
444

ENTRE A CRUZ E A GENITÁLIA: 
OS EMBATES DAS TEMÁTICAS DE GÊNERO 
NO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO E EDUCACIONAL BRASILEIRO

Vinícius Lucas de Carvalho1

Lays Nogueira Perpétuo2

RESUMO
Imersos na realidade brasileira e fazendo emergir debates recentes no país, este texto traz reflexões
sobre como os impactos da crise na qual vivemos reverberam em nossa Educação e em nossas relações
sociais. Analisamos as informações que são difundidas, as relações de poder que envolvem as questões
relacionadas ao gênero e a importância de pensarmos em uma Educação que se posicione de forma
ativa no cenário atual. Expomos o que vivemos, emitimos S.O.S. 
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O Não Lugar do Brasil
Sim, falamos e escrevemos do Brasil que, como o resto do mundo, está em crise. O in

teressante é que a crise por aqui não é meramente econômica, afetando o cenário político
como um todo, estamos também sofrendo com pressões de uma Frente Parlamentar Evan
gélica e Católica  FPEC   que utiliza de seus dogmas e de suas crenças para ditar modos e
formas padronizadas de como se deve ser um cidadão e uma cidadã em nosso país. Pode
ríamos dizer que “a coisa tá ficando russa”, ou ainda que “o ser humano tá na maior fissura”,
mas na verdade “a crise tá virando zona”, pois “tem muita patrulha, muita bagunça” e “lá se
foi a mordomia” 3 de uma classe que se dizia alta e que não consegue suportar a aproximação
daqueles e daquelas que sempre foram silenciados e silenciadas socialmente, colocados/as
à margem e tiveram suas vozes retiradas da garganta.

O atual cenário político brasileiro tem colocado em debate os conceitos de gênero e
orientação sexual, os quais questionam a validade e a necessidade de sua articulação nos
campos jurídicos e educacionais. A situação inflamou, principalmente, a partir da aprovação
do Plano Nacional de Educação  PNE4  e seu desmembramento nos planos estaduais e mu
nicipais. Assistimos, assim, a consequentes supressões de identidades e individualidades,

1 Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Especialista em Gênero e Di
versidade na Escola pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Mestrando no Programa de PósGraduação em
Educação (Gênero e Diversidade) pela UFLA. Integrante do Grupo de Pesquisa Relações entre a Filosofia e
Educação para a Sexualidade na Contemporaneidade: a problemática da formação docente. Email:viniciuscarva
lhopp@gmail.com

2 Graduada em Educação Física Licenciatura pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Especialista em Gênero e
Diversidade na Escola pela UFLA. Mestranda do Programa de PósGraduação em Educação – UFLA. Integrante do
grupo de pesquisa Relações entre a filosofia e educação para a sexualidade na contemporaneidade: a problemática
da formação docente. Email: laysnp@hotmail.com

3 Todos os trechos destacados em itálico pertencem à música Alô, alô, Marciano, composta por Rita Lee e Roberto
de Carvalho e interpretada por Elis Regina no disco “Saudade do Brasil”, de 1980.

4 Lei que prevê estratégias, diretrizes e metas para a Educação nos próximos 10 anos.



445

simplesmente por não se encaixarem no binarismo de gênero advindo de bases exclusiva
mente médicobiológicas, as quais nos classificam apenas pela genitália de nascença, encai
xandonos em duas categorias préestabelecidas e nomeadas como homem e mulher.

O embate estabelecido entre o avanço das pesquisas e teorias de gênero para a Educa
ção e a FPEC gerou e vem gerando frutos que constituem os objetos de análise deste estudo.
Forneceunos ainda materiais para entendimento da realidade à qual estamos
submetidos/as, mas não subjugados/as, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiros/as. Tais ma
teriais apresentamse em forma de entrevistas, textos de blogs, publicações em redes sociais
e vídeos que revelamnos relações de poder entre as pessoas, os governantes e os pesqui
sadores e as pesquisadoras preocupados/as com o avanço das teorias de gênero para a Edu
cação. Nesse sentido, como bem aborda Félix (2014), as verdades aqui analisadas não
apresentamse como únicas e absolutas, mas sim como circunscritas e históricas, o que re
vela, para nós, seu caráter contaminador e contaminante.

