sexualidade podem suscitar debates e revelar
situações pelas quais infelizmente passam os estudantes. A escola faz parte de uma rede de
proteção à criança e ao adolescente e o afastamento devido a pandemia tornou difícil o
trabalho de perceber tais situações. Algo que se agrava com o estabelecimento de um clima
de desconfiança sobre os professores e suas prerrogativas.
Todas essas questões mencionadas somam-se às diversas outras dificuldades
enfrentados por professores da educação pública que necessitam de investimentos contínuos
em educação, o que se esbarra em reformas e medidas provisórias que visam justamente
diminuir esses investimentos. Os deputados envolvidos com o MESP ou com as pautas de
homeschooling não parecem estar interessados na superação desses problemas, prova disso é
a votação da PEC do Fundeb ocorrida no último 21 de junho de 2020. Dos 499 deputados
presentes, somente seis deputados votaram contra o texto. Desses seis parlamentares que se
opuseram à proposta três são ativistas do Escola sem Partido, são eles: Bia Kicis (PSL/DF),
Filipe Barros (PSL/PR) e Paulo Martins (PSC/PR), os dois últimos deputados paranaenses
trabalhados no capítulo 4 deste texto. Além deles votaram Dr Zacharias Calil (DEM/GO),
Chris Tonietto (PSL/RJ) e Junio Amaral (PSL-MG). Ao todo quatro são do PSL, partido que
elegeu o presidente Jair Bolsonaro e todos os seis, integrantes da Frente Parlamentar em
Defesa do homeschooling.44
44 MARTINS, Thays. Saiba quem são os seis deputados que votaram contra a PEC do Fundeb. Disponível em <
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2020/07/22/internaeducacaobasica-2019,874130/saiba-quem-sao-os-seis-deputados-que-votaram-contra-a-pec-do-fundeb.shtml>
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Há mais ou menos quatro anos falava-se em uma “onda conservadora” no Brasil.
Após tantos acontecimentos em um período tão curto temporalmente, dois processos
eleitorais e caminhando para o terceiro, já é tempo de mapear, dentro da composição das
câmaras municipais e assembleias, os apoiadores e opositores a projetos como os do Escola
sem Partido e as propostas de ensino domiciliar, além de acompanhar de perto a tramitação
de tais proposições. É tão necessário também conhecer os documentos oficiais.
Conhecer os documentos oficiais:
A abordagem de gênero, raça e sexualidade na educação possui base legal na
Constituição Brasileira (1988), o documento máximo do Brasil. No Art. 3º da Constituição
Federal temos como objetivos máximos da República Federal do Brasil: construir uma
sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Está previsto também na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996); nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica: Diversidade e Inclusão e nas Diretrizes Curriculares do
Ensino Médio, nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais todas elaboradas pelo
Conselho Nacional de Educação; que a educação é uma estratégia fundamental para prevenir
e coibir a violência doméstica, infantil e familiar no país além de promover a visibilidade dos
preconceitos por quais passam as minorias étnico-raciais e a população LGBTQI+.
Além disso, para cada Estado brasileiro há uma proposta curricular, ou diretriz
curricular. Como trabalho intelectual dos professores, faz parte do planejamento pedagógico
conhecer esses documentos para preparar os planos de aula promovendo a visibilidade dos
conteúdos de gênero, raça e sexualidade quando for necessário, fazendo uso desses
documentos para promover melhorias no convívio escolar.
Pensar em saídas político-pedagógicas
Após tantos conflitos tornou-se possível identificar os fios condutores deles e
aprender com esses episódios. Conhecendo os conflitos e trazendo-os à superfície tiramos o
debate de um lugar de “tabu” para uma discussão comum, sobretudo os debates relativos à
Acesso em 23/07/2020
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sexualidade que despertam pânicos morais. Mas para essa tarefa ser mais acessível aos
professores, ela passa anteriormente pelo fortalecimento de alianças já realizadas dentro da
comunidade escolar, além do constante trabalho de identificar novos aliados. Essas saídas
pedagógicas devem passar pelo diálogo, assim como nas salas de aula dialogamos durante
conflitos menores que são mediados quase que diariamente.
Somente com relações fortificadas é possível solicitar à unidade ou a rede de ensino
que emitam um parecer favorável ao trabalho do professor, se necessário, sendo essa uma
relação que também tem que ser construída com as famílias dos estudantes e todo o restante
da comunidade escolar, como já dito anteriormente na perspectiva da educação democrática
e popular, que confere tanto o direito à igualdade como ao pluralismo de ideias para todos os
envolvidos na educação, trilhando um caminho de valorização da diversidade e da diferença,
e fortalecendo o combate a todas as formas de violência e discriminação.
O ritmo de uma rotina nas escolas quase sempre é muito corrido, essas ações
certamente irão disputar espaço com tantas outras atividades a serem resolvidas no dia a dia
pelo professor, dessa forma, o espaço a ser construído para o diálogo necessita ser
permanente, e não evocado apenas em situações de conflito.
E para finalizar, construir boas relações com os estudantes também é essencial.
Grande parte dos estudantes estão construindo suas identidades na cultura digital e expostos
a um tórrido volume de informações em todos os momentos do dia. A sensação é de que
disputamos nosso curto tempo na sala de aula com os saberes de Youtubers e Influencers
Digitais, onde tanto o conhecimento é reduzido e simplificado como as relações sociais são
diluídas e coisificadas. De tal maneira, o olhar para ações e práticas alternativas de Educação
que nos guie para um mundo diferente do vivenciado e construído pelas gerações anteriores e
nos aproxime da geração de alunos, não só se torna fundamental, como também passa a ser
desejável pelos próprios estudantes. Como dito anteriormente, há mais ou menos quatro anos
falava-se em uma “onda conservadora” no Brasil, o que demandaria dos setores progressistas
ações de resistência. Uma das questões debatidas é a de que, com tantos retrocessos inscritos
em disputas maiores por parte de setores da sociedade, esse projeto societário vai muito além
de uma – passageira – onda conservadora. E a nossa construção de conhecimento, enquanto
refuta esse projeto, também está em curso e sempre estará, já que não serão lutas fáceis ou
passageiras, mas não são invencíveis. Portanto, esta dissertação buscou contribuir para a
elucidação das questões que perpassam essas lutas, e espera-se que este objetivo tenha sido
cumprido...
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APÊNDICE - EDITORIAIS
Códigos:
1 - Vermelho: Concepção geral de como opera a “Doutrinação político-marxista”
2 - Rosa: Concepção geral de como opera a “Ideologia de gênero”.
3 - Azul: Editoriais de campo semântico compartilhado entre os dois temas.
4- Violeta: Concepção a respeito do papel da família acerca dos temas debatidos na escola.
5 - Turquesa: Percepção sobre a “cultura da delação” propagada pelo MESP.
6- Laranja: Abordagem à interferência estatal e a noção de liberdade de expressão.
Subcódigos:
1.1: Vermelho:Amarelo: Associação de “professores esquerdistas” e sindicatos como agentes
da doutrinação.
1.1: Vermelho:Verde: Associação de movimentos e partidos políticos de esquerda ao
“problema” da doutrinação marxista.
2.1 Rosa: Cinza Claro: Abordagem de quem seriam os promotores da “ideologia de gênero”
como o CNE, professores e MEC.
2.2 Rosa: Amarelo Escuro: Identificação de uma cruzada moral contra a “ideologia de
gênero”, mudança de repertório da proposta original do Escola sem Partido.

A escola e a ideologização do ensino (Ed.1)
Por Gazeta do Povo
[02/12/2014] [21:02]
O filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, ao desenvolver sua teoria sobre os fatores que
permitiriam uma mudança para um regime socialista sem a necessidade de uma revolução
violenta, enfatizou a importância da educação na formação de uma geração que assimilasse e
defendesse os valores da esquerda. A julgar por constantes relatos de alunos das mais diversas
etapas do processo educacional, as ideias de Gramsci tiveram boa penetração no Brasil onde,
aliás, um de seus maiores seguidores foi o educador Paulo Freire.
A ideologização no ensino e a doutrinação política em sala de aula tomaram uma dimensão
que não nos permite mais ignorar o problema. Desde 2007 a Gazeta do Povo vem
denunciando esses episódios; o viés politizado se manifesta, por exemplo, em questões de
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vestibulares e do Enem, ou no conteúdo de livros didáticos alguns deles inclusive adotados
na rede pública de ensino. Especialmente quando os processos seletivos se veem
contaminados por um pensamento único, cria-se um efeito cascata no qual as escolas, ao
preparar seus alunos para esses exames, perpetuam essas ideologias, algumas vezes pelo
desejo legítimo de garantir que seus egressos sejam bem-sucedidos, outras vezes com a
colaboração explícita de docentes que compartilham das mesmas ideologias.
Diante desse problema, surgem diversas iniciativas para restaurar um ensino que respeite a
pluralidade de ideias. Uma delas é a organização Escola sem Partido, que realiza um trabalho
extraordinário, dedicando-se a recolher e denunciar episódios de ideologização do ensino em
todo o Brasil. O grupo já organizou um congresso sobre o tema, ajuda pais e alunos a
identificar casos de doutrinação ideológica já que nem sempre ela é evidente e elaborou uma
série de cinco "deveres do professor" que incluem a obrigação de não abusar de sua posição
em sala de aula para cooptar seus alunos.
Mais recentemente, o Escola sem Partido elaborou um projeto de lei sobre doutrinação nas
escolas e vem buscando vereadores e deputados que se disponham a apresentá-lo em câmaras
municipais e assembleias legislativas. Nesta semana, Santa Cruz de Monte Castelo, no
Paraná, foi a primeira cidade do país a aprovar o texto no Legislativo municipal. Em Curitiba,
a vereadora Carla Pimentel (PSC) adotou essa plataforma, e o projeto de lei foi tema de dois
artigos publicados pela Gazeta do Povo no dia 25 de novembro. Ele prevê, entre outras coisas,
que os "deveres do professor" sejam afixados em todas as salas de aula; que sejam realizados
cursos de ética no magistério, voltados a professores, mas também abertos a pais, estudantes e
demais interessados, sobre "os limites éticos e jurídicos da atividade docente"; e que pais e
responsáveis sejam informados sobre os conteúdos ensinados na escola e a abordagem
utilizada.
Por mais preocupantes que sejam as tentativas de submeter a educação a um pensamento
único, e por mais valioso que seja o trabalho de entidades como o Escola sem Partido, no
entanto, não consideramos que a via legal seja a mais adequada nesses casos. Em primeiro
lugar, porque situações de doutrinação em sala de aula são melhor resolvidas entre pais,
alunos, professores e direção da escola, sem a necessidade de uma interferência estatal. A lei
cria o risco de um denuncismo estéril, quase uma macarthização escolar. Além disso, o texto
legal é insuficiente para contemplar todas os casos de abuso do poder docente, e pode até
mesmo dar margem para que situações que não caracterizam doutrinação (como a simples
exposição de fatos que resultem em uma visão favorável ou crítica deste ou daquele grupo)
sejam consideradas como tal.
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A ideologização do ensino mostra como é importante que pais e responsáveis estejam atentos
ao que está sendo ensinado em sala de aula, e é essencial que eles se conscientizem da
importância de sua participação na educação das crianças e adolescentes. A sadia transmissão
de conhecimento não pode ser confundida com doutrinação e cooptação ideológica, e é a
pressão de pais, responsáveis e demais entidades que fará da escola um ambiente que
privilegie a troca de ideias sem imposições guiadas por convicções político-partidárias ou
ideológicas."
Leia

mais

em:

