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Eles não vão vencer 

Baby, nada há de ser em vão. 

[...] 

Ninguém vai poder querer nos dizer como 

amar (Flutua – Johnny Hooker e Liniker)  



RESUMO 

 

Os debates acerca da “ideologia de gênero” ganharam espaço no campo político a partir de 

fóruns internacionais e nacionais, dentre outros eventos realizados, os quais versavam sobre a 

promoção da igualdade através da educação e o combate à LGBTFobia, influenciando o 

processo legislativo brasileiro, notadamente, as discussões em torno da proposta do novo 

Plano Nacional de Educação (PNE), em 2010. Todavia, mesmo com a retirada da promoção 

da igualdade de gênero do texto do PNE, que foi aprovado, a “ideologia de gênero” foi objeto 

de discursos políticos dos candidatos das Eleições Gerais de 2018, a fim de sustentar suas 

plataformas políticas de cunho conservador. Destarte, indagamos: Quais as implicações do 

discurso político acerca da “ideologia de gênero” para a (não) inserção do debate sobre gênero 

e sexualidade no ensino das Ciências Humanas na Educação Básica? Especificamente, 

inquirimos: Que condições de possibilidade fazem emergir discursos sobre a “ideologia de 

gênero” nas eleições de 2018? Que posicionamentos discursivos são assumidos a respeito da 

“ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018? Como docentes das Ciências 

Humanas (História, Filosofia e Sociologia) ressignificam o ensino de gênero e sexualidade a 

partir da aparição da “ideologia de gênero”? Para responder aos questionamentos e, alicerçada 

no método arquegenealógico de Michel Foucault, a pesquisa em tela objetiva analisar as 

implicações no ensino de gênero e sexualidade na escola decorrentes da emergência da 

“ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018 e, para isso, será necessário: 

a) Descrever as condições de possibilidade para a emergência da “ideologia de gênero” nas 

eleições de 2018; b) Interpretar os posicionamentos discursivos assumidos a respeito da 

“ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018, por meio de relações de 

saber-poder; e c) Perceber as implicações no ensino de gênero e sexualidade no âmbito das 

Ciências Humanas (História, Filosofia e Sociologia), decorrentes da emergência da ideologia 

de gênero no discurso político do pleito de 2018, a partir das vozes de seis docentes dessas 

disciplinas. Para o alcance dos objetivos, foi adotada a abordagem qualitativa, sendo a 

pesquisa classificada enquanto descritiva, com o emprego das técnicas de análise bibliográfica 

e documental, cujo corpus é composto pelas materialidades discursivas oriundas do 

Facebook, Instagram e Twitter, além da realização de entrevistas semiestruturadas. A 

fundamentação da pesquisa, por sua vez, reside em Foucault (1995; 1998; 1999a; 1999b; 

2013; 2020a; 2020b); Courtine (2003; 2006); Sargentini (2012; 2015); Fernandes (2008); 

Piovezani (2009; 2017); Navarro (2012); Charaudeau (2006); Giacomoni e Vargas (2010); 

Butler (2014; 2019; 2020); Louro (2012; 2019); Miskolci (2018; 2020); Candau (2012); Reis 



e Eggert (2017); dentre outros autores. Observou-se que o discurso sobre a “ideologia” de 

gênero” no processo eleitoral de 2018 tornou visível a construção de uma grande frente social 

apoiadora de um discurso conservador e, por conseguinte, tendente a impedir que temas 

transversais como a promoção da igualdade de gênero e o combate à discriminação em razão 

da identidade de gênero e/ou orientação sexual sejam debatidos no ambiente escolar, 

revelando o poder de influência do discurso. 

Palavras-chave: Discurso político. Ensino de Ciências Humanas. Gênero e sexualidade. 

Mídias sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Debates about "gender ideology" gained ground in the political field, from international and 

national forums, among other events held, which focused on promoting equality through 

education and combating LGBTphobia, influencing the Brazilian legislative process, 

particularly, the discussions around the proposal of the new National Education Plan (PNE) in 

2010. However, even with the removal of the promotion of gender equality from the PNE text 

that was approved, the “gender ideology” was the object of political speeches by the 

candidates of the 2018 General Elections in order to support their conservative political 

platforms. Therefore, we ask: What are the implications of the political discourse about the 

“gender ideology” for the (non) insertion of the debate on gender and sexuality in the teaching 

of Human Sciences in Basic Education? Specifically, we inquire: What possibility conditions 

make discourses about the “gender ideology” emerge in the 2018 elections? What discursive 

positions are taken regarding the “gender ideology” in the political discourse of the 2018’s 

elections? How do Human Science teachers (History, Philosophy and Sociology) give new 

meaning to the teaching of gender and sexuality based on the appearence of the “gender 

ideology”? To answer the questions, the research on screen, based on Michel Foucault's 

archegenealogical method, aims to analyze the implications for the teaching of gender and 

sexuality in schools arising from the emergence of "gender ideology" in the political discourse 

of the 2018 elections. For this, it will be necessary to: a) Describe the possibility conditions 

for the emergence of the “gender ideology” in the 2018 elections; b) Interpret the discursive 

positions taken regarding the “gender ideology” in the political discourse of the 2018 

elections through knowledge-power relations and; c) Understand the implications for teaching 

gender and sexuality in the Human Sciences (History, Philosophy and Sociology) arising 

from the emergence of gender ideology in political discourses of the 2018 elections, based on 

the voices of six professors from these disciplines. To achieve the objectives, a qualitative 

approach was adopted, and the research was classified as descriptive, using bibliographic and 

documentary analysis techniques, whose corpus is composed of discursive material from 