Dentre os frutos gerados pelo embate supracitado, obtivemos a criação do Comitê de
Gênero5, pelo MEC6, que assumiria a responsabilidade sobre as questões de gênero referen
tes às políticas públicas de inserção e de apoio àquelas pessoas que não se encaixariam no
padrão estrutural, institucionalizado e normatizador estabelecido pelo binarismo de gênero
homem/mulher. Importante afirmar que tal padrão vem sendo relacionado ao fracasso e à
evasão de alunos e alunas das instituições escolares, simplesmente por não se sentirem per
tencentes ao universo no qual necessitam permanecer por anos de sua vida, a fim de com
pletarem sua formação básica7. Contudo, sob forte pressão da bancada fundamentalista, a
palavra gênero, tão temida, foi suprimida, transformando o Comitê de Gênero em, apenas,
Comitê de Combate à Discriminação8.

Lembramos que a modificação realizada ocorreu em um espaço de tempo de apenas
doze dias, o que mostra como a manipulação e a utilização irresponsável do poder pela ban
cada fundamentalista reverbera negativamente sobre os avanços necessários para uma Edu
cação que lide com questões atuais, urgentes e necessárias aos indivíduos que fazem parte
da instituição escolar. E, pensando para além da instituição escolar, este impacto reforçará
ainda mais as violências sofridas fora dos muros das escolas por mulheres, a sensação de
nãopertencimento social tão comum no diaadia das pessoas trans, os apontamentos e os
preconceitos sofridos por grupos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transsexuais, inters
sexuais e queer.

É necessário mostrarmos sobre qual Educação estamos nos apoiando para apurar o
nosso olhar. Pensamos, portanto, que a Educação precisa ser libertadora e emancipatória,
oferecendo subsídios mínimos para que os alunos e as alunas possam estabelecer a sua visão
do mundo no qual vivem, se relacionam e as possibilidades de modificação e atuação na sua
realidade, além de sentiremse seguros/as para serem quem são e não obrigados/as a atua
rem sob padrões impostos. Concordarmos, aqui, com as ideias de Louro (2013) que apre
sentanos uma Educação que vê suas práticas normatizadoras ameaçadas pelos “novos”
sujeitos e pelas “novas” práticas, que oferecem contestações àquilo que está estabelecido.
E, para apoio, buscamos fôlego nos pensamentos de Miskolci (2013, p.55) que tratam sobre

5 Portaria nº 916, de 9 de setembro de 2015.
6 Ministério da Educação.
7 Manifesto publicado pela ABA  Associação Brasileira de Antropologia.
8 Portaria nº 949, de 21 de setembro de 2015.
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a necessidade da Educação “deixar de ser um dos braços de normatização biopolítica para o
Estado e passasse a ser um veículo social de desconstrução de uma ordem histórica de de
sigualdades e injustiças.”

Pensando no impacto que a crise na qual vivemos pode trazer e vem trazendo para a
nossa Educação e para as nossas relações sociais, analisamos as informações que são difun
didas, as relações de poder que envolvem as questões relacionadas ao gênero e a importân
cia de pensarmos em uma Educação que se posicione de forma ativa no cenário atual.

Em Nome Do Pai, Sem Sexo, Sem Gênero. Amém!
Os conflitos surgidos entre os/as fundamentalistas e conservadores/as da FPEC e os/as

políticos/as progressistas, as teorias de gênero e as tentativas de avanço das temáticas na
Educação trazem para o cenário brasileiro múltiplas realidades. Neste artigo, buscamos ana
lisar duas delas, diretamente opostas. Na primeira, encontramos verdades calcificadas e en
raizadas em um ideal de defesa de uma família tradicional brasileira e na manutenção dos
bons costumes da nação. Recheadas de incoerências, de vocabulário violento, de ataques
às identidades diversas e às individualidades, encontramos um firme propósito de combate
a uma recémcriada “Ideologia de Gênero”.

