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RESUMO: Analisaremos neste texto algumas das maneiras como concepções religiosas interferiram 
na formulação de políticas públicas no município catarinense de Paulo Lopes (Santa Catarina), culmi-
nando na retirada do termo gênero de seu Plano Municipal de Educação (PME). A justificativa para tal 
exclusão se deu a partir da fomentação da falaciosa expressão “ideologia de gênero”, que procura 
instigar um determinado sentimento de caos social fundado no suposto “fim da família brasileira”. Os 
resultados alcançados pela pesquisa realizada foram, entre outros, que o ideário religioso teve forte 
reverberação na decisão dos/as vereadores/as para não incluir os estudos de gênero no PME de Paulo 
Lopes, a partir da noção de homem e mulher (héteros) como algo dado naturalmente por Deus. 
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GENDER AND DIVERSITY IN SCHOOL OR GENDER IDEOLOGY? 
RELIGIOUS REACTIONS TO THE MUNICIPAL EDUCATION PLAN 

FROM PAULO LOPES, SANTA CATARINA 
 
ABSTRACT: We will analyze in this text some of  the ways in which religious conceptions interfered 
in the formulation of  public policies in the city of  Paulo Lopes (Santa Catarina), especially through 
the withdrawal of  the term gender from its Municipal Education Plan (PME). The justification for 
such exclusion came from the fomentation of  the fallacious expression "gender ideology", which seeks 
to instigate a certain sense of  social chaos based on the supposed "end of  the Brazilian family." The 
results achieved by the research carried out were, among others, that the religious ideology had a 
strong reverberation in the decision of  the councilors not to include the gender studies in the PME 
of  Paulo Lopes, from the notion of  man and woman (hetero) as something given naturally for God. 
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Introdução 
 

s anos de 2014 e 2015 foram especialmente caracterizados por debates envol-

vendo a temática de gênero em ambiente escolar. As câmaras de vereadores/as1 de 

diversas cidades brasileiras se transformaram em campos de batalha em que pi-

pocaram tensões envolvendo, por um lado, uma espécie de cruzada anti-gênero2 que considera os 

estudos de gênero e a igualdade de gênero um determinado “terrorismo ideológico”; e por outro, 

movimentos de resistência/re-existência à retirada de gênero e diversidade dos Planos Municipais de 

Educação (PMEs).  

Este artigo3 procurará demonstrar um caso particular desse momento conturbado: a retirada 

de gênero do Plano Municipal de Educação (PME) da cidade catarinense de Paulo Lopes. Procuraremos 

identificar que tal exclusão se deu consoante à interferência de concepções evangélicas que associavam 

os estudos de gênero, o respeito às diversidades e o estímulo à igualdade de gênero a um sofisma 

denominado “ideologia de gênero”.   

O texto se estrutura assim: de início, apresentaremos sucintamente o contexto da retirada de 

termos como diversidade e gênero dos PMEs brasileiros, e o contexto específico da exclusão de di-

versidade sexual e de gênero no município de Paulo Lopes. Após comentar brevemente sobre ideologia 

de gênero, veremos sua interconexão com o dispositivo da cis-heteronorma, e a seguir, identificaremos a 

importância dos estudos de gênero na propulsão de uma sociedade inclusiva. Ao final faremos breves 

considerações. 

 

 

 

 

                                                             
1 No texto chamamos as Câmaras de Vereadores dos municípios de Câmara de Vereadores/as, visto que há também mulheres 
vereadoras. As Câmaras de Vereadores, ao considerarem apenas o referente masculino e apagando o referente feminino, 
reverberam o androcentrismo e masculinismo reinantes na sociedade. 
2Expressão de: GARBAGNOLI, Sara; PREARO, Massimo. La croisade “anti-genre”. Du Vatican aux manifs pour tous. Pa-
ris, Textuel, Coll. “Petiteencyclopédie critique”, 128 p., 2017. 
3 Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida por Odair de Souza e orientada por Eduardo Meinberg de Albuquerque 
Maranhão Fo no âmbito da Especialização em Gênero e Diversidade na Escola promovida pela Universidade Federal de 
Santa Catarina em 2015/2016 (GDE/UFSC). A pesquisa buscou analisar a construção do Plano Municipal de Educação 
(2015 -2025) no município de Paulo Lopes/SC e suas interfaces com religião, gênero e sexualidade.  

O 
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Cruzada anti-gênero e resistência (re-existência) à retirada de gênero dos PMEs  
 

O processo educativo, incluindo currículo, didática, metodologia de ensino e outros fatores 

que constituem o processo ensino-aprendizagem não são algo neutro. São frutos de disputas políticas 

e ideológicas elencadas no interior de instituições sejam elas políticas, religiosas e econômicas, dentre 

outras. Todas essas instituições elaboram determinados projetos de educação objetivando assegurar 

que dadas concepções se consolidem.  

Entre as instituições responsáveis por elencar caminhos e metas para a educação pública bra-

sileira, pretendendo uma educação mais participativa e democrática a partir de princípios constitucio-

nais como “promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 

forma de discriminação” (C.F. art.3º, inciso 4º), encontra-se o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), que estabeleceu através da portaria nº 1.410 de 03 de dezembro de 2012 as Conferências de 

Educação (CONAEs)4, sendo elas estaduais, municipais e nacionais. A Conferência Nacional de Edu-

cação sintetizaria e sistematizaria as demandas da sociedade brasileira apresentadas nas CONAEs mu-

nicipais e estaduais.     

Entre os termos apresentados no documento final da CONAE 2014 está o eixo II, Educação e 

Diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos, que procura entre outras coisas garantir cidadania 

plena às chamadas “categorias marginalizadas socialmente” entre eles, pessoas transgêneras e pessoas 

não-heterossexuais/afetivas. Para assegurar tal coisa, seria necessário dialogar sobre diversidade de 

gênero e diversidade sexual em ambiente escolar.  