Facebook, Instagram and Twitter, in addition to conducting semi-structured interviews. The 

foundation of the research resides in Foucault (1995; 1998; 1999a; 1999b; 1999c; 2013; 

2020a; 2020b), Courtine (2003; 2006), Sargentini (2012; 2015), Fernandes (2008), Piovezani 

(2009; 2017), Navarro (2012), Charaudeau (2006), Giacomoni and Vargas (2010); Butler 

(2014; 2019; 2020), Louro (2012; 2019), Miskolci (2018; 2020), Candau (2012), Reis and 

Eggert (2017), among other authors. It was observed that the discourse on the “ideology of 



gender” in the 2018 electoral process made visible the construction of a large social front 

supporting a conservative discourse and, therefore, tending to prevent transversal themes such 

as the promotion of equality of gender and the fight against discrimination based on gender 

identity and/or sexual orientation are debated in the school environment, revealing the power 

of influence of the discourse. 

Keywords: Political discourse. Human Sciences Teaching. Gender and Sexuality. Social 

media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

And what have I got? 

Why am I alive anyway? 

Yeah, what have I got? 

Nobody can take away 

(Nina Simone). 

 

Costumeiramente, as considerações realizadas na introdução de um trabalho 

acadêmico buscam sintetizar os aspectos metodológicos e o delineamento da pesquisa a partir 

da justificativa e pertinência temática que informam e buscam responder aos seus objetivos. 

Acontece que a pesquisa científica não se furta à realidade vivenciada, tampouco serve apenas 

à contabilização de números e requisitos à concessão de títulos acadêmicos. Nesse sentido, o 

trabalho imprime não só a visão do pesquisador, mas a sua própria essência e o seu próprio 

ser, que convergem no intuito de retribuir à sociedade uma resposta ou possível solução às 

suas demandas e aos seus anseios. 

Pesquisar, portanto, deve ser um processo inerente à formação do pesquisador e 

justificado por suas vivências, por seus saberes e pelo seu ser. Logo, a pesquisa se justifica 

não apenas pelas lacunas na produção científica, mas pelo sujeito por trás da produção do 

conhecimento. Diante disso, podem vir a surgir alguns discursos como “quem é o autor?”, 

“por que esta temática?” ou “você deve estar presente no texto”, discursos esses que emergem 

da necessidade de se entender o porquê das escolhas acadêmicas. Ora, diferente não seria, 

neste caso. 

À guisa de uma apresentação, o autor do presente trabalho é Bacharel em Direito 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Assistente de Gabinete de Juiz 

do quadro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) e Professor do 

Ensino Superior, e, por ser sujeito LGBTQIA+1, sentiu a necessidade de investigar situações 

inerentes a essa comunidade a partir do Ensino, por entender o ambiente escolar e os 

processos de ensino e aprendizagem propícios ao combate à LGBTFobia, uma vez que a 

escola é tendente a ser o primeiro lugar de socialização dos sujeitos fora do seio familiar. 

 

1 Homossexualidade: termo designado quando a sexualidade é expressa por uma orientação sexual e afetiva a 

uma pessoa do mesmo gênero, estando, nesse termo, inclusos lésbicas e gays, que são as letras L e G da sigla; 

Bissexualidade: é a orientação sexual e afetiva a mais de um gênero; Transgênero: termo designado quando a 

pessoa possui identidade de gênero diferente do sexo biológico; Queer: por vezes, é o termo considerado para as 

pessoas que não se sentem confortáveis nos gêneros masculino e feminino, buscando uma multiplicidade para 

além do binarismo e; Intersexualidade: trata-se de variação genética nas características sexuais físicas dos 

sujeitos, as quais dificultam a definição do sexo biológico, é o que se conhecia como hermafrodita (SOUZA 

JUNIOR, 2018).  
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Entretanto, a abordagem da temática de gênero e sexualidade no ensino tem encontrado 

grande resistência por parte de diversos setores da sociedade, sejam autoridades, instituições 

estatais e/ou religiosas. 

“Ideologia de gênero é coisa do capeta”, assevera o presidente do Brasil no evento 

Marcha para Jesus, em Brasília, em agosto de 2019. O mesmo presidente discursou, em 

dezembro de 2019, ao defender o cancelamento da TV Escola: “Dinheiro público para 

ideologia de gênero”. “Ideologia de gênero é violência contra as crianças”, afirma a ministra 

da Mulher, Família e Direitos Humanos, em um evento em Santa Catarina, no mês de outubro 

de 2019. Em fevereiro de 2019, circulou em vários sites a notícia de que o governo Bolsonaro 

criaria uma comissão com o intuito de censurar questões que abordassem a temida “ideologia 

de gênero” no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de modo a bani-la da prova, que 

promoveria a bandeira da comunidade LGBTQI+, em uma referência a um texto do ENEM de 

2018 que explorou gírias dessa comunidade.  

As falas antes expressas têm sido a tônica da atual gestão do governo federal, 

assinalada pela ojeriza ao debate sobre gênero e sexualidade e, por conseguinte, à 

marginalização das dissidências de gênero. No entanto, essa problemática não surge agora, 

mas encontra eco em práticas e discursos que remontam às estratégias da Escola sem Partido, 

organização criada em 2004, cujo ápice chegou a ser projeto de lei, com o intuito de excluir 

ideologias da educação, especialmente as que se aproximam do espectro dos movimentos de 

esquerda. Associado ao avanço do neoconservadorismo no campo político, a ponto de se falar 

em “uma bancada evangélica”, esse movimento ganha força, tendo em vista que encontra 

adesão representativa no poder legislativo e, agora, executivo.  