Em contraponto, e sofrendo retrocessos constantes na atualidade, temos a segunda
realidade, na qual encontramos a busca incessante da defesa dos direitos básicos à indivi
dualidade do ser humano, ao combate à discriminação e ao preconceito relacionados às
identidades de gênero e à orientação sexual, às tentativas de diminuição da evasão escolar
motivada por tais discriminações. Nela, encontramos como forma de manutenção das cons
tantes movimentações, teóricos e teóricas que mantém acaloradas as discussões das temá
ticas que relacionam gênero, diversidade sexual e Educação.

Os discursos da FPEC são inúmeros e trazem consigo ideais que levantam algum tipo de
confusão teórica, gerando uma mobilização de um grande grupo de pessoas pelo desconhe
cimento sobre as temáticas de gênero. Utilizase muitas vezes expressões sem sustentação
teórica para amedrontar e pressionar famílias, pais/mães, professores/professoras, membros
da Igreja e da sociedade como um todo que encontramse distanciados dos progressos con
quistados pelos estudos de gênero.

Sobre a supressão do termo gênero e a modificação para Comitê de Combate à Discri
minação, transcrevemos algumas falas do Deputado Federal Marco Feliciano (Partido Social
Cristão – São Paulo), da FPEC

Graças a Deus, a portaria nº 916 de 9 de setembro não existe mais. Foi transferida para por
taria 949 de 21 de setembro, que antigamente instituía o comitê de gênero, agora instituiu
o Comitê de Combate à Discriminação. […] Pronto, aqui contempla tudo, não importa se a
pessoa é homem, se é mulher, se é um homem que se sente mulher, se é uma mulher que
se sente homem, isso essa portaria já prevê qualquer tipo de discriminação. Foi uma vitória,
arrancamos todas as palavras de gênero. […] Vitória para sua família, vitória para seus filhos.
E continuamos aqui à espreita, continuamos aqui dentro de Brasília sondando todas as coisas
que fazem contra a família tradicional e contra os bons costumes da nossa Nação (FELI
CIANO, 2015).
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Encontramos aqui questões que sequer levam em consideração o respeito às individua
lidades, exemplificado pelo discurso do deputado. Ao comemorar e finalizar a modificação
do Comitê de Gênero, ele generaliza a luta dos vários movimentos sociais, silenciandoos,
quando diz “Pronto, aqui contempla tudo”. Ridiculariza as lutas pelos direitos das pessoas
transgêneras quando diz não importar “se a pessoa é homem que se sente mulher ou mulher
que se sente homem”. Notase aqui o enorme distanciamento entre o deputado e as teorias
que discutem gênero, visto que sabemos não se tratar de apenas sentirse, mas sim de pes
soas que sofrem por não encontraremse conformadas com os padrões estabelecidos e im
postos a elas desde o seu nascimento, ou bem antes dele, simplesmente por sua genitália.

O deputado, ainda, vangloriase de arrancar a palavra gênero do comitê. O verbo arran
car, utilizado por ele, representa perfeitamente aquilo que sofrem os vários grupos de pessoas
atingidos pela supressão do termo, ocorrida quatorze vezes ao longo do texto original. Ar
rancase não só a palavra, mas a individualidade, a representatividade e a possibilidade de
inclusão e de manutenção nas Instituições de Ensino Público de pessoas que encontramse
colocadas à margem da sociedade por não seguirem os padrões impostos. Arrancase não só
quatorze vezes, mas milhares de vezes por dia, violentando, assassinando e não respeitando
os ideais de diversidade tão discutidos ao longo dos anos. Interpela seus ouvintes, ainda uti
lizandose de uma figura de defesa da família tradicional brasileira e dos bons costumes.

Reafirmando essa linha de pensamento, mas utilizando de um discurso mais violento,
o deputado Federal Jair Messias Bolsonaro (Partido Progressista – Rio de Janeiro) fala tam
bém da criação do Comitê de Gênero