Podemos dizer que parte da população brasileira pode ser considerada fóbica e intolerante em 

relação às mulheres e às pessoas que apresentam uma orientação sexual/afetiva diferente da maioria e 

que isso se reflete em todas as instâncias sociais, dentre elas a escola. No intuito de minimizar o sofri-

mento de mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não-hétero, o documento final da CONAE 2014 

nota que 

 
historicamente os movimentos feministas, indígenas, negros, quilombolas, LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transgêneros), ambientalistas, do campo, das pessoas com deficiência, entre 
outros, denunciam as ações de violência, desrespeito aos direitos humanos, intolerância reli-
giosa e toda a forma de fundamentalismos, racismo, sexismo, homofobia (rejeição e/ou aver-
são a qualquer forma de expressão de sexualidade diferente dos padrões heteronormativos. 

                                                             
4 Portaria nº 1.410, de 03 de dezembro de 2012, dispõe sobre a II Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014. 
Disponível em Diário Oficial da União – seção I , nº 233, terça-feira, 04 de dezembro de 2012. 
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A homofobia frequentemente é manifestada em inúmeras ações discriminatórias, não raro as 
violentas, que apontam para o ódio baseado na orientação sexual do/a outro/a. A lesbofobia 
representa a rejeição e/ou a aversão às lésbicas, expressão mais relacionada às ações políticas 
diferenciadas do movimento LGBT; a transfobia representa a rejeição e/ ou a aversão às 
transexuais, segundo o manual de comunicação da ABLGBT, e a segregação incide sobre os 
coletivos sociorraciais, considerados diversos. (CONAE, 2014, p.29). 

 

Esse documento descreve uma das demandas da sociedade expressas nas conferências muni-

cipais e estaduais, relativas às discussões de gênero e orientação sexual / afetiva nas escolas, estimu-

lando que essa categoria de estudo seja incluída no Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024). 

Porém, após ampla discussão no Congresso Nacional e grande pressão de setores religiosos ultra-

conservadores, especialmente católicos e relacionados à Bancada Evangélica, as metas e estratégias 

relacionadas às questões de gênero foram retiradas do texto final do PNE (2014 – 2024), conforme 

menções feitas em sítios diversos, como “conservadorismo e bancada evangélica ferem igualdade de 

gênero, diz governo”5, e “ texto-base do PNE é aprovado sem ideologia de gênero”. 

Como o PNE servia e serve como referência para os planos estaduais e municipais de educa-

ção, houve um “efeito cascata” em que várias assembleias legislativas estaduais e câmaras municipais 

de vereadores/as retiraram o termo gênero e outros termos relacionados a gênero e sexualidade dos 

planos de educação. Assim, os legisladores pressionados por setores ultraconservadores - dentre eles 

a Bancada Evangélica e setores católicos reacionários - excluíram dos planos de educação as necessá-

rias discussões de gênero e de orientação sexual/afetiva das escolas. 

À luz dos estudos de gênero, analisaremos sucintamente neste artigo em que medida  concep-

ções religiosas ecoaram na aprovação do PME de Paulo Lopes. No município em tela,6 de modo símile 

ao que aconteceu em grande parte do território nacional, após ampla discussão em audiências públicas 

e a sugestão de inclusão do termo gênero no PME, quando a proposta chegou à Câmara de Vereado-

res/as o termo foi retirado após pressão de setores conservadores que incluíam pessoas religiosas.  

                                                             
5  Conservadorismo e bancada evangélica ferem igualdade de gênero, diz governo. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/sociedade/conservadorismo-bancada-evangelica-freiam-igualdade-de-generos-diz-governo-
15539562 . Acesso em 07/08/2016.  
4. Texto-base do PNE é aprovado sem ideologia de gênero. Disponível em http://www.rccbrasil.org.br/institucional/in-
dex.php/artigos/938-texto-base-do-pne-e-aprovado-sem-ideologia-de-genero . Acesso em 07/08/2016.  
6 Paulo Lopes é um município que se localiza a aproximadamente 60 km de Florianópolis e sua composição religiosa é, 
segundo Odair de Souza, predominantemente cristã, com cerca de metade da população católica e quase toda a outra 
metade evangélica.  
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Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa que desembocou neste artigo, foram trans-

critas7 partes do áudio da sessão da Câmara de Vereadores/as do dia 24 de junho de 2015, quando 

houve a aprovação do PME/Paulo Lopes (PME/PL). Também foram transcritos e analisados trechos 

de áudio da referida sessão quando a categoria gênero foi discutida. Através desses métodos, a pesquisa 

pretendeu identificar por que os/as vereadores/as votaram contra gênero e diversidade na escola: quais 

teriam sido seus motivos e justificativas? O que seria a alegada “ideologia de gênero”? Além disso, 

quais seriam as plausíveis futuras consequências dessa retirada para as crianças e adolescentes? 

 

A retirada de gênero e diversidade do PME/Paulo Lopes 
 

O documento final da Conferência Nacional de Educação de 2014 (CONAE, 2014, p. 12) 

enfatiza a necessidade da elaboração de PMEs que tratem de gênero e diversidade em ambiente esco-

lar. Dentre os muitos municípios que não tinham planos elaborados, encontrava-se Paulo Lopes.8 A 

partir dessa orientação do CONAE/MEC a Secretaria Municipal de Educação de Paulo Lopes con-

vidou diversas instituições (escolas municipais e estadual, secretarias da saúde e da agricultura, Câmara 

de Vereadores/as, órgãos de assistência social, igrejas e ONGs, além de toda sociedade civil) a parti-

ciparem de duas audiências públicas que elaborassem de forma coletiva e democrática o PME/PL nos 

dias 15 de maio de 2015 e 02 de junho de 2015. Antes das audiências públicas houve trabalhos e 

estudos de equipe  técnica e discussão em 18 grupos de trabalho. 