Na campanha eleitoral de 2018, a suposta “ideologia de gênero” matizou a 

constituição do discurso político, seja por meio de declarações do presidencial Bolsonaro, seja 

no programa político, jingles e outras materialidades da propaganda política do pleito em 

questão. Ainda em processo de campanha, Bolsonaro enfatizou: “Se eu for presidente, 

ideologia de gênero vai deixar de existir”. Imbuídos de um discurso de proteção à família, 

outros candidatos seguiram esse mantra, a ponto de a problemática ser o que mais mobilizava 

o eleitor evangélico2. Nesse sentido, a emergência dos discursos sobre a “ideologia de gênero” 

constituiu uma preocupação nuclear na escolha dos candidatos e dos partidos por sujeitos que 

se identificam com uma postura conservadora e religiosa, em um processo eleitoral marcado 

 

2 Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/ideologia-de-g%C3%AAnero-%C3%A9-o-que-mais-mobiliza-

eleitor-evang%C3%A9lico/a-45964108>. Acesso em: 20 dez. 2019.  
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pela proliferação de fake news e de uma verdadeira guerrilha nas redes sociais digitais. A 

aprovação de projetos anti-gênero em câmaras municipais de diversas cidades do Brasil3 se 

alinhou a essa missão de “desideologizar” o ensino e, com isso, assegurar a solidez da 

concepção tradicional de família e a inocência das crianças que embalam esses 

posicionamentos discursivos.  

No Brasil, ainda que apenas em sede da Constituição Federal, vigora o princípio da 

igualdade e do respeito às diferenças, de maneira que todos são iguais sem distinção de 

qualquer natureza (BRASIL, 1988). Acontece que, muito embora exista essa previsão 

constitucional, na prática, não é possível vislumbrar a aplicação de tal princípio, muitas vezes 

afrontado quando se trata de grupos específicos, como a população LGBTQI+. 

Segundo pesquisas internacionais, o Brasil é o país que mais mata(ou) transgêneros, 

transexuais e travestis dos anos 2000 a 2016 (TVT RESEARCH PROJECT, 2016), não 

incluídos nesses dados as violações contra gays, lésbicas, bissexuais e intersexuais, o que 

aumentaria (negativamente) as estatísticas. Tais dados são assustadores quando levados em 

consideração debates, fóruns internacionais, conferências e convenções, como o Fórum 

Mundial de Educação (2000) e Os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação 

Internacional de Direitos Humanos em Relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

(2007), dentre outros. 

De acordo com Reis e Eggert (2017), esses eventos internacionais influenciaram a 

legislação brasileira no tocante à criação de políticas voltadas a esse público, todavia, o país 

ainda segue na contramão da erradicação da LGBTFobia. A grande maioria dos direitos 

conquistados pela população LGBTQI+ se deu por meio jurisprudencial e não pela função 

legiferante do Estado4. 

A esse respeito, a legislação educacional que traça as metas da educação para a 

próxima década, o Plano Nacional de Educação (PNE), previa o combate à discriminação em 

razão de orientação sexual e identidade de gênero como um dos seus objetivos. Todavia, 

apesar de inúmeros debates, que, inclusive, atrasaram a aprovação do PNE, que só ocorreu em 

2014, o Poder Legislativo federal aprovou texto substitutivo retirando a previsão de 

 

3 Convém frisar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já derrubou várias leis municipais que visavam a 

interditar a “ideologia de gênero”. Ver: <https://www.destakjornal.com.br/brasil/pelo-pais/detalhe/ministro-do-

stf-suspende-lei-municipal-que-proibe-ensino-de-genero>. Acesso em: 19 dez. 2019.  
4 A função legiferante é a atribuição do Estado para criar leis, a qual é exercida pelo poder legislativo. 

Jurisprudência é o que se entende por decisões reiteradas de um tribunal, formando um entendimento dominante 

em determinada área. 
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enfrentamento à discriminação em razão da identidade de gênero e orientação sexual, 

prevendo um dispositivo genérico. 

Essa alteração, de acordo com Reis e Eggert (2017), aconteceu por pressão de setores 

conservadores da sociedade brasileira, notadamente religiosos e partidos políticos mais 

conservadores, que passaram a lançar mão do termo “ideologia de gênero” para se referir aos 

estudos queer e dissidências sexuais e de gênero, criando certa carga negativa nesses temas 

para a sociedade. 

Conforme Pereira, Pereira e Silva (2018), essa restrição do PNE, provocada pelo 

legislativo federal em 2014, reverberou nos legislativos locais como uma verdadeira “caça às 

bruxas” a essa “ideologia” que, supostamente, teria como finalidade destruir os conceitos 

cristãos de família. Os autores ainda destacam o poder dos enunciados na formação de 

verdades que são objetos de tentativas de imposição social. 

Com efeito, os discursos acerca da “ideologia de gênero” e das dissidências sexuais e 

de gênero não se esgotaram com a aprovação do PNE, porém, estiveram e estão presentes nos 

momentos posteriores à promulgação do plano, pois permearam o pleito eleitoral de 2018, que 

foi marcado por discursos políticos contrários a uma “ideologia de gênero”, mas, também, por 

discursos a favor da inclusão dos estudos sobre gênero e diversidade sexual na educação. 

Ademais, os enunciados estão inseridos em um contexto de significação dos 

discursos, isto é, em relações de poder entre os sujeitos envolvidos (políticos e cidadãos) e, 

ainda, a emergência de discursos que reverberam a partir de uma verdade, não a verdade 

antagônica à mentira, mas, sim, a uma vontade de verdade. 