Transformar criancinhas [...] em homossexuais e escancarar as portas para a pedofilia. [...]
E agora [...] a Conferência Nacional de Educação passa a orientar as quase 6 mil prefeituras
do Brasil a incluir no Plano Decenal de Educação Municipal a ideologia de gênero. Ou seja,
ensinando o filho do pobre [...] que ele apesar de ter um apêndice, ele não é homem, nem
menina, ele é uma coisa qualquer.  E mais, orienta que o garoto experimente, ou seja, dê
um abraço em uma menina, e dê em um menino também. E a menina faça a mesma coisa.
[...] A responsabilidade é da Dilma Rousseff, uma mulher que não governa nada, uma mulher
que não tem caráter, não tem moral! [...] Um homem não quer chegar em casa e ver seu
filho brincando com boneca por ter sido orientado nas escolas. [...] Querem, através da ca
nalhice, transformar num bordel homoafetivo. [...] Igual a questão de menino de 12, 14 anos
se sentir menina, ou dar uma de menina, e entrar como estão entrando no banheiro das
meninas, através de uma resolução de um conselho vinculado a esse lixo chamado Secretaria
Nacional de Direitos Humanos (SDH), que só defende vagabundos e canalhas. 

Conseguimos perceber o direcionamento do discurso do deputado para as pessoas que
encontramse distanciadas das temáticas de Gênero, Diversidade e Educação. Utilizarse de
um discurso que traz consigo a ideia de que as teorias, os/as estudiosos/estudiosas, as polí
ticas públicas e a Educação querem transformar as crianças em homossexuais e a escola em
um “bordel homoafetivo” é, no mínimo, um exemplo de uma pessoa que sequer entende
qual é a perspectiva de se manter os trabalhos com as temáticas de gênero nas escolas. Para
além de desconhecer as realidades enfrentadas pelas pessoas envolvidas com a escola, o
deputado utiliza de uma linguagem machista para, reforçando seu preconceito, atingir a ima
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gem da atual Presidenta e relacionála à “canalhice”, “porcaria”, imoralidade e ausência de
caráter.

Notamos que o discurso do deputado é algo institucionalizado no Brasil e que se vê
ameaçado pelos estudos de gênero. Haja vista que tais estudos voltamse também para uma
perspectiva de igualdade entre os gêneros, colocando em questionamento a supremacia
masculina, heterossexual, branca, de classe média, urbana e cristã, tão normatizada em nosso
país. Ao atacar a Presidenta, ao criticar as crianças transgêneras, ao colocar a homossexua
lidade como uma ameaça e ao classificar a SDH como lixo, o Deputado denunciase como
machista, sexista, transfóbico, homofóbico e nega todos os direitos ao exercício da indivi
dualidade previstos pela SDH.

A partir desses e de vários outros discursos proferidos contra a manutenção da palavra
gênero nos PNE, bem como de seus desdobramentos, e também a criação do Comitê de Gê
nero, instaurouse um pânico moral9 acerca da palavra gênero, partindo de um grupo de in
teresse, nesse caso, a FPEC. Como afirma Miskolci (2007, p. 115), tal fato acontece atuandose
de maneira “a trazer à baila algum temor social já existente e o transformar na questão do
momento”, fazendo com que tudo aquilo que foge ou infere contra seus padrões seja confi
gurado como ameaçador. 

Os ganhos em uma batalha que envolve o pânico moral podem ser materiais e/ou morais.
É certo que avançar em uma causa moral ou ideológica aumenta o status de um grupo tanto
quanto reforça coletivamente os valores que tal grupo defende. (p.116)

E quais valores esses grupos defendem? Quem são os beneficiados com o pânico moral
acerca do tema gênero? Essas questões nos permitem pensar sobre as atuações políticas
sobre a vida, sobre os direitos, tanto individuais quanto coletivos, e sobre o corpo. Como as
sinala Fonseca (2009), uma biopolítica intervindo sobre a vida coletiva e individual. São es
truturas políticas, dispositivos e mecanismos institucionais, legais e científicos se apropriando
dos seres, e dos devires desses seres. É um agir repressivo, limitador, de interdições, que
promove a dominação, e com ela, em simbiose, a violência. 

A Comunhão Necessária para a Salvação
Embora estejamos vivenciando uma realidade na qual encontramos um pânico moral

instaurado pela FPEC, por outro lado, encontramos uma caminhada traçada por
estudiosos/estudiosas das teorias de gênero, educadores/educadoras, políticos/políticas,
dentre outras pessoas que, insatisfeitas com os retrocessos contínuos do nosso país, buscam
formas de subverter os padrões institucionalizados e replicados.