Nos grupos de trabalho e nas audiências públicas um dos temas introduzidos nas metas e 

estratégias foi a inserção de temáticas relacionadas aos estudos de gênero e diversidade sexual, se-

guindo as orientações do documento final da CONAE de 2014. O documento preliminar que repre-

senta o produto das audiências públicas acima mencionadas, contendo tais assuntos, seguiu para apre-

ciação e votação na Câmara Municipal de Vereadores/as de Paulo Lopes no dia 24 de junho de 2015, 

através do Projeto de Lei nº 24/2015. Chegando às comissões de educação da Câmara Municipal de 

Paulo Lopes, o documento preliminar logo sofreu modificações, com a introdução de diversas emen-

das que alteraram o texto original por conta de pressão de populares que ficaram sabendo da inserção 

                                                             
7 Todas as transcrições foram realizadas por Odair de Souza, assim como a descrição (revisada por Eduardo Maranhão 
Fo) do processo de retirada de gênero e diversidade do PME/PL, constante neste tópico. As análises foram feitas em 
conjunto. 
8 O município de Paulo Lopes não tinha o seu plano de educação elaborado embora tenha um pré-projeto desde 2008 
esperando a apreciação e aprovação na Câmara de Vereadores/as. 
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dos termos gênero, orientação sexual/afetiva e identidade sexual no projeto original. O ritual da casa dizia 

que mesmo que os/as vereadores/as já tivessem elaborado as emendas modificativas isso deveria ser 

apresentado em plenário para apreciação e votação da matéria. Porém, antes da apreciação e votação, 

o presidente da Câmara abriu espaço para que de acordo com o artigo 58 da Lei Orgânica do Municí-

pio as pessoas inscritas pudessem usar a tribuna da Câmara e se manifestarem contrárias ou favoráveis 

a inserção das questões de gênero no Plano.  

Nesse momento teve início o embate político e ideológico entre quem advogava a retirada e 

quem militava pela permanência de gênero e diversidade no PME/PL. De modo geral, os grupos 

recalcitrantes ao uso de tais termos no plano educacional eram representados por líderes religiosos 

acompanhados de fiéis. A maioria dos argumentos apresentados em defesa da retirada de tais termos 

se relacionava à naturalização do sexo biológico e à manutenção da família tradicional criada por Deus: 

pai (homem) mãe (mulher), filhos e filhas, todos e todas heterossexuais.  

Exemplarmente, a representante da Igreja Católica notou: “venho como mãe, cristã e católica” 

e “estamos há alguns dias lutando contra a ideologia de gênero e os termos dela derivados”, sugerindo 

ainda que não somente fossem retiradas quaisquer menções a gênero e orientação sexual mas a todas 

as palavras que “interpretem a sexualidade homem/mulher dissociada de corpo, que ataque a família 

natural ou que ferem os direito dos pais educarem seus filhos”. Finalizando sobre fortes aplausos, é 

posteriormente seguida por porta-voz da Assembleia de Deus que se declara relacionado à “ideologia 

conservadora com ideias ligadas a valores morais e sociais da sociedade”, citando Genesis 1.1: “Deus 

criou macho e fêmea, macho e fêmea os criou”, inferindo que tal verso teria sido reforçado por Jesus 

em Marcos 10: 6-8. Conclui e pede que “a instituição da família foi deixada por Deus no início da 

humanidade” e que “é o adversário de nossas almas quer destruir os valores morais e espirituais da 

sociedade em todos os sentidos, e solicito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que 

retirem essas emendas do plano”. Outro pastor relata que “Deus criou macho e fêmea, macho e fêmea 

os criou. Não podemos ir contra um principio estabelecido” e solicita aos/às vereadores/as que “vo-

tem pela família e nunca votem em algo que irá romper com os critérios de Deus”. Mais um pastor 

tomou a palavra e contemplou que “é o inferno que quer destruir o que Deus criou: homem e mulher. 

Este ataque é um ataque do inferno, porque isto aqui é uma luta espiritual”, e que as forças de Deus 

“já venceram porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja”. Também acolhido por 

aplausos contundentes, sentenciou que os/as vereadores/as que votassem a favor da inclusão de gê-
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nero no PME/PL “iriam dar conta disso diante de Deus”. Como observamos nos argumentos apre-

sentados por estas pessoas gênero é demonizado, tratando-se de estratégia infernal para tomar de assalto 

a família tradicional tupiniquim e sorte de quem está do lado certo trancando os portões do inferno e não 

deixando a palavra gênero escapulir.  

Depois de muita discussão entre os/as vereadores/as e pressão provocada pelos/as religio-

sos/as e ouvintes da plenária foi votada a retirada das palavras gênero, orientação sexual/afetiva e identidade 

sexual das metas e estratégias do pré-projeto que veio das audiências públicas, substituindo estes ter-

mos pela genérica e muito menos consistente expressão “diversidade e prevenção de preconceitos ou 

qualquer outras formas de discriminação”. Vereadores/as também narraram saber que o tempo para 

a discussão do PME/PL era escasso e que, mesmo com pouco domínio das metas e estratégias polê-

micas, votariam pela retirada da palavra gênero em respeito à população e à “massa que se encontrava 

lá”. A ideia de democracia ficou prejudicada no sentido que os/as legisladores/as deveriam votar de 

acordo com o que se decidiu nas audiências públicas – estes sim, espaços democráticos de diálogo, 

discussão e participação – e não por serem pressionados por uma pequena parcela da população que 

sequer sabia do que se tratava ou de religiosos/as que promoviam a diabolização da suposta ideologia 

de gênero. É perceptível o quanto o sentido de representatividade foi mal interpretado por estes/as 

políticos/as. Ao atenderem uma ínfima parcela da população, os/as vereadores/as desconsideraram a 

diversidade de meninos e meninas que entram no espaço escolar diariamente com suas sexualidades à 

“flor da pele” necessitando de orientações claras a respeito do assunto, inclusive no tocante à preven-

ção de saúde sexual, ou buscando compreensão para distintas subjetividades e sensibilidades relacio-

nadas a gênero e orientações afetivas e sexuais.  