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-escola-e-a-

ideologizacao-do-ensino-egx3q5xdzzqnlibyoqwxwo4zy/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
A blindagem da teoria de gênero (Ed.2)
Por Gazeta do Povo
[27/12/2014] [21:02]
Em novembro deste ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro arquivou um
inquérito contra a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) fluminense, motivado pela
distribuição de uma cartilha de bioética a professores de Ensino Religioso da rede pública
estadual. No fim de março, cerca de 100 docentes, participantes do X Fórum de Ensino
Religioso, receberam a publicação Keys to Bioethics ("Chaves para a bioética"), mas, após
denúncia do grupo de pesquisa da diversidade Ilè Obà Òyó, da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), o MP exigiu, em abril, que a Seeduc recolhesse os exemplares distribuídos
no evento.
Publicada originalmente pela Fundação Jerôme Lejeune e traduzida para o português por
iniciativa da Comissão Nacional da Pastoral Familiar da CNBB, Keys to Bioethics tem
capítulos sobre temas como aborto, reprodução assistida, pesquisas com embriões, eutanásia e
doação de órgãos. Para a Jornada Mundial da Juventude, em julho do ano passado, a
publicação ganhou um capítulo adicional sobre teorias de gênero, e era essa a versão
distribuída aos professores. Foi justamente esse trecho que causou a polêmica. Na
determinação de recolhimento das cartilhas, a promotora Renata Scharfstein afirmou que o
conteúdo era "discriminatório (homofóbico e machista)". O material seria "conservador,
machista, homofóbico e transfóbico", nas palavras de Stela Caputo, coordenadora do grupo de
pesquisa, em entrevista ao jornal O Globo.
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O MP ainda ordenou que a Seeduc realizasse "campanhas de esclarecimento em toda a rede
estadual sobre a necessidade de respeito a todos os modelos familiares e orientações sexuais,
bem como a fim de neutralizar qualquer conteúdo eminentemente religioso divulgado nas
cartilhas (em especial a fim de repudiar o conteúdo descrito como Teoria do gênero)". Como,
na avaliação do MP, as exigências foram cumpridas pela Seeduc, decidiu-se pelo
arquivamento do inquérito.
Apesar das afirmações do MP e de Stela Caputo, uma leitura atenta do capítulo final da
cartilha, em suas páginas 68 a 75, mostra que não há nela nenhuma incitação de ódio a
homossexuais, nem conteúdos que denigram a mulher ou defendam a superioridade
masculina. O que existe, de fato, é uma crítica à teoria de gênero, definida como "hipótese
segundo a qual a identidade sexual do ser humano depende do ambiente sociocultural e não
do sexo menino ou menina que caracteriza cada ser humano desde o instante da concepção".
Keys to Bioethics afirma que a teoria de gênero "subestima a realidade biológica do ser
humano. Reducionista, supervaloriza a construção sociocultural da identidade sexual, opondose à natureza". A cartilha, é verdade, traz argumentos contra a adoção de crianças por
homossexuais, afirmando que deve-se priorizar o direito da criança a ter pai e mãe, em relação
ao desejo daqueles que adotam. Mas considerar "homofóbico" este trecho é alargar
indevidamente o conceito de homofobia para coibir a liberdade de expressão.
E é essa a impressão que fica da determinação do MP. Independentemente de entendimentos a
respeito da laicidade do Estado que tornariam legítima ou não a distribuição de uma
publicação confessional a professores da rede pública, o fato é que o conteúdo da cartilha
também foi determinante para que o MP exigisse o recolhimento dos exemplares de Keys to
Bioethics. As alegações de machismo e homofobia foram usadas para, no fim, tolher a
discussão sobre teorias de gênero como se elas estivessem acima de qualquer contestação, o
que obviamente não é verdade. Tanto que, na tramitação do Plano Nacional de Educação no
Congresso Nacional, houve um debate vigoroso a seu respeito, com a decisão de não incluir
esse conteúdo no PNE. Mesmo nos países onde essa ideologia já se aplica, como os
escandinavos, a teoria de gênero é controversa. O Conselho Nórdico de Ministros (que inclui
autoridades de Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia) ordenou o fechamento do
Instituto Nórdico de Gênero, promotor de ideias ligadas às teorias de gênero, depois da
exibição, em 2010, do documentário norueguês Hjernevask ("Lavagem cerebral"), que
questionava os fundamentos científicos das afirmações dos defensores da teoria de gênero.
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O justo repúdio à homofobia e ao machismo é, assim, instrumentalizado para calar vozes que
discordem de determinados grupos de pressão. Conteúdos que não propagam ódio, mas
também não se curvam ao politicamente correto ficam ameaçados pela transformação de
certos conceitos em "palavras-talismã", invocadas sempre que é necessário encerrar um
debate antes mesmo que ele comece. Keys to Bioethics foi vítima dessa estratégia, que, se
continuar a ser aplicada, representará uma ameaça à sadia liberdade de expressão."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-blindagem-da-teoria-degenero-ehrdmexakf9u8lr1g91q35r2m/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
Educação e teoria de gênero (Ed.3)
Por Gazeta do Povo
[21/06/2015] [00:01]
Estados e municípios em todo o país estão correndo para aprovar seus planos estaduais e
municipais de educação, que devem conter metas e estratégias para o setor até 2024. E, em
praticamente todos os casos, a maior polêmica, com grande mobilização na forma de abaixoassinados e presença maciça da população nas sedes dos Legislativos locais, tem sido a
tentativa de inclusão de itens relacionados à teoria de gênero.
Em 2014, quando o Congresso Nacional votou o Plano Nacional de Educação, a presença da
teoria de gênero foi refutada pelos congressistas, também após intensos debates e pressão
popular. Isso não seria, em si, impeditivo para que o tema também fosse discutido nos
âmbitos estadual e municipal – justamente as esferas que estão mais próximas do cidadão.
Mas o que tem havido é uma pressão do Ministério da Educação para que os responsáveis
pelos planos estaduais e municipais contemplem o que foi rejeitado no Congresso – isso, sim,
constitui um desrespeito ao Legislativo federal e uma forma inaceitável de “virada de mesa”.
Mas, para entender o motivo de tanta polêmica, é preciso em primeiro lugar entender o que
está em jogo. A simples menção de “gênero”, para o senso comum, faz pensar em masculino e
feminino, e buscar a “igualdade de gênero” em um plano de educação não seria um problema
se isso contemplasse apenas o necessário combate ao machismo e a outras formas de
discriminação. No entanto, o mundo acadêmico – justamente a “casa” de muitos dos
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formuladores dos planos de educação – encara as “questões de gênero” por um viés muito
diferente daquele da maioria da população.
Incluir a teoria de gênero nos planos de educação seria trazer para as escolas, de forma
indiscriminada, convicções morais e de valores que não necessariamente correspondem às dos
pais dos alunos
Como explicou a Gazeta do Povo em reportagem publicada no dia 14 de junho, o principal
postulado dos ideólogos da teoria de gênero é o de que masculino e feminino são meras
construções sociais e que independem do sexo biológico de cada indivíduo. Sendo assim, cada
pessoa poderia inclusive mudar sua opção de “gênero” ao longo da vida. A reportagem traz
frases de escritoras feministas que não poderiam ser mais claras a respeito das bases da teoria
de gênero: “As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente”,
escreveu Shulamith Firestone em The Dialectic of Sex, de 1970; “O gênero é uma construção
cultural; por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o
sexo (...) homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um
masculino; mulher e feminino tanto um corpo masculino como um feminino”, afirmou Judith
Butler em Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
Trata-se, em si mesmo, de um assunto extremamente controverso. Tanto que, mesmo nos
países escandinavos, conhecidos, entre outros fatores, por apresentarem um maior grau de
liberalidade no que diz respeito a temas sexuais, os governos de Suécia, Noruega, Dinamarca,
Islândia e Finlândia cortaram o financiamento, em 2010, do Instituto Nórdico de Gênero após
o documentário Hjernevask (“Lavagem cerebral”), que colocava frente a frente as afirmações
dos ideólogos de gênero e pesquisas nos campos da neurociência e biologia evolutiva,
demonstrando a fraqueza da teoria de gênero (o instituto foi posteriormente reestruturado e
reativado).
Além disso, incluir a teoria de gênero nos planos de educação seria trazer para as escolas, de
forma indiscriminada, convicções morais e de valores que não necessariamente correspondem
às dos pais dos alunos. Nada impede que, assim como há escolas particulares confessionais,
haja colégios privados que adotem a teoria de gênero e pautem nela seu dia a dia, dando aos
pais que compartilham dessas ideias a opção de lá matricular seus filhos. Mas, quando se trata
da escola pública – que, sabemos, para a maioria dos alunos e seus pais não é exatamente uma
opção –, a situação é diferente. Correr-se-ia o risco de violar o artigo 12 da Convenção
Americana de Direitos Humanos, segundo a qual “Os pais e, quando for o caso, os tutores,
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têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de
acordo com suas próprias convicções”.
Essa tentativa de impor aos estudantes teorias em si controversas e carentes de fundamentação
científica levanta dois debates. O primeiro é sobre a teoria de gênero em si, que exige
discussão aberta (inclusive sobre os estratagemas daqueles que desejam implantá-la sem dizer
com todas as letras o que pretendem). E o segundo, igualmente importante, trata dos limites
entre as responsabilidades de família e escola na educação das crianças sobre temas morais e
de valores. Um sistema educacional que já amarga os últimos lugares em testes internacionais
pode estar perdendo o bonde da inovação e da preparação para um mercado de trabalho cada
vez mais exigente por estar priorizando temas que, no fundo, seriam competência não das
escolas, mas das famílias."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/educacao-e-teoria-degenero-351ihkpngqv6lsqx851vr0iac/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
Ensino e ideologização (Ed.4)
Por Gazeta do Povo
[04/07/2015] [00:01]
Quando uma pessoa acredita ter sido vítima de uma injustiça, é natural que busque formas de
reparação ou ao menos expresse sua indignação com o ocorrido. No caso da greve dos
educadores da rede estadual de ensino, mesmo que a categoria tenha aceitado encerrar a
paralisação e voltar para as salas de aula, muitos professores não consideraram adequada a
proposta de reajuste apresentada pelo governo do estado. Além disso, há o lamentável
episódio de brutalidade e violência ocorrido na Praça Nossa Senhora da Salete em 29 de abril,
que deixou mais de 200 feridos. Assim, é compreensível que muitos professores ainda sintamse revoltados e expressem sua contrariedade, principalmente contra o governo estadual. O
problema é quando essa indignação ultrapassa a esfera da liberdade de expressão, direito de
todo cidadão, e entra nas salas de aula como doutrinação política, colocando a nobre função
de ensinar a serviço de uma ideologia, seja ela qual for.
Em recente caso reportado pela Gazeta do Povo, dois professores de História de um Centro
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) de Almirante Tamandaré
aplicaram uma avaliação aos seus alunos em que perguntavam, entre outras questões
relacionadas à greve da rede estadual de ensino e o ocorrido em 29 de abril, “por que Beto
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Richa é contra a sociedade?”. A atividade, segundo os próprios mestres, fazia parte de uma
ação mais ampla, que contou com a leitura de vários artigos opinativos escritos por um dos
professores que aplicaram a avaliação e de debates em sala de aula. A intenção teria sido
“despertar a consciência política nos alunos” e mostrar a greve “sob a ótica dos sujeitos” – no
caso, os educadores. Segundo a APP Sindicato, os professores foram orientados a falar sobre
a greve com os alunos, mas não a fazer aulas e aplicar provas e trabalhos sobre o assunto.
Ainda assim, o sindicato defendeu a ação dos professores de Almirante Tamandaré, alegando
não haver “incompatibilidade pedagógica no trabalho”. Não nos parece ser assim. O educador
tem influência sobre seus alunos e o risco de que o debate se transforme em mero monólogo
doutrinário é muito grande.
Tratar da batalha do Centro Cívico na escola é até esperado. Seria muito estranho que as aulas
retomassem e houvesse um silêncio sepulcral sobre o caso. Mas outra coisa, muito
preocupante, é transformar o tema em assunto de aula, como ocorreu em Almirante
Tamandaré, porque isso introduz um perigoso desvio no currículo escolar. Até mesmo
abordar o caso em uma aula de História (o que, à primeira vista, pode fazer sentido para
muitos) é questionável, pois esta disciplina pressupõe um certo distanciamento temporal para
que os fatos históricos sejam criticamente analisados; assim, seria inadequado tratar do
episódio mesmo nesta situação, justamente pela ausência deste distanciamento. Com as
feridas do conflito ainda abertas, houve a brecha para a imposição de um ponto de vista. Na
avaliação feita no Ceebja, partiu-se já de uma afirmação – de que o governador é contra a
sociedade – e só se permitiu aos educandos elaborar justificativas para uma conclusão já
tomada.
A gravidade da situação é ainda maior quando se sabe que o confronto entre polícia e
professores também tem um forte componente político. As simpatias (e antipatias) partidárias
da APP e de muitos docentes não são segredo para ninguém. Esse fator torna ainda mais
atraente a tentação de transformar aulas em ocasião de proselitismo político, voluntária ou
involuntariamente, pois, dada sua posição, o educador tem influência sobre seus alunos e o
risco de que o debate se transforme em mero monólogo doutrinário é muito grande. O caso de
Almirante Tamandaré é apenas um; é preciso saber até que ponto essa atitude está ocorrendo
em outras escolas de nosso estado.
Todo ser humano traz consigo certas convicções ideológicas, morais, políticas, e age de
acordo com elas. Seria ingenuidade imaginar que seja possível a um professor despir-se
totalmente dessas convicções quando entra em sala de aula para ensinar. Mas um docente
responsável, verdadeiramente interessado por seus alunos, sabe que um debate salutar garante
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a existência e a expressão do contraditório, por mais polêmicos que sejam os temas em
discussão. Desta forma, caminha-se para a construção de uma sociedade mais atenta e
interessada em política e mais apta a participar dos debates e decisões dos rumos do país, com
mais consciência crítica. Já quando a discussão política toma a forma de doutrinação, em que
posições discordantes são simplesmente suprimidas para dar vez a uma única forma de
pensamento ou posicionamento ideológico, tem-se o empobrecimento do debate democrático
e, nos casos mais graves, o flerte com o autoritarismo. Certamente não é essa a lição que
esperamos dos mestres paranaenses. Por mais feridos que eles estejam – e há razão para esse
sentimento –, os educadores não podem sujeitar-se a apequenar sua missão de ensinar."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/ensino-e-ideologizacao4g2prnscs1lannv1ihc9gce9p/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
Na Base da Ideologia - Folha de São Paulo (Ed.5)
15/05/2016 02h00
A educação pública no Brasil padece de muitos males, a começar por sua ineficiência na
missão fundamental de dar aos alunos o domínio da língua e da matemática.
A ela se soma, em muitos centros, a predominância entre educadores de uma cultura
esquerdista que os leva a confundir seu papel em sala de aula com o de doutrinadores. Como
definiu sem rodeios um sindicato do ramo, o professor seria um "personagem indispensável
nas lutas de classe". Contra isso se insurge o Escola sem Partido. Ocorre, porém, que o
movimento vem fomentando a edição de leis municipais e estaduais que não só não resolvem
o problema como também suscitam suspeita pertinente quanto a seu caráter autoritário.
Legislação dessa natureza acaba de ser adotada em Alagoas. Na Câmara dos Deputados, em
pelo menos nove Assembleias Legislativas e 17 Câmaras Municipais tramitam projetos contra
"doutrinação ideológica" em matéria política, religiosa ou sexual. A norma alagoana estipula
como dever do professor "abster-se de introduzir (...) conteúdos que possam estar em conflito
com as convicções morais, religiosas ou ideológicas dos estudantes ou de seus pais ou
responsáveis". Com essa generalidade, qualquer um poderia exigir a punição do docente que
ensinar aos alunos os princípios do evolucionismo darwiniano, a anatomia da genitália
humana, o pensamento de Karl Marx ou o reconhecimento legal de relações homoafetivas.
Tais conteúdos factuais decerto conflitam com crenças e valores de alguns pais de alunos; no
mundo atual, contudo, não haveria por que vedá-los, inclusive em escolas públicas. O Estado
é leigo e não pode se pautar pelas convicções morais de indivíduos. Ao vedar "a prática de
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doutrinação política e ideológica", a legislação defendida pelo Escola sem Partido incorre
num paternalismo em contradição com a orientação liberal que diz inspirá-la. Não se
combatem eventuais abusos da liberdade docente com leis vagas e punitivas. Nenhuma norma
será capaz de definir de modo operacional o que seja ou não seja ideologia em sala de aula,
nem substituirá o diálogo dos pais e dos alunos com professores e diretores. Espera-se que a
Base Curricular Comum ora em discussão, ao fixar o conteúdo mínimo que todo aluno tem
direito de aprender, venha a dar mais clareza sobre o que nenhum professor pode omitir e
nenhum pai tem o poder de censurar baseados apenas em suas inclinações particulares.