Em outro aspecto, o sistema de ensino é articulado como uma forma de preparar o 

sujeito para o exercício da cidadania, destacando-se princípios que fundamentam a garantia da 

permanência na escola e assegurando iguais condições para que todos possam ter acesso a um 

ensino de qualidade. Contudo, nota-se a ausência de tratamento dessa questão no que 

concerne ao universo LGBTQI+, o que confere mais relevância aos discursos sobre o ensino 

das dissidências sexuais e de gênero, por ser tema bastante controvertido na sociedade 

brasileira. 

Nesse aspecto, indaga-se acerca das implicações da emergência da “ideologia de 

gênero” no discurso político das eleições de 2018 para o ensino de gênero e sexualidade na 

escola. Ora, a mesma Constituição que consagra a educação como direito veda toda e 

qualquer forma de discriminação (PRADEL; DÁU, 2009; SANTOS; PEREIRA, 2018), 

sendo, pois, estabelecido o respeito às diferenças, visando à promoção do bem de todos e o 

respeito à dignidade humana (SIQUEIRA; MACHADO, 2018). Dessa maneira, a educação 
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pode ser considerada uma das formas de resguardar a dignidade humana e, por conseguinte, a 

erradicação de todas as formas de discriminação.  

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o 

PNE defendem que o ensino tem função combativa ao preconceito, todavia, o fazem de forma 

ampla, sem prever recortes para esse enfrentamento, como a luta contra a LGBTfobia. Para 

Siqueira e Machado (2018), a necessidade desse recorte se justifica em razão da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) vedar toda e qualquer forma de 

discriminação, e que só seria possível combater a discriminação aumentando a participação 

das minorias nas políticas públicas. 

Já Asinelli-Luz e Cunha (2011) sustentam que a escola, depois da família, é o 

principal espaço de socialização e desenvolvimento dos sujeitos, no qual as relações sociais 

são marcadas pela diversidade, defendendo que a escola tem a função de educar para a 

diversidade, desconstituindo aquilo que se mostra como única forma possível de manifestação 

da sexualidade humana.  

Por outro lado, conforme explanado anteriormente, uma parcela da sociedade passou 

a lançar mão do termo “ideologia de gênero” para se referir aos estudos sobre sexualidade e 

identidade de gênero na escola, sobretudo na educação básica, argumentando que essa suposta 

“ideologia” visa a deturpar o modelo de família tradicional brasileira. 

E essa “ideologia de gênero” esteve presente no campo político nos últimos tempos, 

em especial nas Eleições Gerais de 2018, servindo de base para os discursos dos candidatos 

aos cargos do legislativo e executivo estaduais, distritais e federais, os quais, a depender do 

posicionamento político a que estão filiados, ou defendiam a existência da “ideologia de 

gênero” ou sustentavam a necessidade de uma educação para a diversidade. 

Sucede-se que esses enunciados estão constituídos em uma relação de significação 

entre sujeitos, o que demonstra o exercício de uma ação sobre o outro, isto é, o exercício do 

poder. “O exercício do poder não é simplesmente uma relação entre “parceiros” individuais 

ou coletivos; é um modo de ação de alguns sobre outros” (FOUCAULT, 1995, p. 242). 

Os candidatos a representantes do povo detêm certa parcela de poder, nas suas mais 

variadas faces (econômica, política etc.), em razão da carga de representatividade que 

carregam, isto é, possuem legitimidade conferida pelos seus eleitores. Assim, exerce-se um 

poder sobre o outro quando são proferidos os discursos por aqueles em época de campanha 

eleitoral, até porque, como esses discursos são objetos de significação, uma vez produzidos e 

veiculados, reverberam relações de poder. 
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Uma busca nos estudos já realizados sobre o tema foi necessária para que, assim, 

pudéssemos nos situar melhor com relação à problemática. Para tanto, foi realizada uma busca 

no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES para averiguar a recorrência dos temas e 

como estão sendo conduzidas as pesquisas nessa área.  

Na pesquisa no portal de dissertações, foram utilizados, inicialmente, os termos 

“gênero e sexualidade” e “análise do discurso”, unidos pelo conector “+”. Contudo, a 

pesquisa se mostrou infrutífera, uma vez que não retornou nenhum resultado. Assim sendo, 

realizou-se uma nova busca, desta vez utilizando apenas “gênero e sexualidade”, tendo sido 

aplicados os seguintes filtros: Tipo: Mestrado + Doutorado; Ano: 2014-2018; Grande área: 

Ciências Humanas + Multidisciplinar; Área do conhecimento: Educação + Sociais e 

Humanidades; Avaliação: Educação + Interdisciplinar. Com tais filtros, a pesquisa retornou 

162 (cento e sessenta e dois) resultados. 

Dessa forma, como os debates acerca do ensino de gênero e sexualidade, de acordo 

com o explanado inicialmente, emergiram na contemporaneidade – principalmente nas 

discussões que precederam a aprovação do PNE –, o recorte temporal foi feito partindo do 

ano de 2014, quando o novo plano decenal foi aprovado e sancionado, até 2018, uma vez que 

o sistema ainda não estava alimentado com os trabalhos de 2019, na data da coleta dos dados.    