Foi perceptível que os/as vereadores/as foram motivados/as por pastores e outros/as líderes 

religiosos/as a votarem contra os termos supracitados por conta de uma justificativa em particular: de 

que os mesmos estariam fomentando uma demoníaca “ideologia de gênero”, expressão utilizada para 

desqualificar e menosprezar os estudos de gênero nos Planos Estaduais e Municipais de Educação e 

consequentemente nas escolas e salas de aulas de todo o país. 
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Mas o que é essa tal “ideologia de gênero”?9 
 

No dia da votação do PME/PL, entre todas as metas e estratégias estabelecidas, as que mais 

foram criticadas e contestadas pelos/as vereadores/as foram as referentes à suposta “ideologia de 

gênero”, ou seja, as que tratavam de diversidade de gênero e sexual. Mas afinal, o que é entendido 

como “ideologia de gênero” pelos grupos ultraconservadores?  Para Jimena Furlani, 

 
a ideologia de gênero é uma narrativa que surge no interior da Igreja Católica e do movimento 
internacional e nacional Pró-Vida e Pró-Família com o objetivo de frear, de interromper e, 
se possível, retroceder as mudanças sociais e políticas, decorrentes no mundo do uso do 
conceito de gênero, especialmente nas políticas de educação, saúde, legislação e direitos hu-
manos 10. 

  

Para a pesquisadora, não existe um campo de pesquisa nos meios acadêmicos de tal categoria 

de estudo chamada “ideologia de gênero”. Este termo foi uma narrativa construída no interior de 

algumas organizações católicas e posteriormente apropriada por um número significativo de igrejas 

evangélicas para fazer retroceder políticas públicas criadas para proteger as mulheres e a população 

LGBT. Maria José Rosado-Nunes observa que 

 
D. Orani (CNBB, 2014) menciona uma Nota da Conferência Episcopal do Peru, de abril de 
1988 que, desde o título, alerta para os efeitos perniciosos dessa “ideologia de raiz marxista 
de ateia: ‘La ideologia de género: sus peligros y alcances’. Retomando essa nota, o cardeal 
afirma que ‘o sistema ideológico de gênero’ impões a homens e mulheres comportamentos 
em desacordo com a ‘natureza’.  Nega, desta forma, o ‘instinto natural’ das meninas à mater-
nidade e aos homens, sua ‘necessidade de trabalhar fora de casa a fim de melhor sustentar a 
família’. A nota da Conferência dos Bispos do Peru talvez seja a primeira referência de um 
organismo oficial da igreja ao que vários documentos posteriores passarão a denominar as-
sim.11  

 

Fernanda Marina Feitosa Coelho também entende que o termo foi apresentado pela primeira 

vez em 1988 durante a “Conferência Episcopal Peruana, como primeira referência de um organismo 

                                                             
9 Para maiores incursões no tema “ideologia de gênero”, sugerimos: SCALA, 2012; SOUZA, 2014; ROSADO-NUNES, 
2014 e 2015; COELHO, 2016; REIS, EGGERT, 2017, GARBAGNOLI, PREARO, 2017. 
10 FURLANI, Jimena. Ideologia de gênero – parte 1/6 – Quem criou, por que e para quê? Disponível em https://www.you-
tube.com/watch?v=5ro1O10l0v8. Acesso em: 12/12/2016. 
11 ROSADO-NUNES, Maria José Fontelas. Gênero: uma questão incômoda para as religiões. In: SOUZA, Sandra Duarte 
de, SANTOS; Naira Pinheiro dos. Estudos feministas e religião: Tendências e debates. Curitiba: Editora Prismas, 2014, p.134. 
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oficial da Igreja, ao que vários outros documentos posteriores passarão a denominar ideologia de gê-

nero” (COELHO, 2016, p. 4). Para estas autoras, o termo foi construído paulatinamente e absorvido 

pelos discursos evangélicos, desembocando com maior veemência na votação do Plano Nacional de 

Educação, Planos Estaduais de Educação e Planos Municipais de Educação em 2015/2016. A expres-

são passou a gerar pânico social pois várias construções teóricas falaciosas deformaram o fulcro dos 

estudos de gênero, que nada mais buscam além de igualdade entre os gêneros. Sandra Duarte de Souza 

menciona que 

 
a tal ideologia de gênero, como ameaça a ser combatida a qualquer preço, pulula nas redes 
sociais católicas e evangélicas. São dezenas de sites, centenas de blogs, milhares de curtidas 
em facebook e outros recursos virtuais utilizados na luta pelo estabelecimento dos significa-
dos sociais (...) O objetivo de toda esta campanha é criar este tipo de pânico moral contra 
gênero e contra o feminismo, evocando um tema cujo sentido tem sido pautado pela agência 
de segmentos conservadores: a sexualidade12.  

  

As fobias instigadas por tais setores reacionários são diversas e periclitantes. No caso de Paulo 

Lopes, como justificativas para barrar o uso de termos relacionados à diversidade sexual e de gênero 

foram utilizadas expressões como “pai e mãe não poderão mais definir o sexo do bebê ao nascer”, 

“nas escolas não haverá mais banheiros para meninos e para meninas e isso vai provocar a sexualidade 

precoce, a gravidez precoce, o estupro e o aborto”, “as crianças vão começar a definir a sexualidade 

delas em desacordo com o modo como Deus as criou”, “isso vai incentivar o homossexualismo (sic)” 

(lembrando que o termo correto é homossexualidade, pois o sufixo “ismo” denota doença), os/as 

“jovens não vão mais aderir à família”, os professores e as professoras “vão ensinar as crianças a se 

masturbarem e a se tornarem homossexuais”, “as crianças vão querer mudar de sexo”, “pode ter abuso 

por parte de adultos”.  