Hoje é dia de doutrinação (Ed.6)
Por Gazeta do Povo
[10/06/2016] [00:01]
Naquele delírio típico de quem se julga o único representante do povo, o PT achou que
poderia parar o país nesta sexta-feira, dia 10, com uma “greve geral contra o golpe, pelo fora
Temer e por nenhum direito a menos”, segundo texto do presidente do partido, Rui Falcão,
publicado no site da legenda na segunda-feira. Pois nem as centrais sindicais, tradicionais
satélites do petismo, embarcaram na megalomania, e já avisaram que não há condições para
tal mobilização neste momento. “A fala do Rui Falcão está descolada da realidade do que
estamos vivendo com os trabalhadores”, disse à Folha de S.Paulo o presidente da CUT
paulista, Douglas Rizzo.
Os sindicalistas afirmam que uma greve geral só aconteceria depois que o presidente interino,
Michel Temer, lançasse um “pacote de maldades” com “retirada de direitos”. Obviamente
teriam de ser maldades de tal magnitude que fizessem a população esquecer que foram as
políticas da presidente afastada, Dilma Rousseff, que lançaram o país no desemprego – as
mesmas políticas, aliás, que continuam a ser defendidas pelo PT e pelas centrais sindicais que
lhe são devotas, a julgar por documentos como os emitidos pela Fundação Perseu Abramo, o
think tank petista.
A orientação da APP-Sindicato para esta sexta-feira é partir para a doutrinação pura e simples
dos alunos.
Mas, com ou sem greve, certo é que a esquerda se mobilizará em várias cidades, como São
Paulo e Curitiba. E é no Paraná que se verifica uma das facetas mais nefastas do projeto
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petista de poder, que a APP-Sindicato, entidade que representa os professores da rede
estadual, nem se preocupa em esconder.
Isso porque a orientação da entidade para esta sexta-feira não é a de paralisar as atividades,
deixando os estudantes em casa, sem aula. A estratégia é outra, descrita em uma página do
site do sindicato sob o título “Orientações para o dia 10 de junho”: partir para a doutrinação
pura e simples dos alunos. Entre as instruções está a impressão e distribuição “junto à
comunidade escolar” de um panfleto segundo o qual “em um mês como presidente interino do
Brasil, Michel Temer colocou o Estado a serviço do capital financeiro internacional” e, se
aprovada a reforma da Previdência, o brasileiro terá de “trabalhar até morrer”. Até mesmo
“FGTS, férias, Previdência Social, 13.º salário e licença-maternidade” estariam ameaçados
com Temer, acrescenta o panfleto.
Além disso, a APP orienta os professores a, nesta sexta-feira, organizar um “debate” (que de
debate mesmo não teria nada, pois é irreal imaginar que haveria espaço para o contraditório)
com base no panfleto e em vídeos sugeridos pela APP, entre os quais uma palestra em que a
professora de Filosofia Márcia Tiburi alerta para “o avanço do fascismo e do
conservadorismo” no Brasil. Por fim, sugere-se “que seja proposta à comunidade escolar a
criação de Comitês Escolares Contra o Golpe e Favor da Democracia e da Educação Pública.
O Comitê consiste na organização de um grupo de pessoas, composto por professores(as)
funcionários(as), estudantes, mães, pais ou responsáveis, que farão o debate da conjuntura.
Também organizarão ações para denunciar o golpe contra a democracia, além de ajudar nos
atos organizados pela Frente Brasil Popular ou pela Frente Povo Sem Medo”.
Se aqueles professores convictos de que Dilma é vítima de um golpe querem ir à Santos
Andrade protestar, estão no seu direito. O que não podem, de maneira alguma, é usar o
ambiente escolar para propagar sua ideologia aproveitando-se do público cativo que têm à
disposição em sala de aula, negando aos estudantes os conteúdos que deveriam ser lecionados
para substituí-los por doutrinação política e pela busca de massa de manobra para seus atos.
Esse é um abuso que não diz respeito apenas aos alunos, pais e mães atingidos; deve
preocupar toda a sociedade."
Leia

mais

em:

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/hoje-e-dia-de-

doutrinacao-9h6uhok4s1mlk1aks1gp0zsxk/?ref=link-interno-materia
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
Ideologia na escola (Ed.7)
O Estado de S.Paulo
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19 de julho de 2016 | 03h00
Evidências não faltam de que muitos professores têm transformado as salas de aula em
laboratórios de doutrinação ideológica esquerdista, sob o argumento de que é necessário criar
“resistência” a uma suposta onda conservadora. E não importa que os alunos em questão mal
tenham ingressado na adolescência e estejam pouco ou nada preparados para entender o que é
“luta de classes”,“imperialismo estadunidense” e outros tantos chavões que ajudam a
transformar o debate político em briga de bar. Interessa apenas que esses estudantes, sujeitos à
autoridade inerente ao professor, sejam convertidos em potenciais propagandistas da causa,
repercutindo irrefletidamente os slogans mequetrefes ensinados por quem deveria se dedicar a
fornecer aos alunos instrumentos necessários para a compreensão do mundo em que vivem.
Essa situação preocupante deu margem ao surgimento de movimentos que se dispõem não
apenas a denunciar a doutrinação, mas a exigir que o Estado a impeça formalmente, por meio
de lei. Uma das primeiras consequências práticas dessa reação é o Projeto de Lei 867/2015,
que veda em sala de aula “a prática de doutrinação política e ideológica bem como a
veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as
convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”.
O projeto consubstancia o lobby de um grupo que se intitula “Escola Sem Partido”, cujo
objetivo oficial – “sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária”,
como diz seu site na internet – é denunciar a propagação de ideologias em sala de aula. Na
prática, porém, a maioria absoluta dos casos divulgados pelo grupo diz respeito apenas a
professores e intelectuais de esquerda, donde se pode presumir, sem muita dificuldade, que o
movimento não faria muito caso – ou talvez nem existisse – se a doutrinação ideológica em
sala de aula se prestasse a disseminar ideias conservadoras.
Nem é esse, contudo, o principal problema desse movimento. Por mais que sejam execráveis
as práticas de maus profissionais de ensino, cuja fidelidade ao partido supera seu
compromisso com a boa educação, está claro que qualquer lei que limite o que se diz em sala
de aula está fadada, por definição, a servir a causas antidemocráticas. É claro que um
professor não pode pregar a subversão da ordem ou fazer apologia de crimes para seus alunos,
mas para esses casos a legislação ordinária já dispõe de instrumentos de punição mais que
suficientes. Basta que haja denúncia e se instaure o devido processo.
Ao obrigar que as escolas afixem nas salas de aula um decálogo sobre o que pode e o que não
pode ser dito pelos professores para os alunos, o projeto de lei do “Escola Sem Partido” flerta
com o autoritarismo, pois constrange a livre opinião, base da democracia. Quando se lê que o
professor “não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios
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interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e
partidárias” nem “fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos
a participar de manifestações, atos públicos e passeatas”, conforme consta no tal decálogo,
fica clara a tentativa de normatizar, na base do constrangimento, o que é matéria apenas de
bom senso. É a conhecida presunção de que basta uma lei para que se corrijam supostos
desvios de comportamento.
Nada disso, é claro, deslegitima as denúncias a respeito de professores mal-intencionados, que
querem fazer de seus alunos obedientes soldados de suas causas liberticidas e imorais. Mas
cabe principalmente aos pais, se perceberem que seus filhos estão a esposar ideias absurdas
incutidas por professores, exigir que a escola enquadre seu corpo docente, obrigando-o a
desempenhar sua tarefa precípua: dar ao aluno, de forma intelectualmente honesta, as
condições de refletir sobre a realidade por meio de conhecimento o mais variado possível,
equipando-o para ser um indivíduo livre, capaz de pensar por si mesmo.
A ‘primavera’ secundarista (Ed.8)
O Estado de S.Paulo
19 de outubro de 2016 | 04h06
Em menos de duas semanas, as ocupações de escolas públicas de ensino médio passaram de
90 para mais de 670 em todo o País, segundo levantamento da União Brasileira de Estudantes
Secundaristas (Ubes). Bradando o lema “ocupar e resistir”, os líderes das ocupações alegam
que essa forma de protesto tem por objetivo denunciar o que chamam de “retrocesso da
educação”. O termo é muito vago, incluindo críticas, denúncias e reivindicações de desigual
importância.
Entre outros itens, ele abarca a medida provisória que prevê a flexibilização do currículo do
ensino médio, a Proposta de Emenda Constitucional que estabelece um teto para os gastos
públicos e projetos de privatização do setor educacional de que ninguém ouviu falar. Também
compreende reclamações sobre a baixa qualidade da merenda escolar e a reivindicação de
eleição direta para escolha de diretor.
A expressão “retrocesso da educação” engloba o pedido de abertura de Comissões
Parlamentares de Inquérito para apurar casos de superfaturamento na aquisição de insumos
escolares, a oposição ao movimento “Escola Sem Partido”, a pretensão de que os Estados e
municípios passem a prestar contas dos gastos escolares aos secundaristas e cobranças que
vão de mais uniformes a inovações pedagógicas que permitam a discussão sobre política,
religião e sexo em salas de aula.
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Essa profusão de temas dá a medida do caráter político, partidário e ideológico das invasões.
Tudo é pretexto para que minorias paralisem atividades letivas e interditem espaços públicos,
na base de depredações e piquetes. À medida que elas estão crescendo em todo o País, os
esforços dos ocupantes para assegurar a continuidade de seus “atos de resistência” agora se
concentram na disposição de questionar as alternativas do poder público para desalojar
invasores.
Quando os governos estaduais ingressam na Justiça com pedidos para que a Polícia Militar
(PM) promova a reintegração de posse, os invasores, esquecendo-se de que a violência de
seus piquetes e depredações é um ato criminoso, denunciam a “opressão policial”. No caso de
São Paulo, o governo estadual vem pautando suas ações com base num parecer da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que dispensa o mandado de reintegração de posse
expedido pela Justiça e autoriza o governador a convocar a PM para desalojar invasores o
mais rapidamente possível. Segundo a PGE, o artigo 1.210 do Código Civil permite que “o
possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força,
contanto que o faça logo”.
Manipulados por pequenos partidos de esquerda – como o Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) e o Partido da Causa Operária (PCO) – e por facções radicais de centrais sindicais, os
líderes das invasões das escolas paulistas afirmam que a Constituição está cima do Código
Civil. Segundo eles, as invasões não feririam a ordem jurídica por configurar uma tentativa de
“restaurar” o princípio constitucional da gestão democrática do ensino público previsto pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também alegam que as invasões são formas de
exercício da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de reunião previstos pela
Constituição. Dizem, ainda, que as invasões não são uma afronta à autoridade do Estado, mas
só um método de “aperfeiçoamento” da democracia, mediante a ampliação do processo de
participação da população. Assim, as ocupações deveriam ser admitidas em nome do direito
que os estudantes teriam de ser ouvidos, concluem. Apresentando como lícitos e justificáveis
atos que são criminosos, por afrontar a ordem jurídica, esses argumentos não devem ser
levados a sério. São falácias com roupagem ideológica, que tentam passar a falsa impressão
de que haveria uma revolução – ou uma “primavera” em curso. Longe disso, o que há nessas
invasões é o mesmo de sempre: instrumentalização política de estudantes, proselitismo
ideológico, depredação, intolerância e, acima de tudo, negação dos valores democráticos mais
elementares.
Partido da Escola - Folha de São Paulo (Ed.9)
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22/10/2016 02h00
A Procuradoria-Geral da República (PGR) tomou posição na celeuma desencadeada pelo
movimento Escola sem Partido. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF),
considerou inconstitucional legislação do Estado de Alagoas patrocinada pelo grupo.
Partiu da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a ação contra a Assembleia
Legislativa alagoana.
Questiona-se norma estadual que veda a escolas públicas e particulares "doutrinação política e
ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da
administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias,
religiosa ou filosófica".
A iniciativa, criada por pais contrários ao que consideram ser "contaminação políticoideológica das escolas", espalha pelo país um rastilho de desconfiança generalizada contra
professores.
Advoga aprovar legislações nos níveis municipal, estadual e federal com vistas a restringir o
escopo do ensino e normatizar que a educação moral, sexual e política é competência só da
família.
A PGR não defende a doutrinação. Argumenta que a prática de eventuais abusos por alguns
docentes não justifica impor o policiamento indiscriminado do que se diz e pratica em sala de
aula.
"Sem liberdade de ensinar e de aprender não há o próprio direito à educação", leciona o
procurador-geral da República, Rodrigo Janot. "Entre a vedação apriorística de conteúdos e a
liberdade de ensino, esta é preferível."
Abusos ocorrem, ninguém duvida. Basta passar os olhos por alguns livros didáticos para topar
com exemplos flagrantes de marxismo vulgar, sobretudo no ensino de história e geografia, ou
de obscurantismo religioso —por exemplo na versão capciosa de que a evolução biológica por
seleção natural seria "apenas uma teoria".
Para além da questão constitucional, os projetos de lei preconizados pelo movimento Escola
sem Partido subestimam a capacidade dos próprios alunos –e de seus pais– de encarar de
modo crítico o que se veicula nas escolas.
Embora a campanha se apresente como liberal, em defesa do pluralismo, ela termina por
revelar-se paternalista ao pretender que aparelhos de Estado substituam os cidadãos no
controle social do ensino oficial ou particular.
Por fim, qualquer legislação do gênero padece de um vício de origem: a impossibilidade
prática de apontar de modo inequívoco o conteúdo que seja ideológico, ou quando um docente
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ultrapassa o limiar da doutrinação. Na dúvida, sempre é mais prudente tomar partido da
liberdade na escola.
Inconformados com a democracia (Ed.10)
O Estado de S. Paulo
07 de novembro de 2016 | 05h00
Um verdadeiro democrata é aquele que sabe ganhar e sabe perder uma eleição. Os caciques
petistas, praticamente desde a fundação de seu partido, já demonstraram inúmeras vezes que
não sabem nem uma coisa nem outra. Quando vencem, atiram-se às mais repugnantes práticas
políticas para se manter no poder e destruir a oposição; quando perdem, dedicam-se não a
fazer oposição, mas a sabotar o País, na presunção de que, quanto pior a crise, maiores serão
suas chances de retomar o poder, que julgam lhes pertencer por direito e por determinação
histórica. Depois da derrota eleitoral sofrida na disputa pelas prefeituras, o PT, se fosse
mesmo democrata como alardeia, poderia ter reconhecido seus erros e deflagrado um
processo de reformulação de suas práticas, amplamente rejeitadas pelos eleitores. No entanto,
a natureza autoritária desse partido mais uma vez se revela: surrados impiedosamente nas
urnas depois que os brasileiros se deram conta de suas patranhas, os petistas partiram para a
negação da política partidária, apelando para a violência e para o desrespeito ao Estado de
Direito como forma de interferir na realidade que lhes é hoje tão madrasta.
Um exemplo dessa disposição foi dado por um grupelho de sem-teto denominado Frente de
Luta por Moradia (FLM). Mais um dos tantos movimentos truculentos ligados ao PT, a tal
organização invadiu na segunda-feira dez imóveis nas regiões central, sul, leste e norte de São
Paulo, numa mobilização que pode ter envolvido cerca de 2 mil pessoas. Segundo uma das
coordenadoras da FLM, Janice Ferreira, trata-se de um “recado” para o prefeito eleito, João
Doria (PSDB) – que só assume no dia 1.º de janeiro.
Portanto, é uma invasão exclusivamente política, sem nenhuma relação com as necessidades
imediatas dos sem-teto que esses grupos alegam defender. Mesmo sem saber exatamente
quais serão as medidas que Doria pretende adotar no setor de habitação, os militantes do PT e
os parceiros do partido trataram desde logo de criar um clima de guerra. O chefe do
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), o notório Guilherme Boulos, já avisou que
haverá mais invasões, enquanto o líder da Central de Movimentos Populares, Raimundo
Bomfim, disse que a mobilização de sem-teto é “um aviso ao prefeito eleito Doria de que não
terá vida fácil se tentar brigar com os sem-teto”.