Em 18 de abril de 2019, ao aplicar os filtros acima descritos, a pesquisa retornou 162 

(cento e sessenta e dois) resultados, mas a análise do resultado da busca resultou em 15 

(quinze) trabalhos entre teses e dissertações, o que se justifica em razão de pesquisas ligadas a 

outras áreas – como ciências biológicas e da saúde – estarem presentes no resultado diante de 

termos semelhantes aos utilizados. Para melhor exposição, foi produzido o quadro a seguir, 

com os trabalhos selecionados.  

 

Quadro 1: Teses e dissertações resultadas da pesquisa realizada no Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES. 

ANO 
TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR 

2016 DISSERTAÇÃO 

Dispositivo da orientação sexual: uma 

análise do discurso a partir de peças 

educativas 

MACHADO, 

Girlane Martins 

2016 DISSERTAÇÃO 
Relações de gênero e sexualidade: um estudo 

sobre o processo de feminização da AIDS 

BORGES, Luciana 

Pimenta 

2016 DISSERTAÇÃO 
Identidades de gênero do espaço escolar: 

silêncios e falas 

CASTRO, Nathalie 

Nunes Daltro de 

2016 DISSERTAÇÃO 

Discursos sobre corpo, gênero e sexualidade 

na educação do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Sergipe 

OLIVEIRA, 

Anselmo Lima de 

2017 DISSERTAÇÃO Pedagogia dos corpos: gênero e sexualidade FILHO, João Batista 
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ANO 
TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR 

em dois CMEIS da cidade do Natal – RN de Oliveira 

2017 DISSERTAÇÃO 

Os sentidos dos discursos sobre gênero e 

sexualidade no Facebook: a desigualdade 

social “curtida” e “compartilhada” 

MORATO, Rafael 

dos Santos 

2017 DISSERTAÇÃO 

“Eu comecei a ser vista na escola assim: a 

professora [...]: etnias, sexualidade e gênero 

em [dis] curso” 

FIGUEIREDO, 

Roniel Santos 

2017 DISSERTAÇÃO 

As identidades de gênero e sexualidade na 

visão dos parlamentares da Câmara Federal: 

uma análise do discurso a partir dos projetos 

“escola sem partido” 

PEREIRA, Isabella 

Bruna Lemes 

2017 DISSERTAÇÃO 

Gênero no contexto escolar da educação 

infantil: produções institucionais (RNCEI e 

BNCC)  

MAIA, Marilia 

Milhomem Moscoso 

2017 DISSERTAÇÃO 

Gênero, diversidade e in/exclusão: uma 

análise discursiva de textos de professoras 

em processo de formação no GDE 

MATOS, Thais 

Adriane Vieira de 

2017 TESE 

Escola sem partido (ESP) versus professores 

contra o escola sem partido (PCESP): 

tensões e discurso nas redes sociais 

PRINHEIRO, 

Cristiano Guedes 

2018 DISSERTAÇÃO 
Questões de gênero e sexualidade: desafios à 

formação de professores para a infância 

GREBINSKY, 

Raquel Caterine 

2018 DISSERTAÇÃO 

Embates sobre questões de gênero e 

sexualidade no plano municipal de educação 

de Santa Maria/RN: o fruto proibido na 

educação escolar 

SILVA, Jansen 

Carlos Vieira da 

2018 DISSERTAÇÃO 

Gênero e diversidade sexual na escola: entre 

programas educacionais e convicções 

religiosas 

NUNES, Janaina 

Fernandes 

2018 TESE 

Educação sexual “além do biológico”: 

problematização dos discursos acerca de 

sexualidade e gênero no currículo de 

licenciatura em biologia 

SOUZA, Elaine de 

Jesus 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Ao analisar os trabalhos listados anteriormente, percebe-se, de início, que as 

pesquisas que abordam gênero e sexualidade, especialmente as que fazem algum tipo de 

relação com a educação, só estão disponíveis em dissertações e teses a partir de 2016, ao 

menos nos resultados da busca feita em 18 de abril de 2019, o que é explicável, ao considerar 

o recorte temporal adotado, visto que, em razão da duração dos programas de pós-graduação, 

as pesquisas iniciadas após a aprovação no novo PNE só poderiam ser finalizadas, pelo 

menos, em âmbito de mestrado, em 2016. 

Ademais, observa-se que algumas pesquisas compuseram seu corpus com conteúdo 

de mídias sociais a partir da análise do discurso. Quando abordada a análise do discurso, as 

pesquisas consideraram a referida vertente do saber como método de pesquisa e não como 
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referencial teórico. Em contraponto, esta pesquisa se propõe a analisar o discurso político, 

tendo a análise do discurso como fundamento teórico que busca subsidiar nosso gesto 

analítico.  

De maneira geral, os trabalhos buscaram tratar da diversidade sexual e de gênero 

como matéria que afeta a educação, porquanto analisam as práticas discursivas de professores, 

a formação dos professores e as políticas desenvolvidas para implementar uma educação que 

contemple as questões de gênero e sexualidade. Além disso, da mesma forma que as diretrizes 

e parâmetros curriculares educacionais aparecem como corpus dos trabalhos, as mídias 

sociais também compuseram os dados observados. 

Por fim, é de se registrar que apenas um trabalho realizou análise do discurso político 

no que tange às dissidências sexuais e de gênero, a partir da emergência dos discursos sobre 

os projetos Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados. Aqui, a análise do discurso foi 

alicerçada na teoria de Michel Foucault, sendo consideradas as relações de poder e as práticas 

subversivas ao controle da sexualidade e das manifestações de gênero e sexuais. 

É de se ressaltar que tal trabalho não descaracteriza o efeito de ineditismo do 

presente estudo, uma vez que as relações de saber e poder e objeto da investigação são 

distintos. De todo modo, é forçoso convir que a presente pesquisa apresenta abordagem 

distinta para tratar sobre as dissidências sexuais e de gênero e análise do discurso, uma vez 

que trata de período em que os sujeitos exercem seus direitos políticos. 