Estas expressões denotam a suposta consequência de se estudar diversidade de gênero e sexual 

na escola, ou seja, da “ideologia de gênero”: uso de banheiros mistos, “homossexualismo” (sic), trans-

generidade, sexualidade e gravidez precoces, aborto, estupro e pedofilia. Todos estes argumentos vi-

sam desestabilizar a “família tradicional brasileira” que, na fala de religiosos que inspiraram vereado-

res/as (e de vereadores/as), é criada por Deus e tem um núcleo constituído de pai/homem, mãe/mu-

lher e filhos/filhas hétero.  

                                                             
12 SOUZA, Sandra Duarte de. “Não a ideologia de gênero!”. A produção religiosa da violência de gênero na política 
brasileira. Estudos de religião. Vol. 28. nº 2,  2014, p. 198. 
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Entretanto, como sinaliza Furlani, 

 
os estudos de gênero não buscam a destruição da família – como a Igreja Católica afirma. 
Mas sim a destituição da família natural (pai x mãe x filho da família biológica) da posição 
social de modelo único, normal e hegemônico. O que é inaceitável para aqueles que criaram 
a narrativa de ideologia de gênero é a existência de múltiplas famílias, inclusive as adotivas, 
homoafetivas, monoparentais, interraciais, substitutas, de passagem, inter-geracionais, etc13. 

 

Assim, o objetivo dos diálogos sobre gênero na escola é o de promover a justiça e igualdade 

entre todas as pessoas, independentemente de seus gêneros, aliviando e procurando suprimir a opres-

são, preconceito, discriminação, intolerância e violência contra quem está fora do gênero e sexualidade 

hegemônicas da cis-heteronorma: as mulheres, as pessoas transgêneras, as pessoas que não são hete-

rossexuais/heteroafetivas. Estudar diversidade sexual e de gênero em ambiente escolar é caminho para 

edificar uma sociedade menos violenta, menos fóbica, menos masculinista, mais justa, fraterna e in-

clusiva, sem discriminações e preconceitos de qualquer tipo. 

 

O dispositivo da cis-heteronorma e os estudos de gênero 
 

Bertolt Brecht tem um poema muito conhecido onde um dos versos menciona o seguinte: 

“Nós vos pedimos com insistência: nunca digam isso é natural” (itálico nosso). Este verso questionador 

e reflexivo ecoa em quem entende que as práticas culturais são construídas sócio-historicamente e não 

algo “pronto”, “acabado” ou mesmo “natural”. No entanto, há quem ainda procure naturalizar/biolo-

gizar constructos sócio-históricos que se modificam no decorrer do tempo. Em Paulo Lopes, por 

exemplo, os argumentos acerca da “ideologia de gênero” demonstraram entendimentos de mundo 

não só naturalizantes e biologizantes como cis-heteronormativos, patriarcais e fundamentados em 

determinados versos bíblicos descontextualizados sócio-historicamente. Foram apresentados nas falas 

dos/as vereadores/as argumentos como “quero que os legisladores municipais retirem qualquer pala-

vra que interprete a sexualidade homem/mulher dissociada de corpo”, “precisamos retirar termos que 

atinjam a família natural” ou “Deus criou o homem: macho e fêmea os criou”, e por isso, “os verea-

dores devem votar pela família”. 

                                                             
13 FURLANI, 2016. 
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Ao enfatizar a ideia de que Deus criou macho e fêmea e que não se deve interpretar as categorias 

homem/mulher dissociadas de um modelo corporal proveniente de desígnios divinos, estes indivíduos 

pautam-se por um tipo de construção social que biologiza o corpo, impõe uma naturalização cis-

heteronormativa e aniquila as múltiplas possibilidades de identidades, subjetividades e sensibilidades 

de gênero, desprezando ainda um enorme mosaico de alternativas de viver e experienciar corpo, sexo, 

sexualidades, orientações sexuais e orientações afetivo-românticas.  Tais concepções se enfeixam em 

um determinado dispositivo da cis-heteronorma14, que relaciona-se com a ideia de dispositivo de Michel 

Foucault: 

 
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos 
do dispositivo, o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos15.  

 

Tal dispositivo se relaciona com o que Letícia Lanz denomina dispositivo binário de gênero, aquele 

“que determina o enquadramento das pessoas em um dos dois gêneros oficialmente reconhecidos – 

homem e mulher, ou masculino e feminino, em função do órgão sexual que elas trazem entre as pernas 

ao nascer”16, algo que acontece à reboque do que contempla Foucault sobre o dispositivo da sexuali-

dade que “tem, como razão de ser, não reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar 

nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais 

global”17. Podemos ainda pensar em um dispositivo da cisgeneridade ou dispositivo da cisnorma, 

  
a rede de relações entre saberes, dizeres e poderes que direcionam as concepções mais gene-
ralizadas na sociedade a respeito de gênero, enraizadas na percepção de que há uma norma-
tividade a ser seguida, associada ao sexo/gênero binário, e dentro dos parâmetros da cisge-
neridade. Esse conjunto de concepções e poderes dá substância ao preconceito, discrimina-
ção e intolerância a pessoas que não se adequam ao que se espera de uma pessoa cisgênera, 
ou seja, que atuem no mundo a partir de um conjunto de normas e expectativas referentes 

                                                             
14 MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. (Re/des)conectando gênero e religião. Peregrinações e conversões 
trans* e ex-trans* em narrativas orais e do Facebook. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em História Social. 
Orientação de José Carlos Sebe Bom Meihy. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. MARANHÃO Fo, Eduardo 
Meinberg de Albuquerque. “A travesti morreu, mas carrego ela no caixão” e outras histórias vivas: conversão, transfobia 
religiosa e morte. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano X, n. 29, p. 165-216, 2017. 
15 FOUCAULT, Michel. Sobre a História da sexualidade. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Graal, 2000, p. 244.  
16 LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia). Orientação de Miriam Adelman. Programa de Pós-graduação em Sociologia. Uni-
versidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 25. 
17 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, vol. 1. A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988, p. 100. 
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ao sistema sexo/gênero/corpo (ou sexo/gênero/corpo/alma, em alguns casos), imputado 
no nascimento ou gestação18.  