161

Como se observa, não se trata de uma luta por melhores condições de moradia para a
população carente de São Paulo. Os grupos que dizem representar os sem-teto servem apenas
como peões do PT, que os move conforme sua necessidade e sua agenda. Inconformados com
a derrota eleitoral, os petistas apostam na conflagração, terreno em que eles ganham e a
democracia perde.
O mesmo acontece com os estudantes que invadiram escolas em vários Estados do País para
protestar contra as mudanças no ensino e contra a imposição de um teto para os gastos
públicos. Está claro, a esta altura, que esses garotos estão sendo usados pelo PT para lhe
servirem como porta-vozes e, na marra, disseminarem um discurso que os petistas foram
incapazes de sustentar pela via das instituições democráticas.
No site do PT na internet, até ontem, quase não havia referências às eleições municipais nem
aos planos do partido para se recuperar da derrota. O grande destaque, além das já tradicionais
patacoadas sobre a “perseguição política” ao chefão Lula da Silva, era dado justamente à
ocupação das escolas. Eis aí o que o PT tem a oferecer à sociedade como partido político: o
elogio à ruptura democrática, caracterizada pelo apoio estridente a um movimento minoritário
de estudantes que, na base da força, impede a maioria de completar o ano letivo.
A musa do movimento, uma menina de 16 anos, levada por petistas ao Congresso, chegou a
dizer que ela e seus colegas vão “desenvolver métodos de desobediência civil” – e foi
aplaudida efusivamente por aqueles que só invocam a democracia quando lhes convém.
Escuse-se a ignorância da menina acerca dos limites legais de seus atos; já os marmanjos que
a exploram – Lula e os pais dela, especialmente –, esses sabem muito bem o que estão
fazendo.
Direitos em confronto (Ed.11)
O Estado de S.Paulo
12 de novembro de 2016 | 04h07
Em Washington, onde acompanharam a eleição presidencial norte-americana como
observadores convidados, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e
Gilmar Mendes manifestaram-se sobre as recentes ocupações de escolas do ensino médio e
universidades federais. Em seminário promovido pelo Brazil Institute do Wilson Center,
sempre falando em tese, uma vez que a questão ainda pode ser submetida a julgamento do
STF, os ministros asseveraram que não existem direitos ilimitados e não há liberdade de uns
que possa extrapolar os direitos de outros. É tal o grau de empobrecimento do debate sobre as
questões nacionais, em grande medida resultado da contraposição rasteira entre “nós” e “eles”
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engendrada pelo lulopetismo, que às vezes é preciso que duas das mais altas autoridades do
Poder Judiciário venham a público dizer o óbvio.
O direito de manifestação deve ser garantido como um direito que caracteriza o regime
democrático. Todavia, o mesmo regime estabelece limites que visam a resguardar outros
direitos individuais e o interesse público. Não fosse este sistema de pesos e contrapesos capaz
de equilibrar interesses circunstancialmente opostos, viveríamos em uma sociedade à mercê
de qualquer indivíduo ou grupo que, a pretexto de um direito alegado, ferisse outras garantias
democráticas, dando início a uma espécie de “guerra de direitos” cujo resultado seria a
anomia e a exacerbação da violência. E quanto mais pobre o debate de ideias, mais espaço
ganha o uso da força como mecanismo de convencimento.
No caso das ocupações das escolas e universidades federais, tanto direitos individuais como o
interesse público foram claramente afrontados pelos invasores. A pretexto de se oporem à
PEC 241 – agora PEC 55, em tramitação no Senado –, proposta que estabelece um teto para
os gastos públicos, e à MP 746, que trata de uma ampla reforma do ensino médio, os
manifestantes impediram que 271 mil inscritos no Enem pudessem realizar as provas nas
datas inicialmente programadas, impondo a estes e a seus familiares um dano de ordem
emocional incalculável e aos cofres públicos, um rombo de R$ 15 milhões, custo estimado
pelo MEC para realizar um exame não previsto nos dias 3 e 4 de dezembro. Além disso,
milhares de alunos que não aderiram às ocupações e desejavam continuar seus estudos
também correm o risco de perder o ano letivo pela interrupção das aulas e ausência de um
plano de reposição factível.
Usados pelo PT e por entidades afiliadas ao partido, como a UNE e a Ubes, os estudantes, na
verdade, são instrumentos de uma luta política cujo único objetivo é dar eco a teses
fragorosamente derrotadas nas urnas. Sem dedicar muito esforço à análise das variáveis
envolvidas em ambas as propostas contra as quais dizem se manifestar, conferem a seus
argumentos a profundidade de uma apostila. Que jovens em formação ignorem todas as
implicações de seus atos pode ser entendido, com alguma dose de boa vontade, como uma
etapa do processo de amadurecimento social. Entretanto, o mesmo não se pode dizer dos que
os exploram para fins diversos daqueles que os fazem acreditar. Tão frágil é a adesão desses
jovens à “causa”, que muitos deixaram as ocupações para realizar o Enem em outras escolas
onde as provas eram aplicadas normalmente, exercendo, assim, o direito que arrogantemente
negaram a outros estudantes.
Não se pode fechar os olhos para os problemas crônicos do sistema educacional no País. São
legítimas as reivindicações pela melhoria da qualidade do ensino, pela valorização dos
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professores e pela oferta de condições dignas ao exercício do magistério. No entanto, o maior
dano que se pode impingir a uma causa justa é atribuir-lhe um sentido enviesado. Ao optarem
por ocupações que violam direitos ao invés de aprofundarem o debate por meio de
argumentos sólidos a respeito das propostas apresentadas pelo governo, os invasores de
escolas contribuem para o aprofundamento da crise em que está mergulhada a educação
pública no Brasil há muitas décadas.
A insistência na “pedagogia lacradora” (Ed.12)
Vencidos no Poder Legislativo, defensores da ideologia de gênero insistem em forçar as
escolas do país a adotar esse conteúdo, usando, agora, a Base Nacional Comum Curricular
Por Gazeta do Povo
A pressão popular foi decisiva para que a ideologia de gênero – que coloca a biologia em
segundo plano para postular que o gênero é uma construção social e que, em última instância,
está sujeito à decisão do indivíduo – não fosse incluída no Plano Nacional de Educação,
votado e aprovado pelo Congresso Nacional em 2014. Diante da derrota, os defensores dessa
ideia dentro do Ministério da Educação (MEC) adotaram estratégia diferente: cederam no
âmbito nacional, onde a discussão do PNE tinha muita visibilidade, e passaram a pressionar
os estados e municípios, recomendando a ideologia de gênero como diretriz educativa nos
planos estaduais e municipais de Educação, contando com mobilização mais fraca. Não foi o
que houve: os cidadãos continuaram se manifestando, de forma que foram pouquíssimos os
estados e municípios que acataram a recomendação em seus planos.
Mesmo assim, os defensores da ideologia de gênero entrincheirados no MEC não desistem, e
colocaram diversas menções a ela na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento
que norteará parte dos currículos escolares nas redes pública e privada da educação básica
assim que o texto for homologado pelo governo federal. O truque está no fato de que basta a
aprovação do ministro da Educação para que a BNCC seja implantada em todo o país, sem
maiores discussões – especialmente no Congresso, onde já se sabe que a ideologia de gênero
não tem como prosperar.
Combater o preconceito é diferente de promover uma teoria controversa e carente de
fundamentação científica
A versão mais recente da BNCC tem diversas menções a questões de gênero, especialmente
nos conteúdos de artes – entre as habilidades recomendadas para estudantes de 1.º a 5.º ano,
está “discutir as experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a
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problematizar questões de gênero e corpo”; para alunos do 6.º ao 9.º ano, “refletir sobre as
experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros
contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade” (páginas 159 e
165). Nas diretrizes para o ensino de História, as questões de gênero são incluídas entre as
temáticas que devem ganhar destaque (página 351).
Há outras menções a gênero na BNCC que se referem ao combate à discriminação. De fato,
cada ser humano, portador de uma dignidade intrínseca, merece ser respeitado pelo que é.
Isso, no entanto, é bem diferente de impor a escolas de todo o Brasil a promoção de uma
teoria controversa e carente de fundamentação científica, que ainda por cima atropela as
convicções morais de muitas famílias – é oportuno, aqui, lembrar o artigo 12 da Convenção
Americana de Direitos Humanos, segundo a qual “Os pais, e quando for o caso os tutores, têm
direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde
com suas próprias convicções”. Nada disso, no entanto, importa aos ideólogos do MEC.
Em um país que aparece sempre na rabeira dos rankings internacionais de habilidades básicas,
como leitura e matemática, e em que quase quatro entre dez universitários não são capazes de
compreender um texto complexo (quanto mais redigir um), a obsessão dos educadores com a
ideologia de gênero é incompreensível. Não se trata, aqui, de criar uma falsa dicotomia, como
se fosse preciso escolher entre ensinar uma coisa ou outra; o problema é bem diferente e está
na inversão de prioridades, como se a salvação da educação nacional estivesse não na ênfase
nas habilidades básicas que faltam a parte significativa dos nossos estudantes e sem as quais
não temos como progredir, mas em uma pedagogia “lacradora” (para usar uma expressão tão
ao gosto dos promotores da engenharia social) imposta uniformemente a todo o país."
Leia

mais

em:

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/ainsistencia-na-

pedagogia-lacradora-6h895mlrx1vam7os8gee3epdm/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
A ideologia de gênero perde espaço na BNCC (Ed.13)
O governo demonstrou sensatez e elaborou uma nova – a quarta – versão da BNCC, em que
foram removidas pelo menos dez menções a questões de gênero
Por Gazeta do Povo
Os defensores da ideologia de gênero encastelados nos órgãos que definem os rumos da
educação no país, como o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação
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(MEC), viram na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o caminho para implantar em
todas as escolas no país os conceitos segundo os quais os fatores biológicos são menos
importantes que as construções sociais na definição dos papéis masculino e feminino. A
estratégia buscava contornar a indignação popular contra esta ideologia, e que levou casas
legislativas nos três níveis de governo a rejeitar a inclusão de conteúdos de gênero nos planos
Nacional, estaduais e municipais de Educação.
Com a BNCC perto de ser aprovada, parecia que os ideólogos estavam prestes a vencer a
batalha. Em 1.º de dezembro, o secretário de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da
Silva, havia dito à Gazeta do Povo que quaisquer mudanças nos conteúdos sobre gênero
estava fora de questão. “Não tem discussão de mudança em relação a isso porque nós não
entendemos que tinha ideologia de gênero, que tinha isso, que tinha aquilo. Tem respeito a
todos”, afirmou Silva à reportagem.
A nova formulação tira das mãos dos ideólogos o poder de impor os enfoques que gostariam
de levar à sala de aula
No entanto, segundo os jornais Folha de S.Paulo e O Globo, e apesar das afirmações de Silva,
o governo demonstrou sensatez e elaborou uma nova – a quarta – versão da BNCC, em que
foram removidas pelo menos dez menções a questões de gênero. Esta versão é a que deveria
ter sido votada na sessão de quinta-feira passada do Conselho Nacional de Educação, mas um
pedido de vista de três conselheiras interrompeu a análise; uma sessão extraordinária, marcada
para esta semana, deve concluir a votação, dando alguns dias para que os conselheiros façam
“uma leitura adequada” do documento, nas palavras de Márcia Ângela da Silva Aguiar, uma
das autoras do pedido de vista.
Segundo a Folha de S.Paulo, a discussão sobre gênero foi deslocada, saindo das disciplinas
onde constava na terceira versão da BNCC, como Artes ou História, para a disciplina de
Ensino Religioso, alvo de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que validou o
caráter confessional do conteúdo a ser oferecido em escolas públicas. As noções de “gênero e
sexualidade” seriam discutidas de acordo com o que afirmam as várias religiões – por mais
que isso desagrade aqueles que gostariam de ver as questões de gênero completamente
eliminadas da BNCC, há de se reconhecer que a nova formulação, ao estabelecer como
parâmetro da discussão as concepções de cada fé a respeito do assunto, tira das mãos dos
ideólogos o poder de impor os enfoques que gostariam de levar aos alunos do ensino
fundamental.
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Mais uma vez, é preciso ressaltar que a escola tem, sim, papel importante ao reforçar em seus
alunos o respeito a todo ser humano, independentemente de qualquer característica – respeito
este que precisa vir de casa, mas que a escola tem a chance de ressaltar pelas oportunidades de
convivência que proporciona. Nada disso, no entanto, inclui impor sobre as crianças e
adolescentes teorias carentes de fundamentação científica e que, como demonstrou estudo
recentemente traduzido e publicado pela Gazeta do Povo, têm mais potencial de causar
estragos graves justamente entre os alunos dessas faixas etárias."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/aideologia-de-generoperde-espaco-na-bncc-1f34xoiu62iqo2ejn2t5xorq9/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
A academia dominada (Ed.14)
O Estado de S.Paulo
29 de abril de 2018 | 03h00
Ao tratar dos direitos fundamentais, a Constituição de 1988 fez uma enfática defesa da
liberdade de pensamento e de expressão. “É livre a manifestação do pensamento” e “é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença”, dispõe o art. 5.º, IV e IX. A Carta Magna ainda assegurou que
“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política” (art. 5.º, VIII).
Com a menção detalhada a essas garantias, a Assembleia Constituinte pretendia instaurar no
País um novo ambiente de liberdade, diferente do cenário visto no regime militar. Desde
então, houve inegáveis avanços no exercício da liberdade no País. Há, no entanto, uma esfera
em que, estranhamente, perdura uma severa censura contra quem não compartilha as ideias
majoritárias. Fazemos referência ao ambiente acadêmico.
Em artigo publicado no Estado, o professor Carlos Maurício Ardissone (A ditadura na
academia e o golpe de 2018, 22/4/2018) denunciou a falta de liberdade na academia. “É
bastante duro, para não dizer impossível, ser ao mesmo tempo liberal e professor de Ciências
Sociais no Brasil”, escreveu Ardissone.
“O professor de Ciências Sociais que ousa questionar a cartilha marxista-gramsciana
predominante e se recusa a se comportar como um intelectual orgânico em sala de aula
enfrenta duras penas: é tachado de reacionário por muitos colegas, torna-se alvo de risadinhas
e fofocas na sala de professores e frequentemente é punido com a perda de disciplinas e
prejudicado em bancas de seleção para muitas universidades públicas por não integrar
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nenhuma das panelinhas ideológico-partidário-sindicais que dominam os corpos docentes
nessas instituições”, relatou o professor.
Se já é um absoluto contrassenso a existência desse tipo de perseguição dentro de uma
universidade, que deve ser regida por um profundo espírito de liberdade, pluralismo e
tolerância, pior é que esse abuso tenha se tornado coisa corrente. De tão comum, esse
sequestro ideológico é visto como elemento natural de quase todas as instituições acadêmicas,
especialmente as públicas. É um disparate que o dinheiro do contribuinte seja usado para
sustentar violações à liberdade de pensamento e de expressão.
Junto a esse “ambiente repressivo que, diariamente, constrange inúmeros professores liberais,
aos quais é imposta uma lei de silêncio quase marcial, por causa do temor de possíveis
retaliações”, escreveu Ardissone, há uma incansável doutrinação dentro da sala de aula por
parte de “muitos dos professores marxistas-gramscianos (...). Como estão convictos de que
conhecem intimamente a fórmula para a redenção da humanidade e de que detêm o
monopólio da virtude, naturalizam o processo de aliciamento ideológico que diariamente é
realizado em grande parte das escolas e universidades do Brasil. Convocam alunos para
passeatas e panfletagens de partidos, candidatos e sindicatos, sem a menor cerimônia.
Pressionam-nos a se envolver e a apoiar agendas de movimentos sociais de esquerda, dentro e
fora da sala de aula. Tudo sem jamais oferecer contraponto digno de nota e confiança, nos
conteúdos que supostamente cumprem como profissionais de magistério”.
Essa doutrinação ideológica é um atentado à academia, que se vê despojada de sua mais
profunda missão: a busca da verdade num ambiente de plena liberdade. Por óbvio, tal
aparelhamento ideológico da universidade também gera efeitos muito além dos bancos
acadêmicos. É todo um conjunto de ideias, quase sempre muito frágeis e irrealistas, que
ganham ar de verdade incontestável. Neste sentido, como não ver a relação entre a crise
política, econômica, social e moral que o País atravessa e os abusos ideológicos cometidos
diariamente nas universidades? A academia tem um papel decisivo para o País.
Urge resgatar sua dignidade, devolvendo a liberdade de pensamento e de expressão a
professores, pesquisadores e alunos.
Equívoco sem partido - Folha de São Paulo (Ed.15)
11.mai.2018 às 2h00
Avança na Câmara projeto que pretende combater doutrinação política na escola
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Vai avançando na Câmara dos Deputados a tramitação do projeto de lei conhecido como
Escola Sem Partido, que pretende combater a doutrinação política e uma alegada ideologia de
gênero no ensino.
A comissão especial encarregada de avaliar a proposta divulgou nesta semana um relatório
favorável. Haverá agora um prazo para a apresentação de emendas e, depois, a matéria seguirá
para votação no colegiado.
A palavra final sobre o tema, no entanto, talvez não caiba aos parlamentares. Se o texto for
realmente aprovado nas duas Casas legislativas, é quase certo que vá terminar no Supremo
Tribunal Federal, pois sua constitucionalidade será objeto de contestação.
A Procuradoria-Geral da República já considerou a peça incompatível com princípios da
Carta, ao avaliar uma iniciativa semelhante adotada em âmbito estadual.
O Escola Sem Partido, também nome de um movimento, parte de uma preocupação
pertinente. Professores deveriam educar, não fazer proselitismo político-partidário. Entretanto
os meios escolhidos pelo grupo para atingir seus objetivos são equivocados.
Não existe fórmula objetiva que permita distinguir, de antemão, uma exposição didática de
um exercício de doutrinação. Assim, não se consegue restringir legalmente a segunda sem
obstar também a comunicação legítima entre educadores e alunos —isto é, a liberdade de
ensino.
Defensores do projeto pretendem, entre outras medidas, o extremo de proibir o emprego da
palavra "gênero" em sala de aula, mesmo em disciplinas complementares ou facultativas.
Para a já precária qualidade do aprendizado nacional, é certamente nociva a insistência de
professores em rechear suas explanações com chavões ideológicos, mais usualmente à
esquerda, encontradiços também nos cursos de pedagogia.
A esse respeito, importa buscar melhor formação dos docentes, bem como ampliar a
diversidade de conteúdos expostos aos alunos. Estes devem ser capazes de absorver
influências de fontes variadas e formular suas próprias ideias —é o propósito, afinal, da
educação.
Escola sem sentido - Folha de São Paulo (Ed.16)
6.nov.2018 às 2h00
Movimento que busca vedar doutrinação em sala de aula parte de uma preocupação
justificável
Reforçada pela vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na eleição presidencial, a pauta conservadora
do Congresso ainda carece de um debate menos contaminado por revanchismo ideológico.
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Um exemplo imediato é o do projeto conhecido como Escola Sem Partido.
A iniciativa visa aprovar no Congresso legislação vedando a professores fazer doutrinação
político-partidária em sala de aula, induzir alunos a participar de manifestações políticas e
promover a mal denominada ideologia de gênero.
O texto parece fadado a terminar na Justiça. Antes disso, pode deixar cicatrizes nas relações
de confiança que devem reunir docentes, pais e alunos na tarefa comum: prover crianças e
jovens com conteúdos e habilidades para navegar no mundo do conhecimento, do trabalho e
do debate democrático, sempre por meio de negociação racional.
Introduzir a censura é a pior maneira de perseguir tal objetivo.
Não se nega que exista o problema da pregação ideológica, no mais das vezes de orientação
esquerdista, a distorcer o conteúdo das disciplinas. Tais excessos, mais comuns na área de
humanidades, devem merecer discussões entre pais e gestores do ensino. Por difícil que seja
uma solução pelo diálogo, pior será a via autoritária.
Proibir que professores empreguem a palavra "gênero", por exemplo, ultrapassa os limites do
ridículo. Estimular a denúncia de docentes que reclamem de Bolsonaro, como fez uma
deputada estadual eleita em Santa Catarina, pode desencadear uma caça às bruxas que arrisca
conflagrar os estabelecimentos de ensino.
Mais que equivocado, o impulso repressor se prova contraditório. Em nome de um suposto
pluralismo, quer-se privilegiar uma visão de mundo maniqueísta. Não parece ser outra a
motivação da proposta de banir a educação sexual ou de balizá-la com códigos morais de
séculos passados.
Consiste em equívoco submeter conteúdos ministrados ou impressos ao que esteja de acordo
com convicções trazidas de casa, ou pretender que valores de ordem familiar tenham
precedência na educação moral, sexual e religiosa.
Corre-se o risco, no limite, de que em breve se exija a equiparação de ensinamentos bíblicos
com descobertas da ciência, como no caso da evolução das espécies.
O Supremo Tribunal Federal já proferiu decisões liminares suspendendo leis estaduais e
municipais desse teor, sinal claro de que deverá derrubar iniciativas que pretendam excluir da
vista de meninas e meninos explicações relevantes sobre a realidade do mundo. Sem elas, a
própria noção de escola deixa de fazer sentido.
A radicalização nas universidades (Ed.17)
O Estado de S.Paulo
13 de novembro de 2018 | 03h00
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Apesar de o 2.º turno da eleição presidencial ter sido realizado há mais de duas semanas, em
clima de absoluta normalidade democrática, em muitas universidades a polarização ideológica
e partidária continua crescendo de modo preocupante, a ponto de denúncias, acusações,
ameaças de agressão física e afrontas morais a professores e estudantes estarem
comprometendo o convívio acadêmico.
Como mostrou o Estado em reportagem da jornalista Renata Cafardo, o clima de
radicalização na vida universitária se disseminou em todo o País. Em algumas instituições,
circulam listas com nomes de professores acusados de ser fascistas ou comunistas e de
expressar “opiniões preconceituosas”. No Centro de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Pernambuco, um docente não conseguiu entrar em sala de aula e teve
de ser escoltado até em casa pela guarda universitária. Em universidades do Sudeste,
estudantes têm fotografado a lousa em aulas das quais discordam da orientação dos
professores e divulgado o conteúdo nas redes sociais. Na USP, a reitoria precisou acionar a
polícia para impedir confrontos em algumas faculdades logo após o término do 2.º turno.
Antes das eleições, os embates entre grupos de direita e de esquerda foram agravados por
decisões dos Tribunais de Justiça Eleitoral de alguns Estados, cujos juízes proibiram debates e
a colocação de faixas contra e a favor dos dois candidatos que disputaram o segundo turno,
Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Depois do pleito, o acirramento político foi
estimulado pelas discussões sobre a votação do projeto conhecido como Escola sem Partido.
O projeto, que proíbe o uso dos termos gênero ou orientação sexual nas atividades acadêmicas
e veda aos professores a manifestação de suas preferências ideológicas, religiosas e morais,
tem sofrido críticas de diretores de faculdades e reitores de universidades públicas.
Segundo eles, a sala de aula sempre foi, por princípio, um espaço para divergências
doutrinárias e troca de ideias a partir de perspectivas teóricas. Universidades dignas do nome
são as que toleram o dissenso e a pluralidade de visões de mundo – condições necessárias,
ainda que não suficientes, para a reflexão e alargamento das fronteiras do conhecimento. “Não
é possível consolidar as bases de um ambiente acadêmico sem garantia do livre debate, que
assegure a todos o direito de assumir e externar livremente suas convicções”, afirma o reitor
da Unicamp, Marcelo Knobel. “Os problemas da sociedade repercutirem na universidade é
uma coisa natural. Escola sem Partido não entra na USP”, diz o reitor Vahan Agopyan. “É
preciso entender que não existe um bloco homogêneo de esquerda ou de direita na
Universidade. Isso é estigma. Dependendo da área há uma tendência, mas ela muda conforme
o contexto histórico”, lembra o professor Flávio Campos, do curso de História da USP.
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De fato, desde que foi criada no século 12, em Bolonha, a Universidade espelha o ambiente
social, econômico, político e cultural em que está situada. Contudo, por mais que seja um
espaço de reflexão e debate, à direita e à esquerda sempre há extremistas que,
invariavelmente, exorbitam ao acusar de fascista ou de comunista aqueles com os quais não
concordam. Em vez de expor argumentos e críticas e debater de modo franco e honesto, eles
recorrem ao proselitismo, a falácias e a dogmas e optam por desprezar e desqualificar os
interlocutores – estratégias autoritárias que, na prática, dificultam o desenvolvimento do
pensamento, embotam a criatividade intelectual e abrem caminho para a censura e para
controles ideológicos no ambiente acadêmico.
São esses extremistas que, infelizmente, estão tumultuando nossas universidades. Mas não
terão êxito, como disse à reportagem do Estado o professor da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da USP Brasílio Sallum. “Há temores de que coisas arbitrárias possam
vir. Mas acho difícil, pois as estruturas estão muito consolidadas na universidade”, afirmou.
No que tem toda razão.
Energia desperdiçada - Folha de São Paulo (Ed.18)
24.nov.2018 às 2h00
Se ficar tomado pela pauta ideológica, Vélez perderá chance de melhorar a
perspectiva de futuro de milhões
A indicação do ministro da Educação explicitou uma disputa no novo governo que talvez nem
sequer o presidente eleito conhecesse.
A reação de apoiadores de primeira hora de Jair Bolsonaro, religiosos conservadores
sobretudo, a nomes não comprometidos com a chamada Escola sem Partido foi enérgica a
ponto de modificar o curso dos acontecimentos e o perfil do titular da pasta.
Diante do veto ao educador Mozart Ramos, a escolha do professor de filosofia Ricardo Vélez
Rodríguez, chamado às pressas para conversar com Bolsonaro, representou a vitória da
ideologia pouco familiarizada com o setor sobre a técnica, o conhecimento especializado e a
tarimba administrativa.
Nada que não possa ser recuperado. Outras pessoas que chefiaram a Educação nos últimos
anos careciam de experiência no campo.
Todas tiveram a humildade de suprir essa deficiência cercando-se de assessores competentes,
prestigiando a inteligência decantada no próprio MEC e, talvez mais importante, chancelando
os diagnósticos na base dos programas prioritários, de longo prazo, que têm ajudado a
recuperar parte do imenso atraso no ensino básico.
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Dessa lista de prioridades não consta a implantação de mecanismos patrocinados pelo Estado,
de resto inconstitucionais, para alcaguetar professores e bisbilhotar o que dizem em sala de
aula.
O Ministério da Educação, à exceção de poucas escolas técnicas que mantém, não oferece
ensino básico. São os municípios, concentrados nas crianças, e os estados, nos adolescentes,
os provedores do serviço. O ente federal tem missões na regulação do setor e no estímulo ao
aprendizado. Dentro dessas prerrogativas, a definição da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o ensino médio, tendo sido encerrada a etapa do fundamental, desponta como a
tarefa mais importante diante do novo governo.
A evasão e a repetência de jovens de 15 a 17 anos são o principal gargalo para o objetivo de
universalizar o acesso à educação básica.
Há, além disso, dispersão demasiada nos desempenhos das redes locais de ensino. Dados os
mesmos recursos financeiros e a mesma realidade socioeconômica, algumas pontuam perto da
média de nações avançadas, enquanto muitas outras arrastam-se na baixa proficiência.
O MEC deveria aperfeiçoar suas ferramentas de incentivo e tornar-se um poderoso difusor das
melhores práticas, para que o desempenho escolar da grande maioria dos alunos possa
avançar depressa.
Se ficar tomado pela agenda ideológica que o conduziu ao posto, Vélez vai desperdiçar
energia em temas condenáveis e de impacto restrito —e a oportunidade de melhorar a
perspectiva de futuro de milhões de crianças e adolescentes.
Escola sem Partido e a doutrinação no ensino (Ed.19)
Por Gazeta do Povo
[02/12/2018] [23:01]
A ideologização e doutrinação no ensino ganharam tanta dimensão que não há mais como
negá-las. Os registros de casos ocorridos em sala de aula, textos publicados em livros
didáticos, questões enviesadas em provas de escola, vestibulares e até no Enem são
abundantes. Teóricos marxistas como Antonio Gramsci identificaram a educação como um
dos campos de batalha para se fazer a revolução socialista sem o uso de armas, e no Brasil a
estratégia foi conduzida com muito sucesso. Não há a menor dúvida de que algo precisa ser
feito.
Uma das respostas da sociedade ao problema da doutrinação é o projeto Escola sem Partido,
que tramita no Congresso sob o número PL 7.180/14. Em sua formulação básica, ele previa
que um cartaz com seis “deveres do professor” seria afixado nas salas de aula – o substitutivo
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mais recente estende os mesmos “deveres” ao conteúdo de livros didáticos e provas, que
também estão sujeitos à ideologização. E vários desses itens fazem muito sentido. Seria
efetivamente absurdo que professores privilegiassem alunos por causa de suas convicções
políticas ou morais; pior ainda seria a cooptação ou a propaganda político-partidária em sala
de aula, ou a violação das convicções morais dos pais – recentemente, um colégio
confessional católico de Belo Horizonte foi acionado pelo Ministério Público por introduzir
conteúdos ligados a educação sexual à revelia dos pais.
Mas o calcanhar de Aquiles do projeto está justamente no que muitos veem como o seu
grande mérito: a tentativa de proporcionar um ensino totalmente neutro. Vejamos o quarto dos
“deveres do professor”: “ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, [o
professor] apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e
seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da
matéria”. Bem sabemos por que essa determinação foi introduzida: não faltam docentes
dispostos a cantar as glórias do socialismo e seus líderes, a denunciar as mazelas do
“capitalismo selvagem” ou de várias outras instituições associadas à “opressão”, a exaltar os
pensadores da esquerda e a esconder os teóricos liberais ou conservadores. Mas essa
determinação coloca numa saia justa os professores honestos.
Os caminhos para se combater a doutrinação e a ideologização em sala de aula, felizmente,
são inúmeros. Pensemos, por exemplo, em um professor que, em uma aula de História do
Brasil, ou de Sociologia, trate do impeachment de Dilma Rousseff e explique corretamente os
crimes de responsabilidade nos quais a presidente incorreu. Teria ele de dar espaço igual à
tresloucada narrativa de que a petista foi vítima de um golpe, tratando-a como equivalente, ou
igualmente aceitável? Afinal, essa é uma “versão concorrente a respeito da matéria”. Ou um
professor que afirme que o capitalismo e o livre mercado tiraram milhões de pessoas da
pobreza, ou que o socialismo foi responsável por milhões de mortes; teria ele de apresentar a
crítica ou a defesa desses sistemas de forma a promover uma equivalência entre as duas
visões?
E já não bastará ao professor alegar que está meramente apresentando os fatos. A própria
formulação do texto exige a apresentação de “versões, teorias, opiniões e perspectivas
concorrentes”: versões falsas, opiniões absurdas, teorias sem o menor compromisso com a
realidade, todas elas acabam contempladas pelo projeto, com a agravante de que o professor
também não poderá emitir seu juízo de valor sobre as mentiras que será obrigado a apresentar
a contragosto, para que não se considere que ele está agindo para impor uma visão, ainda que
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esta visão seja cristalinamente verdadeira. Esse efeito – certamente indesejado, mas ao mesmo
tempo inevitável – de conceder uma aura de respeitabilidade a grandes absurdos certamente
terá consequências danosas sobre os bons professores, aqueles que se pautam pelo amor à
verdade enquanto têm a consciência da impossibilidade da neutralidade completa.
Todos nós temos nossas concepções a respeito do que é bom, belo, correto, verdadeiro e justo.
Nós as levamos para nossas relações familiares e sociais, bem como para nossa vida
profissional. Com os professores não há como ser diferente. Ainda que se peça que o docente
se atenha a expor única e exclusivamente os fatos, a própria seleção de que fatos mostrar, ou
de quais são mais relevantes, reflete uma concepção de mundo. A pretensão de neutralidade
absoluta, da maneira como desejada pelo projeto Escola sem Partido, não apenas é
impossível, tanto na teoria quanto na prática – e nem é desejável, por mais difícil que seja
aceitar esse fato –, como também servirá de meio para permitir a divulgação de ataques à
verdade e ao bom senso, justamente o contrário do que se espera de uma educação que
cumpra seu papel.
E imaginemos, ainda, uma outra consequência do projeto: uma vez identificada e denunciada
a doutrinação, o caso inevitavelmente acabaria levado ao Poder Judiciário. Em breve,
teríamos juízes, desembargadores, ministros de STJ e STF decidindo o que pode ou não pode
ser ensinado sobre o impeachment de Dilma, sobre a ditadura militar, sobre as tiranias
comunistas, sobre democracia, enfim, sobre inúmeros outros assuntos. É realmente isso que
desejamos? Não estaríamos apenas entregando aos magistrados a definição dos currículos
escolares; estaríamos fazendo do Judiciário o depositário e árbitro final de todo o
conhecimento humanístico no país.
Os caminhos para se combater a doutrinação e a ideologização em sala de aula, felizmente,
são inúmeros. No âmbito institucional, o Ministério da Educação tem um valioso papel a
cumprir em suas atividades de formação de professores, nas diretrizes curriculares, na
recomendação de livros didáticos. Ricardo Vélez Rodríguez, com sua experiência na docência
universitária, tem plena consciência de como funciona a doutrinação e como ela pode ser
combatida pelo MEC. Mas o grande poder está nas mãos dos próprios pais e alunos, como já
demonstrou o próprio movimento Escola sem Partido. Desde seu surgimento, em 2004, ele
tem prestado um serviço incomensurável à sociedade. São inúmeros os pais que, até então,
simplesmente ignoravam que seus filhos vinham sendo politicamente doutrinados. O Escola
sem Partido fez com que pais e responsáveis se envolvessem mais ativamente na educação