Assim, ao delinear os contornos da pesquisa, as seguintes indagações foram 

levantadas: Quais as implicações do discurso político acerca da “ideologia de gênero” 

para a (não) inserção do debate sobre gênero e sexualidade no ensino das Ciências 

Humanas na Educação Básica? Especificamente, inquirimos: Que condições de 

possibilidade fazem emergir discursos sobre a “ideologia de gênero” nas eleições de 2018? 

Que posicionamentos discursivos são assumidos a respeito da “ideologia de gênero” no 

discurso político das eleições de 2018? Como docentes das Ciências Humanas (História, 

Filosofia e Sociologia) ressignificam o ensino de gênero e sexualidade a partir da aparição da 

“ideologia de gênero”?  

Para tanto, a pesquisa em tela objetiva analisar as implicações no ensino de gênero e 

sexualidade na escola decorrentes da emergência da “ideologia de gênero” no discurso 

político das eleições de 2018, sendo que, para isso, foram construídos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Descrever as condições de possibilidade para a emergência da “ideologia de 

gênero” nas eleições de 2018;  
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b) Interpretar os posicionamentos discursivos assumidos a respeito da “ideologia de 

gênero” no discurso político das eleições de 2018, por meio de relações de saber-

poder; 

c) Perceber as implicações no ensino de gênero e sexualidade no âmbito das Ciências 

Humanas (História, Filosofia e Sociologia), decorrentes da emergência da 

ideologia de gênero no discurso político do pleito de 2018, a partir das vozes de 

seis docentes dessas disciplinas.  

Para atingir os objetivos da pesquisa, a abordagem qualitativa foi adotada, tendo em 

vista a necessidade de se compreender e interpretar as percepções individuais de cada ser 

inserido em um sistema social (OLIVEIRA; FILGUEIRA, 2004). Ressalte-se, também, que a 

pesquisa com abordagem qualitativa pressupõe a compreensão de realidades que não são 

possíveis de quantificar ou, até mesmo, a análise quantitativa não é recomendada 

(DESLANDES; GOMES, 2007). 

Como a pesquisa se propõe a analisar as implicações no ensino de gênero e 

sexualidade na escola, decorrentes da emergência da “ideologia de gênero” no discurso 

político das eleições de 2018, esta se caracteriza como uma pesquisa descritiva, em razão de 

ter “como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2012, p. 28). Para tal, será 

empregada a técnica de análise bibliográfica e documental que, conforme afirmam Marconi e 

Lakatos (2019), abarca toda a bibliografia já publicada, incluindo até meios de comunicação 

oral, dispondo o pesquisador de maneira que este possa estar face a face com o que se estuda e 

com o que já foi estudado sobre o tema.  

Desta forma, a fim de alicerçar a análise dos dados e fundamentação da pesquisa, os 

teóricos utilizados para tratar sobre a análise do discurso e discurso político foram Foucault 

(1995; 1998; 1999a; 1999b; 2013; 2020a); Courtine (2003; 2006); Sargentini (2012; 2015); 

Fernandes (2008); Piovezani (2009; 2017); Navarro (2012); Charaudeau (2006); e Giacomoni 

e Vargas (2010). Já para tratar sobre as dissidências sexuais e de gênero, o aporte teórico é 

tomado em Butler (2014; 2019; 2020); Louro (2012; 2019); Miskolci e Campana (2017); 

Miskolci (2018; 2020); Foucault (1998; 2020b); e outros autores como Candau (2012) e Reis 

e Eggert (2017). 

Já no que se refere à construção propriamente dita dos dados, o corpus de análise é 

composto por postagens extraídas das páginas de candidatos do pleito de 2018 nas redes 

sociais Facebook, Twitter e Instagram, observando-se, no tempo, o período eleitoral, o 

antecedente a este e o período posterior às eleições.   
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Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas5 com seis professores de 

ciências humanas (disciplinas de História, Filosofia e Sociologia) do ensino médio na rede 

estadual da cidade de Mossoró/RN. A escolha da técnica se deu em razão de que “alguns 

autores consideram a entrevista como o instrumento por excelência da investigação social” 

(MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 213). 

Pode-se conceituar a técnica de entrevista como uma reunião de duas pessoas, na 

qual uma, o pesquisador, objetiva colher informações sobre determinada temática por meio de 

uma conversa. Essa técnica de coleta de dados se apresenta em diversas formas, como a 

entrevista semiestruturada, quando há um roteiro pré-estabelecido que norteia o pesquisador, 

mas garantindo a liberdade deste na condução da investigação; e as entrevistas não 

estruturadas, quando a situação está sob total liberdade do pesquisador em conduzir o 

momento sem a necessidade de seguir ou se apoiar em um roteiro (MARCONI; LAKATOS, 

2019). 

Nesta pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada, pois, em razão de suas 

características, pareceu ser a melhor técnica a ser adotada para essa investigação. Por 

conseguinte, foi utilizado um roteiro de questões expositivas que permitiu o pesquisador 

seguir um raciocínio pré-estabelecido, mas garantindo total liberdade na condução da 

pesquisa, de acordo com os desdobramentos da conversa com os entrevistados.  