Nesse sentido, foi lançada pelo CNE10 uma nota técnica que manifestava preocupações
com o fato de as temáticas de gênero e diversidade terem sido abordadas de forma delibe
rada nos Conselhos Municipais, Estaduais e Distrital e orientava que os mesmos fossem re
visados. Utilizandose de cinco considerações ancoradas em Leis Nacionais, a nota técnica

9 Conforme conceito cunhado pelo sociólogo Stanley Cohen na década de 1960 e citado por Miskolci (2007).
10 Conselho Nacional de Educação.
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explana, ainda, os problemas advindos das generalizações que compõem a modificação do
Conselho de Gênero, tais como omissão e desrespeito às singularidades.

Também em nota lançada em seu Blog, Daniel Cara 11 trata sobre o risco que a supressão
do termo gênero e a consequente modificação do Comitê para algo tão genérico representa
para a sociedade, principalmente para aqueles e aquelas que encontramse desamparados
pelo conservadorismo. Fala, ainda sobre o clima de cerceamento que se instaura com esta
modificação, o que transforma as políticas públicas em algo vago e sem efeito direto às pes
soas que foram mantidas em apagamento social.

No efervescer de toda essa mobilização, o Brasil recebeu a filósofa Judith Butler12, que
representa um grande nome em estudos de gênero e Teoria Queer. Questionada, em entre
vista realizada pela Folha de São Paulo, sobre as movimentações e os embates tratados neste
artigo ela oferece a seguinte afirmativa, que fortalece nossas caminhadas, 

Enquanto alguns entendem que vidas podem ter várias trajetórias de gênero e sexuais, os
que temem gênero querem que haja uma só vida. E querem que ela seja fixada por Deus
ou por lei natural. Todo o resto é caos amedrontador, e com frequência escolhem o ódio
como forma de lidar com seus medos.

Apesar de tantos apoios à manutenção das perspectivas de gênero na Educação, en
frentamos retrocessos que ferem os direitos dos/das cidadãos/cidadãs, conforme aborda
Deputado Federal Jean Wyllys (Partido Socialismo e Liberdade – Rio de Janeiro) 

A educação com perspectiva de gênero e o combate à homofobia (e transfobia) nas escolas
regrediu, e cada tentativa de avanço foi rapidamente abafada e censurada depois de cam
panhas caluniosas e canalhas dos fundamentalistas, que rapidamente faziam o governo re
cuar (Wyllys, 2015).

Enquanto percebemos um recuo do governo no que tange as questões de gênero, pen
samos, corroborando com Britzman (2007), que a escola e seu currículo não devem fechar
as identidades, mantendoas repetitivas e normatizadas, mas, ao contrário, necessita ex
plorálas e incitálas. Concebemos que o ato de explorar abre espaço para que os e as estu
dantes possam entenderse enquanto seres humanos históricos, políticos, sociais e culturais
em constante evolução e passíveis de modificações. 

Reportamonos também a Furlani (2015) que lança um documentoanálise para escla
recer as dúvidas geradas por uma cartilha produzida, e não assinada, contra a tão temida
“Ideologia de Gênero”. A autora esmiúça, ponto a ponto, as confusões teóricas presentes na
propagação da expressão “Ideologia de Gênero”, desconstruindo os totalitarismos e reve
lando seu conteúdo sensacionalista. Aborda as questões referentes às pessoas intersexuais
e as realidades transexuais, tão apagadas na realidade escolar e no atual cenário político.
Traz a ideia, apoiada teoricamente, de que gênero é uma construção social e cultural e não

11 Doutorando em Educação (USP) e mestre em Ciência Política (USP). É coordenador geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação e membro do Fórum Nacional de Educação.

12 Butler veio convidada a falar no Primeiro Seminário Queer, promovido pela Revista Cult, no SESC Vila Mariana,
em São Paulo  SP.

ENTRE A CRUZ E A GENITÁLIA: OS EMBATES DAS TEMÁTICAS DE GÊNERO 
NO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO E EDUCACIONAL BRASILEIRO



450

uma construção autodefinida e pessoal, como afirmado pela outra cartilha, firmada apenas
em conceitos médicobiológicos. 