175

das crianças, buscando saber mais sobre os conteúdos expostos e as atividades realizadas em
sala de aula e estimulando-os a procurar coordenadorias e diretorias quando identificassem o
viés ideológico nos conteúdos transmitidos.
Todos queremos o fim da doutrinação, mas depositar todas as esperanças em um projeto de lei
é esquecer o protagonismo de pais, alunos e todos os interessados em uma educação pautada
pela verdade, e não pela ideologia. A sociedade já mostrou que é capaz de reagir –manter esse
ímpeto é tarefa não de burocratas, nem de parlamentares, mas de cada um de nós."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/o-escola-sem-partido-e-adoutrinacao-no-ensino-0aqppwvuimk49ph16cf659alt/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
Escola com evidências - Folha de São Paulo (Ed.20)
16.dez.2018 às 2h00
Parlamentares não podem se dar ao luxo de gastar tempo com debates que não se amparam
em estudos e comparações internacionais.
Em boa hora, remeteu-se à gaveta o projeto de lei conhecido como Escola sem Partido, do
qual se ocupava uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Debatido desde 2014, o
texto não obteve o apoio necessário para ser votado ainda neste ano.
Baseada na percepção de que professores, nos diferentes níveis de ensino, despejam em seus
alunos propaganda partidária e teses de esquerda, a proposta quer limitar as possibilidades de
tratar de política em sala de aula.
No mesmo pacote restritivo se inclui a educação sexual, encarada como um assunto familiar
que, portanto, deve ficar fora da escola.
De objetivos mais amplos que o projeto, o movimento Escola sem Partido convida os alunos a
gravar exposições e denunciar docentes.
Tal agenda parte de uma preocupação justificável —não são poucos os pais que já observaram
excessos ideológicos nos conteúdos apresentados aos filhos. Entretanto não se conhece a
dimensão do problema e, pior, o enfrentamento proposto tende a gerar o efeito muito mais
nocivo da censura.
Ainda que momentânea, a paralisação do debate na Câmara representa uma perda simbólica
para o próximo governo. O projeto, como se sabe, tem o apoio do presidente eleito, Jair
Bolsonaro (PSL).
Em um breve trecho sobre educação no seu plano de campanha, o então candidato criticava a
doutrinação nas escolas e se opunha à “sexualização precoce”.
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Não há, na literatura científica, base para a proibição de debates específicos em sala de aula.
Na contramão, encontram-se fartas evidências de que educação sexual no ambiente escolar
ajuda a prevenir episódios de abuso, a transmissão de doenças e a gravidez precoce.
Esta última constitui uma das principais causas de evasão escolar entre meninas no Brasil —1
em cada 5 nascidos no país é filho de adolescente. Não por acaso, a Organização Mundial de
Saúde recomenda educação sexual nas escolas a partir dos 12 anos.
O ensino brasileiro se ressente de deficiências mais documentadas e urgentes. Só 8% dos
estabelecimentos públicos contam com algum tipo de laboratório de ciências; 31% delas têm
bibliotecas; 49% têm internet de banda larga. As sem banheiro representam 18% do total.
Os próprios cacoetes esquerdistas compõem apenas uma parcela da má formação dos
professores, que demanda providências de longo prazo. Enquanto isso, parlamentares e
gestores não podem se dar ao luxo de gastar tempo com debates que não se amparam em
estudos e comparações internacionais.
As cores de Damares - Folha de São Paulo (Ed.21)
7.jan.2019 às 2h00
Ministra causou polêmica ao anunciar que 'menino veste azul e menina veste rosa' - Folha de
São Paulo
A titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, causou polêmica
ao anunciar num vídeo, gravado no dia em que assumiu o cargo, o início de "uma nova era no
Brasil", na qual "menino veste azul e menina veste rosa"
Dificilmente a afirmação deixaria de ser recebida como um sinal de que Damares, advogada e
pastora evangélica, pretende imprimir uma linha conservadora no ministério, na contramão
dos movimentos que defendem direitos de mulheres e da comunidade LGBT.
É uma interpretação que encontra fundamento no ideário que levou o novo presidente ao
poder.
De fato, ao longo da campanha eleitoral, Jair Bolsonaro (PSL) não se cansou de repetir o
bordão do combate a uma fantasiosa "ideologia de gênero", que ameaçaria as crianças
brasileiras no sistema educacional —preocupação que reapareceu em seu discurso de posse.
Nos últimos anos, o tema ganhou popularidade entre grupos religiosos conservadores que
veem a emergência de reivindicações igualitárias de homossexuais e transgêneros como uma
espécie de ameaça à família tradicional.
O suposto risco foi explorado com estardalhaço pela bancada evangélica no Congresso, que
na legislatura passada tentou aprovar, sem êxito, o famigerado projeto da Escola sem Partido.
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Ao tentar explicar-se, em entrevista para o canal de TV por assinatura
Globonews, Damares disse que a declaração era uma "metáfora" e que o respeito, em suas
palavras, "à identidade biológica das crianças" não implicaria revisões de direitos,
perseguições ou atos discriminatórios.
"Não estou querendo impor nenhuma religião. Ninguém vai ser preterido", afirmou a ministra.
Quanto a esses aspectos, ela se mostrou, na entrevista, bastante razoável.
Demonstrou sensatez ao separar, ao menos em tese, a pastora da ministra e assegurada por lei,
e manifestou preocupação com a violência voltada contra essa parcela da população.
É possível que, à semelhança do que se observa também entre representantes de governos de
esquerda, o intuito do gesto da ministra tenha sido antes contentar a militância do que definir
as linhas de atuação de seu ministério.
Fantasmas do ensino - Folha de São Paulo (Ed.22)
8.jan.2019 às 2h00
Ministro escolhe auxiliares sem experiência de gestão e dá ênfase ao revanchismo ideológico
Como o chanceler Ernesto Araújo , o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez , dá
grande peso ao embate ideológico em suas manifestações. Em boa parte, os discursos de
ambos coincidem —o que, infelizmente, ainda diz muito pouco sobre os planos do governo
para o ensino público.
Tome-se como exemplo o pronunciamento de Vélez ao assumir o cargo, em que se destacou o
compromisso de combater, “com denodo”, o “marxismo cultural hoje presente em instituições
de educação básica e superior”.
Tampouco faltaram menções ao que se considera uma “onda globalista”, da qual faria parte a
“ideologia de gênero” e cujos objetivos incluiriam solapar “a família, a igreja, a escola, o
Estado e a pátria”. Não se pode admitir, pontificou o ministro, que agências internacionais
inoculem no país “pautas nocivas aos nossos costumes”.
Trata-se, como se vê, de uma extrapolação paranoica do ideário do movimento batizado de
Escola sem Partido. De preocupações legítimas de pais com pregações doutrinárias,
especialmente esquerdistas, em sala de aula, descamba-se para teorias conspiratórias sem
amparo em nenhum tipo de pesquisa rigorosa.
Se tomar ao pé da letra a missão que se impôs, Vélez tende a criar novos riscos para o ensino
nacional, tais como a censura e o denuncismo. Mais provável, porém, é que perca um tempo
valioso no combate a fantasmas.
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Nos momentos mais relevantes de seu discurso, o ministro afirmou que vai priorizar temas de
fato centrais, como a educação básica, em especial a alfabetização , e a valorização do
professor. Não apresentou, contudo, um plano de ação.
Suas primeiras medidas não se mostraram promissoras —e nem tanto pela extinção da
secretaria responsável por ações de diversidade, aparentemente mais motivada pela birra com
a palavra do que por alguma estratégia gerencial.
Preocupante foi a escolha de nomes para o segundo escalão. Seria de esperar que Veléz
compensasse a sua inexperiência administrativa cercando-se de técnicos competentes e
conhecedores dos meandros da máquina pública.
Entretanto 3 das 6 seis secretarias da pasta serão chefiadas por ex-alunos seus na
Universidade Federal de Juiz de Fora.
O MEC é uma estrutura gigantesca, que abriga mais de 40% dos servidores civis do
Executivo federal. Tem pela frente enormes desafios na regulação e no financiamento do
ensino público, num cenário de severa restrição orçamentária.
Dispõe ainda de conhecimento acumulado ao longo de décadas, que não pode ser substituído
por cruzadas ideológicas.
Agenda de conflitos - Folha de São Paulo (Ed.23)
9.jan.2019 às 2h00
Datafolha mostra rejeição majoritária a boa parte das teses do governo Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) cultiva afinidades ideológicas com seu congênere
americano, Donald Trump, o que se refletiu na escolha de seu ministro das Relações
Exteriores. Dois terços dos brasileiros, entretanto, discordam de privilegiar os EUA na
diplomacia.
Esse está longe de ser o único caso em que propostas e posições abraçadas por Bolsonaro se
desencontram da opinião pública aferida pelo Datafolha.
Em particular, está longe de ser consensual —e nem mesmo chega a ser majoritária— boa
parte da pauta comportamental conservadora, tão cara a seu eleitorado mais fiel.
O presidente se elegeu prometendo, por exemplo, uma marcha a ré no que considera uma
pregação marxista, antirreligiosa e sexualizada no ensino brasileiro.
Essa é a motivação do movimento Escola sem Partido, apoiado pela bancada evangélica que
está entre os esteios de seu governo: banir de sala de aula a doutrinação política (como
identificá-la?) e a chamada ideologia de gênero que estaria na base da educação sexual.
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A maioria dos brasileiros desaprova esse retrocesso sectário. Nada menos que 71% deles
concordam que assuntos políticos devem seguir em debate nas classes. Também prepondera a
opinião de quem deseja que a educação sexual permaneça no ensino: 54%.
Carece ainda de apoio na população a liberação da posse de armas de fogo no país. Em
realidade aumentou o contingente refratário, de 55%, em outubro de 2018, para 61% dos
ouvidos pelo instituto).
Um dos raros temas em que a pauta de Bolsonaro conta com amplo apoio, de 67%, é a
proposta de maior controle na imigração.
Por outro lado, e com boa dose de realismo, 49% avaliam que a saúde pública vai piorar com
a saída dos médicos cubanos desencadeada pela ditadura caribenha em retaliação ao
presidente.
Nenhum governante fará o melhor por seu país, por certo, se seguir apenas o que deseja a
opinião pública. De líderes responsáveis se espera coragem de tomar decisões que, embora
impopulares de imediato, se mostram imprescindíveis para o futuro. Idealmente, estadistas
devem exibir também disposição para o convencimento.
Há uma tarefa árdua pela frente com a reforma da Previdência, rejeitada em pesquisa de 2017
por 71%. Não surpreende, ainda, que 60% se digam hoje contrários a privatizações e 57%
repudiem uma redução das leis trabalhistas.
A vitória eleitoral e a ampla expectativa favorável, de 65% dos brasileiros, ao novo governo
não significam, como se vê, um endosso automático de toda o programa defendido na
campanha —sem o devido debate, acrescente-se.
Um presidente com agenda tão ampla e controversa precisa saber escolher as boas batalhas,
distinguindo-as daquelas que só fomentam a polarização de palanque.
O disparate do MEC - Folha de São Paulo (Ed.24)
27.fev.2019 às 2h00
Após pedir a escolas que cantassem hino e repetissem slogan bolsonarista, ministro volta atrás
O grupo de ministros mais ideológicos do governo Jair Bolsonaro (PSL) dá a impressão de
competir, dia a dia, pela produção de estultices. Nessa acirrada contenda, que envolve áreas
relevantes, o titular da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, tem merecido destaque.
Já em seu discurso de posse, deixou claro o tipo de preocupação comezinha e paranoica que
nortearia sua atuação. Atacou uma fantasiosa ideologia de gênero que estaria a conspurcar a
formação dos jovens do país e disparou contra o fantasma do marxismo cultural.
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No posto, o ministro pouco deixou ver, até agora, de seus planos para aspectos centrais do
ensino do país —como elevar a qualidade do aprendizado e superar o gargalo do nível médio,
para citar alguns.
Em vez disso, envolveu-se em decisões questionáveis, caso da nomeação de ex-alunos sem
nenhum traquejo em gestão pública para postos relevantes da pasta. Num episódio
constrangedor, acabou por exonerar um funcionário após a publicação de um edital que
estabelecia critérios deficientes para a compra de livros didáticos.
Na coleção de declarações infelizes, disse que o turista brasileiro se comporta como um
canibal, a furtar objetos de hotéis e aviões —um comportamento a ser corrigido, para ele, na
escola. Também atribuiu erroneamente uma frase chula ao cantor Cazuza (1958-1990), o que
ocasionou um pedido de desculpas à mãe do artista.
Na segunda-feira (25), Vélez houve por bem conclamar as escolas do país a um ato de
civismo entrelaçado com propaganda do governo. Enviou por email a estabelecimentos
públicos e privados uma mensagem na qual exortava alunos, professores e funcionários a se
perfilarem para cantar o hino nacional diante da bandeira.
A carta, revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo, solicitava que as cerimônias fossem
gravadas em vídeo, o que demandaria autorização dos pais. Apresentava, ademais, um texto a
ser lido nas ocasiões.
“Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de
qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês,
alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!”, dizia a
peça, num endosso forçado ao slogan de campanha de Bolsonaro. Tamanho disparate, que
mais parece sátira ficcional de um movimento ufanista, não poderia deixar de provocar
imediatas reações de repúdio. É espantoso que o ministro não as tenha previsto.
Diante da péssima repercussão, Vélez anunciou que reformularia a carta para suprimir a
propaganda bolsonarista. Assumiu, parcialmente, um equívoco —foi o que mais fez neste
início de gestão.
Itamaraty, STF e a ideologia de gênero (Ed.25)
Por Gazeta do Povo
[05/07/2019] [21:00]
Itamaraty realinha política externa brasileira, mas grupos se movimentam para acionar o STF.|
Consolidando uma mudança política que começou em março deste ano, o Itamaraty está
orientando os diplomatas brasileiros a afirmar que o país entende as menções a “gênero” em
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documentos internacionais na concepção tradicional de “sexo biológico”. A posição reflete
crescentes questionamentos à disseminação da ideologia de gênero em fóruns internacionais,
nos últimos 30 anos, e também a inflexão que as urnas ditaram ao rumo do Brasil em vários
campos. Ainda assim, nos bastidores, já há quem se prepare para questionar as medidas do
Ministério das Relações Exteriores perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com base no
recente julgamento que criminalizou a “homotransfobia”.
O tema é delicado tanto pela dificuldade que alguns têm de compreender – até cremos que de
boa fé – que o combate à ideologia de gênero não significa ser a favor da violência ou da
discriminação contra quem quer que seja, quanto pela tentativa de controle judicial da política
externa, que envolve discussões técnicas pouco usuais no Brasil. Em relação ao primeiro
ponto, é preciso destacar, mais uma vez, que a ideologia de gênero é um conjunto de ideias,
sem lastro científico, que busca dissociar por completo a expressão de gênero dos seres
humanos de seu substrato biológico. De acordo com essa visão, que surge na obra de
feministas radicais no final da década de 1940 e se espalha pelos fóruns internacionais a partir
da década de 1980, o desejo e a vontade individuais passam a ser soberanos para definir a
“identidade de gênero” dos indivíduos.
Diante desse quadro, é mais que razoável, e plenamente democrático, que um governo eleito
possa executar um giro na política externa.
Opor-se a esse conjunto de ideias, como fazem filósofos e cientistas respeitáveis em todo o
mundo, não significa, de forma nenhuma, compactuar com a violência, o preconceito e a
discriminação contra pessoas transgênero, que devem ser protegidas de acordo com a
dignidade inerente a todos os seres humanos. Da mesma maneira, não é possível aceitar a
narrativa que ativistas querem vender a qualquer custo: a de que essas ideias seriam o único
instrumental possível para orientar políticas de combate à discriminação, especialmente de
mulheres, ao redor do mundo. Não é preciso aderir a esta ou aquela visão de “gênero” para
condenar violações de direitos de mulheres e meninas em fóruns internacionais, nem para
conceber ações para melhorar a vida dessas pessoas. Afinal, entre 1945 e 1995, quando a
ONU falava apenas em sexo, e não em gênero, nem por isso deixava de se preocupar com
esses temas.
Ocorre que já se argumenta que a decisão do STF que criminalizou a “homotransfobia”
entendeu que o conceito de discriminação na Constituição Federal abrange também a
população “LGBTI+”, de modo que o novo posicionamento do Itamaraty seria
inconstitucional. Essa posição, porém, além de ignorar o que foi exposto acima e as
dificuldades próprias do controle de constitucionalidade da política externa, ignora que as
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linhas mestras da ideologia de gênero nunca foram transformadas em direito internacional. É
verdade que o Brasil aderiu com força ao vocabulário de “gênero” no passado, mas nunca
houve consenso sobre o tema devido à oposição de vários países.
Diante desse quadro, é mais que razoável, e plenamente democrático, que um governo eleito
possa executar um giro na política externa nesse campo. Embora o acórdão do STF ainda não
tenha sido publicado e não se saiba com exatidão qual fundamentação, com poder vinculante,
o tribunal adotará, é espantoso que um ministro como Celso de Mello, que capitaneou o
julgamento, aceite um conjunto de conceitos filosóficos altamente discutíveis como
determinante e normativo. Revela um pendor autoritário que alguns grupos já pensem em se
mover contra o Itamaraty com base nessa decisão. Mas ainda mais espantoso e autoritário
seria se, com base nisso, o STF decidisse manietar as relações exteriores do Brasil."
Leia

mais

em:

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/itamaraty-stf-e-a-

ideologia-de-genero/
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A ideologia de gênero vai ao Supremo (Ed.26)
Por Gazeta do Povo
[19/07/2019] [18:00]
Entidades querem proibir estados, municípios e União de vedarem a promoção da ideologia
de gênero em escolas.
Os ditos “progressistas” conhecem bem o caminho das pedras: sempre que não conseguem
aprovar suas plataformas no Poder Legislativo, correm para outro canto da Praça dos Três
Poderes, onde têm encontrado um Supremo Tribunal Federal frequentemente disposto a
atender seus pleitos, muitas vezes colocando seu “papel iluminista” (nas palavras de Luís
Roberto Barroso) à frente da própria defesa da letra e do espírito da Constituição. A bola da
vez é a ideologia de gênero nas escolas: seus defensores acabaram de protocolar, no STF, a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 600, com o objetivo de
derrubar um artigo da Lei Orgânica 55, da cidade paranaense de Londrina, aprovada em 2018.
O texto, de autoria do então vereador e hoje deputado federal Filipe Barros (PSL), proíbe o
ensino da ideologia de gênero, bem como atividades relacionadas ao tema, nas escolas de
ensino fundamental da rede pública do município.

183

No texto da ADPF 600 não poderia faltar, obviamente, o vocabulário apocalíptico usado pelos
impetrantes – no caso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e
pela Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais (Anajudh LGBTI). Eles falam em
“censura”, “totalitarismo” e “institucionalização da irracionalidade” enquanto preveem o
recrudescimento da discriminação e da “exclusão” de inúmeras crianças e adolescentes que se
tornariam “invisíveis”, como se a vedação da ideologia de gênero nos currículos escolares
representasse incitação ao preconceito. Nada mais enganoso, já que continua a ser função da
escola – entre tantas outras – fomentar, em conjunto com as famílias, “a noção de respeito ao
outro, criando uma necessária cultura de paz” e combater a discriminação contra qualquer ser
humano, por que motivo for, o que inclui, obviamente, a defesa da dignidade das mulheres,
dos homossexuais e transexuais.
Se o STF se curvar à “pedagogia lacradora”, estará agindo como poder totalitário, cassando a
voz da população dos municípios
O alarmismo, aqui, é mero cavalo de Troia, pois o que propõem os defensores da ideologia de
gênero tem pouco a ver com o salutar combate ao preconceito. Trata-se, pura e simplesmente,
da negação da biologia, consagrando a noção de que o “gênero” é algo completamente
dissociado do sexo biológico e que, por isso, pode ser “socialmente construído”, levando ao
extremo de justificar a violação, neste processo de “construção”, da própria identidade
fornecida pela genética. Uma tese tão carente de fundamentação científica que chega a ser
inacreditável que ela tenha sido endossada sem o menor questionamento pelo ministro Celso
de Mello, no recente julgamento sobre a criminalização da homofobia, em voto que foi
seguido pela maioria dos demais ministros da corte.
Para além da argumentação puramente ideológica, os proponentes da ADPF 600 recorrem
também ao texto constitucional. Como o artigo 22, XXIV da Carta Magna afirma que
“compete privativamente à União legislar sobre (...) diretrizes e bases da educação nacional”,
a lei londrinense estaria usurpando prerrogativas do governo federal. No entanto, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96), que regulamenta este trecho da
Constituição, afirma, em seu artigo 9.º, IV, que a competência de “estabelecer (...)
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum” é da União, mas “em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os
municípios” (grifo nosso). Ou seja, não se trata de competência exclusiva da União, o que
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significaria uma hipercentralização indevida, mas de prerrogativa exercida de forma
compartilhada.
E aqui é preciso deixar claro que a lei londrinense não se propõe a substituir a LDB, nem a
suprimir conteúdos que estejam previstos em diretrizes nacionais como a própria LDB ou a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O artigo da Lei Orgânica 55 que o STF analisará
é uma norma específica que suplementa as normas gerais que emanam da União, prática
permitida pela Constituição em seu artigo 30, inciso II: “Compete aos municípios (...)
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”; e também pela LDB, ao afirmar,
em seu artigo 11, III, que “os municípios incumbir-se-ão de (...) baixar normas
complementares para o seu sistema de ensino”. Na Lei Orgânica 55, não há afronta direta às
leis de alcance nacional, mas sim uma determinação a respeito de tema sobre o qual a
legislação nacional nada afirma, dentro da autonomia que a Constituição e a LDB garantem a
estados e municípios.
O caso londrinense não é inédito: há pelo menos outras nove ações de cunho semelhante no
STF, com duas decisões provisórias que suspenderam leis similares em Paranaguá (PR) e
Palmas (TO) – em ambos os casos, as cautelares vieram da pena de Barroso, que também foi
sorteado como relator da ADPF 600. Os defensores da ideologia de gênero aguardam
ansiosamente que a ação prospere, pois assim não poderão ser legalmente impedidos de
semear na mente de crianças e adolescentes a confusão sobre a própria identidade, com
consequências graves, atestadas por entidades como o American College of Pediatricians.
Mas, se o STF se curvar à “pedagogia lacradora”, estará agindo como poder totalitário,
cassando a voz da população dos municípios, exercida por seus representantes eleitos em
temas nos quais a Constituição, a legislação infraconstitucional e até tratados internacionais
lhes garantem esse direito. É o caso, por exemplo, do artigo 12,4 da Convenção Americana de
Direitos Humanos, que garante às famílias o “direito a que seus filhos ou pupilos recebam a
educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções” (grifo nosso).
Não faz sentido que os cidadãos de um município não possam decidir que não querem em
suas escolas determinados conteúdos que, lembremos, nada têm de triviais. Não estamos
falando de conteúdos clássicos do currículo escolar previstos em lei nacional, mas de uma
tentativa de imposição ideológica sobre os alunos de concepções morais que muitas vezes
destoam completamente das convicções de suas famílias, e que já foram rejeitadas por
Legislativos país afora graças à pressão popular, em processos perfeitamente democráticos."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-ideologia-de-generovai-ao-supremo/
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Marcha às trevas - Folha de São Paulo (Ed.27)
8.set.2019 às 2h00
Governantes desvirtuam o conservadorismo rumo à censura e à ignorância
A semana recém-encerrada se mostrou tristemente pródiga em episódios nos quais
governantes se valeram do poder do Estado para impor preconceito e intolerância, à custa da
liberdade de expressão e da difusão do conhecimento.
A investida do prefeito do Rio contra um gibi foi apenas o caso mais grotesco —e, até por
isso, menos danoso.
Na quinta-feira (5), Marcelo Crivella (PRB) meteu-se a anunciar o recolhimento de uma
publicação em quadrinhos, exposta na Bienal do Livro, devido a uma imagem de dois rapazes
se beijando. Vestidos, ressalte-se.
Apresentada como medida destinada a proteger a família e os menores de idade, a tentativa
canhestra de censura deu em nada.
A organização da Bienal não atendeu à notificação extrajudicial em que o alcaide pedia que os
exemplares da obra fossem lacrados. No dia seguinte, uma liminar judicial impediu a
prefeitura de apreender livros no evento. Crivella, afinal, ainda se prestara ao ridículo de
enviar fiscais ao local em busca de algum artigo inapropriado.
Desfecho bem menos feliz ocorreu em Porto Alegre, na quarta (4). Uma exposição de charges
e cartuns políticos foi retirada da Câmara de Vereadores a mando da presidente da Casa,
Mônica Leal (PP), com argumentos que misturam despotismo e bajulação.
A parlamentar disse ser inconcebível uma mostra “que ofenda o presidente da nação” —Jair
Bolsonaro (PSL) era, naturalmente, o alvo de grande parte das obras.
O primeiro mandatário não deixaria, claro, de comparecer ao festival de obscurantismo da
semana. Na terça (3), relatou ter encomendado ao Ministério da Educação um projeto de lei
destinado a proibir a abordagem de questões de gênero no ensino fundamental.
Talvez sirva de consolo o fato de Bolsonaro ter ao menos previsto o devido debate da estultice
no Congresso —onde provavelmente o tema será esquecido. O mesmo não se aplica, porém,
ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Naquele mesmo dia, o tucano mandou recolher, com estardalhaço, apostila usada por alunos
do 8º ano da rede estadual que conteria propaganda da fantasmagórica “ideologia de gênero”.