 

Esse dispositivo se relaciona ainda a um dispositivo da heteronorma que entende a heterossexuali-

dade / heteroafetividade como o conjunto de regras, expectativas e convenções a serem descritas, 

prescritas e (per)seguidas socialmente. Tais dispositivos se mesclam em um dispositivo da cis-heteronorma, 

  
espécie de kit composto por códigos e regimentos que visam preceituar, ordenar e decretar 
quais os caminhos de gênero e sexualidade devem ser trilhados e quais precisam ser peremp-
toriamente proscritos e abandonados. Trata-se de uma teia complexa que envolve concep-
ções, narrativas e ações contundentes que procuram interpelar, anunciar e enunciar padrões 
com o sentido de silenciar as perspectivas dissonantes; que não só descrevem como prescre-
vem e reforçam arquétipos, protótipos e paradigmas; que ao naturalizar e normatizar expec-
tativas, registram e regulamentam parâmetros e critérios que definem hierarquicamente quem 
se encontra em uma grade social de inteligibilidade e de respeitabilidade; que (inter)ferem 
(n)a subjetividade e sensibilidade de gênero e sexual de outras pessoas e se encarregam de 
veicular a intolerância e violência a mulheres e a pessoas que não são nem cisgêneras19 e nem 
heterossexuais / heteroafetivas20.  
 

A Nota da Conferência Episcopal do Peru de abril de 1988 intitulada “La ideologia de género: 

sus peligros y alcances” demonstra com transparência o temor dos estudos de gênero como desesta-

bilizadores do que aqui podemos denominar dispositivo da cis-heteronorma:  

                                                             
18 MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. “A travesti morreu, mas carrego ela no caixão” e outras histórias 
vivas: conversão, transfobia religiosa e morte. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano X, n. 29, 2017, p. 171. 
19 Cisgeneridade, “do grego cis: reto, do mesmo lado, em conformidade com, remete à pessoa cisgênera, cissexual ou simplesmente cis: 
aquela que se sente confortável, bem ajustada, que concorda com o sistema sexo-gênero binário (mulher ou homem) que lhe 
foi atribuído/outorgado no nascimento ou antes, na gestação. Ao contrário do que se pode pensar, a pessoa cisgênera não 
é necessariamente heterossexual: pode ter qualquer orientação sexual ou afetiva. Assim, há mulheres e homens cis que 
podem ser homossexuais, bissexuais, assexuadas/os, pansexuais e heterossexuais – dentre outras autodeclarações possí-

veis” (MARANHÃO Fo, 2014, p. 716). A cisgeneridade “se relaciona com a cisnormatividade e com o cissexismo. O 
cissexismo pode ser compreendido como o comportamento ou conjunto de comportamentos que beneficia, valoriza e nor-
maliza pessoas cis, normatizando / discriminando pessoas trans* em qualquer designação de trânsito/transgressão de 
gênero através do “apagamento” das identidades destas ou de múltiplas formas de intolerância às mesmas. Faz parte do 

cissexismo a concepção de que gênero é definido pelo corpo” (MARANHÃO Fo, 2014, p. 717). Já cisnormatividade, para 
G.R. Bauer (de acordo com Brune Bonassi), “descreve a expectativa de que todas as pessoas são cisgêneras, que aqueles 
assignados machos ao nascimento crescerão para serem homens e aquelas assignadas fêmeas ao nascimento crescerão para 
serem mulheres. A cisnormatividade modula ações sociais como a educação de crianças, as políticas e práticas de indivíduos 
e de instituições, e a organização do amplo mundo social pelos meios pelos quais as pessoas são contadas e o sistema de 
saúde é organizado” (BAUER, 2009, p. 356, apud Bonassi, 2017, p. 26-27). Bonassi entende cisnorma como “um conceito 
que ganha abrangência na literatura acadêmica brasileira na segunda década do século XXI e denota a normalidade que 
legitima como saudáveis, naturais e verdadeiras apenas as pessoas que se identificam com o sexo que lhes foi designado 
ao nascimento, sempre assumindo a binariedade homem/mulher” (Resumo de: BONASSI, Brune Camillo. Cisnorma: 
Acordos societários sobre o sexo binário e cisgênero. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação em Psicologia. 
Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 118 p. 2017). 
20 MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. Ideologia de gênero e de gênesis: “Deus fez assim” no PNE, 
Golpe de 2016, Escola Sem Partido e caso Marlene de Fáveri (no prelo, 2018). 
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tem-se ouvido durante estes últimos anos a expressão ‘gênero' e muitos imaginam que é 
apenas uma outra maneira de se referir à divisão da humanidade em dois sexos. Porém, por 
detrás desta palavra se esconde toda uma ideologia que pretende, precisamente, modificar o 
pensamento dos seres humanos acerca desta estrutura bipolar21.  