Como aborda Salih (2013) ao analisar as obras de Judith Butler, entendemos gênero
como algo que apresentase de forma nãonatural, que não se apresenta em um campo per
manente, mas instável, mais relacionado ao que fazemos e não a algo que somos. Gênero
estaria, portanto, relacionado aos discursos que vêm sobrevivendo política e culturalmente,
mas que encontram, em uma perspectiva pósestruturalista, contaminações que o recriam,
renovamno e reinventamno constantemente.

Temos então os discursos políticos brasileiros argumentando a favor ou contra a inclusão
do tema gênero na Educação. Como contribui Revel (2005), a partir da discussão do conceito
de discurso em Foucault, as falas e enunciados criam verdades e visam sustentar as engen
dradas nas práticas. É ainda pelo discurso que articulamse saberes e poderes. E como elucida
Silva (2000, p. 43), “o discurso não descreve simplesmente objetos que lhe são exteriores: o
discurso ‘fabrica’ os objetos sobre os quais fala”. Refletimos, portanto, a necessidade de man
termos os questionamentos de certos discursos se estabelecerem como verdades, principal
mente, quando estão alicerçados em dogmas religiosos somados à esfera política.

Notamos, ainda, que os discursos fundamentalistas confundem os trabalhos das teorias
de gênero com o temor da “sexualização (ou homossexualização) precoce da criança”, o que
nos remete às ideias trabalhadas por Foucault (1988) que, tratando da incitação aos discursos
relacionados ao sexo e de uma “polícia dos enunciados”, mostranos que

Definiuse de maneira muito mais estrita onde e quando não era possível falar dele; em que
situações, entre quais locutores, e em que relações sociais; estabeleceramse, assim, regiões,
senão de silêncio absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre pais e filhos, por exemplo,
ou educadores e alunos, patrões e serviçais (p.2324).  

Ora, se por um descuido, intencional ou não, apenas trocássemos a palavra sexo pela
palavra gênero, como vem fazendo, equivocadamente, os nossos políticos, a afirmativa de
Foucault tornarseia ainda mais verdadeira no atual cenário brasileiro. Temese que uma
palavra tão presente em nossa realidade educacional, social, política e cultural possa ser en
tendida e abordada por todas as pessoas, reforçando as manifestações e exigindo que seus
direitos básicos sejam assistidos. Assim, criase um campo de censura e pressões para que a
maioria sintase acuada e rebelese contra algo que lhe é de direito, a saber, o reconheci
mento, a valorização e a representação das subjetividades e identidades humanas, diversas
e plurais.

Vamos em Paz e que Alguém nos Acompanhe
Apresentamos uma arena na qual as lutas discursivas vêm sendo assistidas, resistidas e

reformuladas a cada dia. De um lado um cenário político nada favorável, que insiste em man
ter fechados os olhos das pessoas, utilizandose da fé em nome de Deus e da defesa da fa
mília tradicional e dos bons costumes. Do outro, e mais machucados/as, aqueles/as que
tentam manter abertos seus olhos e ouvidos, na tentativa de denunciar os abusos e as falá
cias e evitar mais retrocessos, buscando continuar a reerguer uma Educação que encontra
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se sem apoio, sem muita perspectiva e com pouca confiança. Nesse lado, encontramos pos
sibilidades de resistência, de movimento e algumas linhas de fuga nos Grupos de Pesquisa
que compõem o GT 23 da Anped13, nos 212 grupos de pesquisa que possuem como linhas
de pesquisa Gênero e Sexualidade, nos 186 grupos que pesquisam Gênero e Educação14, na
Iniciativa De Olho Nos Planos15, nos Movimentos Sociais LGBTT, nos Coletivos, nos Cursos de
Graduação e Pós Graduação sobre a temática de Gênero e Diversidades, dentre outros que
continuam a sustentarse no desequilíbrio constante, nas tentativas de silenciamento e nas
negativas recebidas, mantendo o fôlego e a vontade de seguir.

Reiteramos, pois, que “você não imagina a loucura” de estarmos em um lugar onde o
que vemos é “cada um por si e todo mundo na lona”. Aqui “o muro começou a pichar” e, por
mais que queiramos que alguns dos reis peça alforria, tememos que ela seja pedida pelo
lado que luta para manter “cada vez mais down o high society”. “Alô, alô, Marciano, pra va
riar, estamos em guerra”.
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