186

O material em questão nada mais oferecia que uma descrição sucinta das diferenças entre
sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, além de uma proposta de discussão
sobre diversidade.
Parece razoável interpretar o chilique de Doria como um aceno ao eleitorado mais à direita,
cujo apoio disputará com Bolsonaro para levar adiante sua ambição de trocar o Bandeirantes
pelo Planalto.
A ser assim, a aposta nesse conservadorismo desvirtuado e convertido em apologia da
ignorância implicará graves riscos às políticas públicas nos próximos anos.

As medidas de Bolsonaro para mudar o ambiente universitário (Ed.28)
Por Gazeta do Povo
[27/12/2019] [20:54]
Antes mesmo de Bolsonaro se eleger, sua plataforma “conservadora nos costumes” já previa
uma mudança na forma como seriam conduzidas as pastas de valor cultural, incluindo, é
claro, o Ministério da Educação.
Muita gente confundia essa “virada à direita” com a própria proposta do Escola Sem Partido
(que já foi alvo de crítica aqui na Gazeta do Povo), mas as propostas de Bolsonaro para
combater o que se convencionou chamar “ideologização do ensino” – sobretudo depois de
Abraham Weintraub assumir o ministério – mostraram-se diferentes do esperado.
Abundam os registros da preponderância do discurso de esquerda nas universidades
brasileiras, e um espaço maior para outras correntes de pensamento ainda aguarda sua vez no
ensino superior. Mas o presidente da República não pode nem deve interferir na autonomia
universitária, sob o risco de amanhã ou depois cairmos nas mãos de alguma censura de
pensamento. Contudo, há situações da própria organização das instituições de ensino que são
de responsabilidade do MEC, e que portanto são passíveis de adequações e melhorias.
É nesse ponto que o governo Bolsonaro tenta mudar o panorama do ensino superior no Brasil.
Uma das primeiras iniciativas nesse sentido foi a abertura das universidades à iniciativa
privada através do programa Future-se, que expande as possibilidades de captação de recursos
incluindo a de fechar parcerias com empresas. A adesão ao programa é voluntária, mas deve
beneficiar em muito as atividades de pesquisa e inovação às instituições que aderirem a ele.
Outra medida tomada pelo MEC foi a criação da versão digital e gratuita da “carteira do
estudante”, que agora é chamada de ID estudantil. Esse documento costumava ser emitido
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pela União Nacional dos Estudantes (UNE) – uma espécie de sindicato estudantil
tradicionalmente controlado pela esquerda – mediante uma taxa. É evidente que o direito de
reunião dos estudantes continua preservado (mesmo que seja para a discussão de pautas
esquerdistas), mas, com a carteirinha digital, aqueles que quiserem os benefícios de meiaentrada, por exemplo, podem obtê-lo sem a necessidade de se cadastrar, e fazer número, na
UNE.
Mas talvez a mais impactante, e controversa, providência adotada pelo governo foi a Medida
Provisória 914, publicada em 24 de dezembro deste ano, que revoga a lei anterior (9.192/95) e
redefine como são eleitos os reitores e vice-reitores das universidade e institutos federais.
Antes a lei estabelecia que reitores e vice-reitores eram eleitos por colegiados, constituídos de
representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade,
observando o mínimo de 70% de membros do corpo docente no total de sua composição.
Ou seja, prevaleciam as eleições indiretas, com os Colégios Eleitorais, instituídos pelos
Conselhos Universitários, como responsáveis pela consulta final e elaboração de uma lista
tríplice a ser enviada ao presidente.
Mas na prática, de acordo com um mapeamento da Universidade de Brasília (UnB), pelo
menos 37 das 54 universidades federais realizaram eleições informais paritárias (em que os
votos são contados individualmente, sem diferença de peso entre as categorias), que as
instituições denominavam como “pesquisas eleitorais de caráter informativo”, afirmando, para
evitar questionamentos legais, que elas não tinham vinculação com a escolha final. Contudo,
os colegiados quase sempre referendavam o resultado da consulta informal.
A brecha legal da normativa anterior dava o poder aos colégios eleitorais de cometerem dois
abusos: 1) referendar uma “consulta” em que o peso dos alunos prevalecia e 2) permitir a
apresentação de três nomes “laranjas” ao governo, de forma que quem quer o presidente
escolhesse elegia-se o mesmo “grupo”.
Agora, as eleições serão diretas e, de preferência, de forma eletrônica. O voto será facultativo,
em um único candidato e para mandato de quatro anos. O governo também preservou a
proporcionalidade dos votos, ficando o corpo docente com peso de 70%, os servidores
técnico-administrativos com 15% e os alunos também com 15%.
A MP 914 aparece, portanto, como uma boa medida para a correção dos desvios nas escolhas
de reitores e vice-reitores das instituições de ensino federais.
Iniciativas que permitam novos ares às universidades, sejam elas através de organizações
estudantis, da captação de recursos ou mesmo da escolha de reitores, devem ser elogiadas. Os
números trágicos da educação brasileira mostram que é preciso mudar. Não é possível que
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obtenhamos indicadores educacionais melhores, continuando a fazer as mesmas coisas e da
mesma forma."
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/as-medidas-de-bolsonaropara-mudar-o-ambiente-universitario/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.

O STF se rende à ideologia de gênero (Ed.29)
Por Gazeta do Povo
[26/04/2020] [17:37]
O ministro do STF Edson Fachin votou contra a lei que proíbe a ideologia de gênero nas
escolas municipais de uma cidade goiana.
Os representantes da população de um município têm o direito de decidir que não desejam, na
rede local de ensino, determinados conteúdos que consideram inadequados? Não falamos dos
elementos clássicos da educação, constantes nos currículos aprovados em legislações válidas
para o país todo, mas de temas controversos, sem embasamento científico, e que inclusive vão
de encontro a convicções morais de pais e dos próprios alunos. A resposta do Supremo
Tribunal Federal foi um unânime “não”, na conclusão do julgamento virtual da ADPF 457,
que pedia a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que proibia o ensino da ideologia
de gênero.
A Lei Municipal 1.516/2015 de Novo Gama, em Goiás, foi questionada no Supremo em 2017
pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que alegou uma série de violações
da Constituição Federal, mas também introduziu algumas extrapolações que em nada
correspondiam ao conteúdo da lei questionada. Janot afirmou, por exemplo, que o termo
“ideologia de gênero” não passava de disfarce para impedir “a simples discussão sobre gênero
e sexualidade, o que parece ser o seu principal intento”, quando a expressão, na verdade,
descreve uma corrente de pensamento bastante específica e que era o único alvo da legislação
em questão.
Não se pode tratar como “direito” o acesso nas escolas a uma tese ideológica que é a negação
básica de todos os pressupostos da biologia a respeito da complementariedade entre os sexos.
Havia, de fato, uma questão formal em jogo, pois o artigo 22 da Constituição afirma que é
competência exclusiva da União legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional”, e
por isso uma lei que proibisse o ensino da ideologia de gênero – ou qualquer outro conteúdo,
aliás – teria de vir do Congresso Nacional, e não de Câmaras Municipais ou Assembleias
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Legislativas. Ora, foi justamente do Congresso que veio a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB, Lei 9.394/96), para regulamentar essa determinação constitucional. E ela
afirma, no artigo 9.º, IV, que a competência de “estabelecer (...) competências e diretrizes
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” é da União, mas “em
colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios”.
A lei, portanto, aponta para uma tarefa compartilhada, o que é reforçado no artigo 11 da LDB
– “os municípios incumbir-se-ão de (...) baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino” – e no artigo 30 da Carta Magna (“Compete aos municípios: II – suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber”). Que tenha havido uma unanimidade em torno
de uma interpretação hipercentralizadora da Constituição já é bastante preocupante, mas será
muito pior caso os ministros também estejam de acordo com outros argumentos levantados
por Janot.
Até agora, o único voto divulgado é o do ministro Edson Fachin, que acompanhou com
ressalvas o relator Alexandre de Moraes. E alguns trechos parecem indicar que, assim como
ocorreu na equivocada decisão que equiparou a homofobia ao racismo, há ministros
comprando integralmente o pacote doutrinário dos ideólogos de gênero. “O reconhecimento
da identidade de gênero é, portanto, constitutivo da dignidade humana. O Estado, para
garantir o gozo pleno dos direitos humanos, não pode vedar aos estudantes o acesso a
conhecimento a respeito de seus direitos de personalidade e de identidade (...) Impedir ao
sujeito concreto o acesso ao conhecimento a respeito dos seus direitos de identidade e
personalidade viola os preceitos fundamentais inscritos na Constituição, dentre eles, o
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”, escreveu o ministro.
A confusão de conceitos é evidente. Ser tratado com dignidade independentemente de
qualquer fator – cor da pele, religião, orientação sexual, convicções filosóficas ou políticas, o
que for – está, sim, entre os direitos humanos, e isso vale também para aqueles que
apresentam a chamada “disforia de gênero”, ocorrida quando alguém se sente incomodado
com seu sexo biológico, até o ponto de se submeter a tratamentos hormonais e cirúrgicos. Não
há justificativa para a discriminação ou para a violência. Coisa bem diferente, no entanto, é
tratar como “direito” o acesso nas escolas a uma tese ideológica que é a negação básica de
todos os pressupostos da biologia a respeito da complementariedade entre os sexos, tratando o
gênero como algo diferente do sexo biológico, uma mera “construção social” e que pode ser
alterado conforme a vontade do indivíduo.

190

A defesa da ideologia de gênero no ambiente escolar não é “pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas”. Ninguém em sã consciência defenderia sob essa bandeira a promoção de
qualquer tese que negasse princípios básicos ou fatos irrefutáveis ensinados em outras
disciplinas, da Geografia à Matemática, da Química à História. Há tanto “direito humano” a
ser educado sobre ideologia de gênero quanto a ser ensinado sobre o terraplanismo, sobre a
teoria da geração espontânea ou sobre revisionismos históricos, para ficar apenas em poucos
exemplos.
Não faltou, no voto de Fachin, a menção à “laicidade do Estado”, o espantalho favorito de dez
entre dez defensores da engenharia social. Espantalho porque tenta transformar em
controvérsia religiosa uma discussão que se desenrola em outras bases, frequentemente
científicas ou filosóficas. Por mais que haja indivíduos e entidades religiosas na linha de
frente da contestação à ideologia de gênero, essa contestação se dá apenas em bases
biológicas e antropológicas, aqueles “termos puramente racionais” de que fala John Rawls
quando defende o direito dos religiosos a participar do debate público e defender suas
posições. Mesmo assim, saca-se do nada, como um coelho retórico tirado da cartola, o
fantasma de um “obscurantismo religioso” contra o qual deve-se brandir a “laicidade do
Estado” – ainda que não haja na lei de Novo Gama o menor indício de motivação religiosa.
A decisão cria jurisprudência para várias outras ações que também contestam leis municipais
e estaduais que barram a ideologia de gênero nas escolas. É um ponto baixo na história do
STF, que assim cala a voz da população, exercida por meio de seus representantes eleitos em
assuntos nos quais a legislação – seja a Constituição, a LDB e até tratados internacionais – lhe
dá esse direito. E pior: impõe essa mordaça em nome de engenharias sociais dispostas a
transformar a sociedade negando verdades básicas sobre o ser humano."
Leia

mais

em:
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