 

Como vemos, na concepção da Conferência Episcopal do Peru há uma “bipolaridade” estan-

que que prega a distinção dicotômica entre homem e mulher que pode ser chacoalhada pelas reflexões 

de gênero, proclamadas de “ideologia de gênero”. O dispositivo da cis-heteronorma propagado por setores 

religiosos e políticos (e como não pensar nas intrínsecas re(l)ações e te(n)sões entre religião e polí-

tica?)22 de Paulo Lopes se associa diretamente a uma certa “ideologia de gênesis” (MARANHÃO Fo,, 

texto no prelo, 2018) que infere que Deus criou do barro o homem e da costela deste a mulher, o que justificaria 

que a mesma fosse (e ainda seja em muitos casos) percebida como mera auxiliar do primeiro, em um 

contexto marcado pela falta de protagonismo feminino nas igrejas em geral23. É através do corpo, cami-

nho de Deus e caminho para Deus24 que as concepções legatárias do dispositivo da cis-heteronorma encontram 

morada. Em sentido semelhante Pierre Bourdieu observa que 

 
o mundo social constrói o próprio corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de 
visão e de divisão sexualizante. Este programa social da percepção incorporada aplica-se a 
todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é 
ele quem constrói as diferenças entre os sexos biológicos, confirmando os princípios de uma 
visão mítica de mundo, enraizada na relação arbitrária de dominação dos homens sobre as 
mulheres, elas mesmas inscritas com a divisão do trabalho na realidade da ordem social.25 

 

Bourdieu trabalha com a noção de construção social dos corpos e não com uma visão natura-

lizante de corpo. Sobre a naturalização dos corpos, analogamente Cristina Wolff e Rafael Saldanha 

constatam que 

 

                                                             
21  VERITATIS. A ideologia de gênero: seus perigos e alcances. 09 de junho de 2008. Disponível em: www.verita-
tis.com.br/doutrina/documentos-da-igreja/6616-a-ideologia-do-genero-seus-perigos-e-alcances. Acesso em 2017. 
22 Dentre os inúmeros trabalhos que procuram sinalizar ou adensar com robustez questões relacionadas à religião e política, 
sugerimos, por exemplo: SOUZA, Sandra Duarte de. Política religiosa e religião política: os evangélicos e o uso político 
do sexo. Estudos de religião. Vol. 27, nº 1, p.177 – 201, 2013. 
23 MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. Nós somos a dobradiça da porta: Notas preliminares sobre a 
Bola de Neve Church. Mandrágora. V.18. n. 18, p. 81-106, 2012; e MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. 
A grande onda vai te pegar: Marketing, espetáculo e ciberespaço na Bola de Neve Church. São Paulo: Fonte Editorial, 2013.  
24 GESCHÉ, Adolphe; SCOLAS, Paul. O corpo, caminho de Deus. São Paulo: Loyola, 2009; e MARANHÃO Fo, Eduardo 
Meinberg de Albuquerque. Sai desse corpo que esse caminho não te pertence! Pessoas trans* e ex-trans* em (re/des)ca-
minhos de gênero, corpo e alma. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano VIII, n. 24, p. 197-219, 2016.  
25 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. A condição feminina e a violência simbólica. Rio de Janeiro: BestBolso, 
2016, p. 24. 
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A própria noção de sexo enquanto uma característica natural e biológica começou a ser ques-
tionada. Os estudos do historiador Thomas Laqueur, mostram que o conhecimento médico, 
por exemplo, ao longo da história, variou bastante no que era considerado sexo masculino e 
feminino, especialmente em estabelecer quais seriam as diferenças entre um e outro. Para os 
médicos gregos de tradição de Galeno, haveria apenas um sexo, masculino, sendo que nas 
mulheres, os mesmos órgãos estariam apenas dispostos diferentemente no corpo: ao invés 
de estarem expostos, o pênis e os testículos estariam “para dentro”, equivalente à vagina e 
aos ovários. Ou seja, Laqueur argumenta que o gênero, enquanto sistema de hierarquia é 
anterior ao sexo26. 

  

Assim, a ideia de “corpo natural” da Idade Média não corresponde ao “corpo natural” dos 

dias de hoje. Bourdieu repara que  

 
a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de propriedades natu-
rais, diretamente exposta à percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de uma 
série de escolhas orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças ou dos 
obscurecimentos de certas semelhanças27. 

 

O corpo é uma construção social assim como gênero e sexualidade e desconsiderar, no campo 

da educação, pessoas que têm identidades / subjetividades de gênero e/ou orientações sexuais / afe-

tivas diversas das hegemônicas é algo preconceituoso, discriminatório e propulsor da intolerância. 

Guacira Lopes Louro acentua: 

 
Além disso, tão ou mais importante do que escutar o que é dito sobre os sujeitos, parece ser 
perceber os não ditos, aquilo que é silenciado, - os sujeitos que não são, seja porque não 
podem ser associados aos atributos desejados, seja porque não podem existir por não pode-
rem ser nomeados. Provavelmente nada é mais exemplar disso do que o ocultamento - ne-
gação dos/as homossexuais e da homossexualidade – pela escola. Ao não se falar a respeito 
deles e delas talvez se pretenda eliminá-los/as ou, pelo menos, se pretende evitar que os 
alunos ou as alunas “normais” os/as conheçam e possam desejá-los/as. Após o silencia-
mento – a ausência da fala – aparece como uma espécie da garantia da norma. A ignorância 
(chamada por alguns de inocência) é vista como a mantenedora dos valores e dos compor-
tamentos “bons” e confiáveis. A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala 
de aula acaba por confiná-los às gozações e aos insultos dos recreios e dos jogos, fazendo 
com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes, in-
desejados ou ridículos28. 