Para realizar a entrevista, foram selecionados seis professores de ciências humanas 

do ensino médio da rede pública de ensino estadual do Rio Grande do Norte, sendo dois de 

filosofia, dois de história e dois de sociologia. A quantidade de professores foi adotada por 

parecer apropriada para a consecução desta pesquisa. Já o fato de os entrevistados 

selecionados serem docentes da rede pública justifica-se em razão da área de concentração do 

programa de pós-graduação ao qual o pesquisador é vinculado, a saber: ensino na escola 

pública.  

Com relação ao campo de atuação dos docentes, foi considerado, além da relação 

com a linha de pesquisa que o pesquisador é vinculado, que as ciências humanas e sociais 

estudam o ser enquanto sujeito de relações sociais, não se restringindo às características 

biológicas e leis exatas que sempre resultam em um mesmo resultado. De tal forma, as 

ciências humanas podem ser consideradas como um campo propício para compreensão das 

 

5 Em razão do distanciamento social adotado como protocolo de combate à pandemia de Covid-19, as entrevistas 

foram realizadas por videoconferência através da plataforma Google Meet, a partir do domínio licenciado 

“uern.alu.br”, tendo em vista a necessidade de preservar a saúde do pesquisador e das(os) entrevistadas(os). 
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dissidências sexuais e de gênero e as experiências de cada pessoa na vivência da sua 

sexualidade e identidade de gênero. 

Necessário destacar que, nos últimos tempos, as ciências humanas e sociais vêm 

sendo alvo de diversos ataques por parte da sociedade, especialmente por setores 

governamentais. Nos últimos meses, houve uma mudança no sistema de distribuição de bolsas 

de pós-graduação e nos critérios para determinar áreas prioritárias, tendo as ciências humanas 

e sociais sido excluídas da categorização de áreas essenciais. Em resposta a um tweet de um 

seguidor que pedia a diminuição de bolsas para cursos de ciências humanas por acreditar que 

tais cursos não dão retorno para a sociedade6, o então Ministro de Estado da Educação 

Abraham Weintraub afirmou o seguinte: “Foi exatamente o que fizemos!!!!!”7. 

Além disso, no volume destinado às humanidades, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM) apontam que o ensino das ciências sociais e humanas deve preparar 

os estudantes para o exercício da cidadania. Compreende-se, assim, que, por meio do ensino 

do eixo humanístico e social, tornar-se-á possível para os jovens adquirir os conhecimentos 

necessários à promoção da igualdade, o que endossa o combate de toda forma de 

discriminação, seja ela religiosa, política ou étnica (BRASIL, 2006). 

Destarte, o ensino médio foi o segmento educacional escolhido para a consecução da 

pesquisa, pois é nessa fase que os jovens são preparados para o próximo passo da vida, seja o 

ingresso no mercado de trabalho ou em uma instituição de ensino superior (realidade que, aos 

poucos, passa a se concretizar em grupos menos favorecidos), seja, para muito além disso, a 

sua constituição enquanto cidadão. Além de que é durante o ensino médio que os jovens estão 

passando por fase de (re)descoberta do seu corpo e de sua sexualidade, o que torna 

imprescindível a discussão acerca de gênero e das sexualidades dissidentes para além da 

abordagem com enfoque biológico. 

Necessário consignar, também, que a pesquisa foi realizada com professores de 

Mossoró/RN, visto a motivação de pesquisar como o ambiente em que os pesquisadores estão 

inseridos está lidando com as situações que analisamos, necessitando, ainda, de assegurar um 

retorno à sociedade que nos forma enquanto sujeitos. 

Convém enfatizar que, após a realização das entrevistas, iniciou-se o processo de 

gravação das sessões a partir do arquivo de áudio e vídeo obtido através da ferramenta Google 

Meet, momento em que as entrevistas foram etiquetadas seguindo uma ordem alfabética para 

 

6 Disponível em: <https://twitter.com/CesarADMatos/status/1243677285183520770>. Acesso em: 03 jun. 2020. 
7 Disponível em: <https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1243678310514806789>. Acesso em: 03 jun. 2020. 
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cada disciplina cujo entrevistado atua, a fim de resguardar o sigilo dos dados, por exemplo: 

Sociologia A, Sociologia B, Filosofia A etc. Para a análise, foram utilizados nomes fictícios 

para os professores entrevistados. Deste modo, após a realização da coleta do corpus, esses 

enunciados foram analisados a partir dos pressupostos teóricos foucaultianos, procurando 

averiguar o funcionamento dos jogos de verdade e das relações de poder. Feita esta análise, 

foram tecidas as considerações dos pesquisadores acerca dos impactos desses discursos nas 

abordagens de gênero e sexualidade na escola. 

Convém enfatizar que as análises se embasam no método arquegenealógico, 

conforme postulado por Foucault (2008), na medida em que interessa observar a produção do 

saber sobre a “ideologia de gênero” e a ligação com as relações de poder na produção de 

verdades em torno da (não) inserção do debate sobre gênero e sexualidade na escola.  

Para melhor ilustrar o alcance dos objetivos com os procedimentos metodológicos 

empregados, foi desenvolvido o quadro abaixo.  

 

Quadro 2: A relação entre objetivos e procedimentos metodológicos. 

Objetivo específico Ações a serem realizadas 

Descrever as condições de possibilidade para 

a emergência da “ideologia de gênero” nas 

eleições de 2018.  

 

• Levantamento das condições de possibilidade 

que fazem emergir esse tipo de discurso, 

como o avanço do neoconservadorismo na 

política e a imbricação entre religião e 

política no debate público sobre gênero e 

sexualidade na escola.  

Interpretar os posicionamentos discursivos 

assumidos a respeito da “ideologia de gênero” 

no discurso político das eleições de 2018, por 

meio de relações de saber-poder.  