 

                                                             
26 WOLFF, Cristina Scheibe; SALDANHA, Rafael Araújo. Gênero, sexo, sexualidades. Revista retratos da escola. vol. 9, p. 
29 -46,  nº.16. Jan/jun. 2015, p. 34. 
27 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. A condição feminina e a violência simbólica. Rio de Janeiro: BestBolso, 
2016, p. 29. 
28 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação – uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 
67. 
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Logo, é a partir dos corpos que se criam as desigualdades sociais, os preconceitos, as discrimina-

ções, as indiferenças e as fobias. É ainda através dos entendimentos de que há corpos naturais, lícitos, 

legíveis e normais que se fomenta não só a morte metafórica como literal dos corpos considerados 

dissonantes29. Daí a importância de se estudar e dialogar respeitosamente sobre diversidade de gênero 

e sexual em todos os ambientes, inclusive na escola: prevenir a discriminação e diversos de seus (d)efei-

tos decorrentes como evasão escolar, auto-internalização do preconceito, bullying e violências diversas 

que desembocam em alguns casos em suicídio e assassinato. É necessário atentar que 

  
currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagens, materiais didáticos, pro-
cessos de avaliação são seguramente, loci das diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe 
– são constituídos por essas distinções e, ao mesmo tempo, seus produtores (...). É indispen-
sável questionarmos, não apenas o que ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sen-
tido nossos/as alunos/as dão ao que aprendem30. 

 

Educadores e educadoras têm que refletir sobre seus currículos, planejamentos e aulas para 

investigar se ao realizarem o trabalho docente não estão pautados/as somente num tipo de realidade 

social e prática cis-heteronormativa sexista. Caso estejam, é preciso abrirem-se para uma prática edu-

cativa mais aberta, dinâmica e que contemple todas as diversidades sexuais e de gênero na sala de aula 

e fora da mesma, problematizando as relações de poder que se estabelecem entre orientações sexuais 

/ afetivas e gêneros. Nesse sentido, é sempre válido recordar que, como considera Joan Scott, gênero 

é elemento constitutivo das relações sociais fundadas nas diferenças percebidas entre os sexos, sendo 

o gênero a primeira maneira de dar significado às relações de poder31.  Não só corpo é construção 

social como gênero também o é, como verifica Scott: 

 
O termo "gênero" torna-se, antes, uma maneira de indicar "construções culturais" - a criação 
inteiramente social de ideias sobre papeis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de 
uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de ho-
mens e de mulheres. "Gênero" é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, "gênero" tor-
nou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual 
dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens32. 

                                                             
29 MARANHÃO Fo, Eduardo Meinberg de Albuquerque. “A travesti morreu, mas carrego ela no caixão” e outras histórias 
vivas: conversão, transfobia religiosa e morte. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano X, n. 29, 2017, p. 171. 
30 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação – uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 
64. 
31 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. 
32 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995, p. 75. 
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Para Scott, gênero é edificação sócio-histórica que constitui as relações sociais moldadas a 

partir das diferenças percebidas entre os sexos - e tais diferenças são identificadas nos corpos. En-

quanto construção histórica e social que corporifica as relações de poder, o gênero tem sido persisten-

temente utilizado para dar eficácia e consistência a hierarquizações e opressões (de gênero) em âmbitos 

diversos das tradições monoteístas judaico-cristãs e islâmicas. De modo símile à Scott, Judith Butler 

historiciza, contextualiza e problematiza corpo, sexo e gênero, demonstrando serem edificações sócio-

históricas eivadas por relações de poder, questionando, dentre outras coisas, a normalização e norma-

tização operadas a partir da naturalização e biologização dos corpos e das identidades. Para Butler, há 

uma ordem compulsória social que prega a coerência entre corpo, sexo, gênero e desejo em um âmbito 

heteronormativo, e é necessário desmontar tal ordem, desobrigando desejo, corpo, gênero e sexo de 

serem encaixotados dentro de uma (suposta) linearidade e coerência33.  Esta ordem compulsória é 

vista com clareza nas concepções que se sucedem ao dispositivo da cis-heteronorma e entendem que “se 

Deus criou homem e mulher com corpo de homem e corpo de mulher, deu a eles desejo sexual e a 

capacidade de terem filhos, preservarem e constituirem família”, argumentos escutados durante o pro-

cesso de retirada da diversidade sexual e de gênero do PME não somente de Paulo Lopes como dos 

PMEs Brasil afora.  

 

Considerações não-conclusivas 
 

Analisamos neste texto algumas das maneiras como concepções religiosas interferiram na (ou 

feriram a) formulação de políticas públicas no município catarinense de Paulo Lopes, Santa Catarina, 

culminando na retirada do termo gênero de seu PME após sua demonização. A justificativa para tal 

exclusão se deu a partir da fomentação da falaciosa expressão “ideologia de gênero”, que procura 

instigar um determinado sentimento de caos social fundado no suposto “fim da família brasileira”. Os 

resultados alcançados pela pesquisa realizada foram, entre outros, que o ideário religioso teve forte 

reverberação na decisão dos/as vereadores/as em excluir os estudos e diálogos de gênero no PME de 

Paulo Lopes, a partir da noção de homem e mulher (héteros) como algo dado naturalmente por Deus. 

Ao excluírem gênero no PME/PL, tais parlamentares por um lado silenciam as múltiplas mortes 

e violências contra mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não-hétero no Brasil, e por outro auxiliam 

                                                             
33 BUTLER, Judith. Problema de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
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na prorrogação de um ideário cis-heterocentrado que propaga tais violências - ainda que tenham adotado 

os genéricos e ralos termos “combate aos preconceitos e todo tipo de discriminação” e “respeito às 

diversidades”. Mas é importante frisar que a escola deve ser o espaço por excelência para o diálogo, 

compreensão e respeito à vida, e nunca um ambiente propiciador de violências e de morte. Assim, 

mais que reforçar convenções e protótipos discriminadores de um dispositivo da cis-heteronorma, é 

necessário que a escola atue de forma profanadora e contra-dispositiva34. 
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