 

• Coleta e compilação das postagens publicadas 

nas páginas de candidatos do pleito de 2018; 

• Análise da produção de verdades acerca da 

“ideologia de gênero”, considerando os 

posicionamentos discursivos que são 

assumidos pelos sujeitos que enunciam no 

corpus em estudo.  

 

Perceber as implicações no ensino de gênero 

e sexualidade no âmbito das Ciências 

Humanas (História, Filosofia e Sociologia), 

decorrentes da emergência da ideologia de 

gênero no discurso político do pleito de 2018, 

a partir das vozes de seis docentes dessas 

disciplinas.  

 

• Realização de entrevista semiestruturada com 

utilização de questões expositivas; 

• Análise dos discursos dos professores de 

humanidades do ensino médio da rede 

pública estadual de ensino sobre as 

implicações da “ideologia de gênero” no 

debate sobre gênero e sexualidade no âmbito 

das disciplinas de História, Filosofia e 

Sociologia.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Do ponto de vista estrutural, o presente trabalho está organizado da seguinte forma: o 

primeiro capítulo de cunho introdutório; o segundo e o terceiro capítulos de natureza teórico-

analítica; e o quarto capítulo destinado às considerações finais e conclusões alcançadas com a 

análise. De início, com o presente capítulo, buscou-se situar o leitor com relação à temática a 

ser desenvolvida ao longo da pesquisa, apresentando as justificativas e os aspectos 

metodológicos e teóricos que balizaram o estudo. 

No segundo capítulo, é apresentada a discussão acerca dos estudos discursivos 

foucaultianos, especialmente os conceitos de discurso, enunciado, arquivo, formação 

discursiva, prática discursiva, saber, poder, resistência e verdade. Ainda, são abordadas as 

especificidades do discurso político na contemporaneidade, considerando o pleito eleitoral de 

2018, marcadamente assinalado pela campanha nas mídias digitais.  

O terceiro capítulo apresenta aspectos teóricos e analíticos. No primeiro momento, é 

feita a abordagem acerca do dispositivo da sexualidade, conforme propugnado pelas 

teorizações foucaultianas, adentrando, em seguida, nos estudos sobre gênero e sexualidade, 

para fazer uma retomada do ensino dessa temática no Brasil, a partir dos teóricos que 

pesquisam a problemática. Já o segundo momento do capítulo será constituído em dois 

tópicos: o primeiro analisa, com base nas abordagens foucaultianas, o discurso político acerca 

da “ideologia de gênero” em materialidades da campanha eleitoral de 2018; e o segundo trata 

da análise das vozes dos docentes de Ciências Humanas da Educação Básica a respeito das 

implicações da “ideologia de gênero” no debate sobre gênero e sexualidade na escola. 

Encerrando o trabalho, uma síntese dos resultados é apresentada à guisa de uma 

conclusão, já que, conforme será visto no capítulo seguinte, o discurso político passa 

constantemente por mutações, sobretudo em suas formas de circulação, ao que também serão 

propostos estudos futuros sobre a problemática apresentada.   
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2 DO DISCURSO ACONTECIMENTO ÀS SINGULARIDADES DO DISCURSO 

POLÍTICO: UM PASSEIO FOUCAULTIANO 

 

A análise do discurso, assim 

entendida, não desvenda a 

universalidade de um sentido; ela 

mostra à luz do dia o jogo da 

rarefação imposta, com um poder 

fundamental de afirmação. 

(FOUCAULT, 1999a, p. 70). 

 

Neste capítulo, buscamos descrever as condições de possibilidade para a emergência 

da “ideologia de gênero” nas eleições de 2018, iniciando o levantamento de quais são tais 

condições que fazem emergir esse tipo de discurso. Nessa parte do trabalho, passamos a 

dialogar sobre a constituição do discurso. O discurso, para além de palavras estruturadas 

obedecendo às normas linguísticas, semânticas e lexicais, é constituído por enunciados que 

revelam um acontecimento em uma relação de saber e poder, que apresenta as vontades de 

verdade e, ao mesmo tempo, traça estratégias de resistência. 

É esse discurso que é revestido de poder e que irrompe a barreira do dito e ouvido, 

sendo capaz de produzir efeitos para além do ato de enunciar. Diversos são os tipos de 

discurso: discurso jurídico; discurso literário; discurso político. Mas, afinal, o que é o 

discurso? Para responder a essa pergunta, buscamos esboçar os conceitos da arqueologia do 

saber. 

 

2.1 O DISCURSO NA ARQUEOLOGIA FOUCAULTIANA  

 

É verdade que, no vazio deixado 

pelos métodos que você não 

empregou, você lançou toda uma 

série de noções que parecem 

estranhas aos conceitos hoje 

admitidos pelos que descrevem 

línguas ou mitos, obras literárias 

ou contos. (FOUCAULT, 2020a, 

p. 239). 

 

Para pensarmos a partir dos estudos foucaultianos acerca das práticas e discursos do 

momento presente, faz-se mister retomar alguns conceitos que são basilares no cerne da nossa 

empreitada investigativa. Um dos principais diz respeito à noção de discurso, definida na obra 

Arqueologia do Saber, publicada, originalmente, em 1969. Nesse livro, o autor propõe as 
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especificidades do método arqueológico, segundo o qual é possível analisar as diferentes 

regras que compõem os saberes e fazem emergir determinados objetos em um dado tempo e 

lugar sem, contudo, valer-se de conceitos consagrados no campo da história, como evolução, 

tradição, obra e continuidade. Para Foucault (2020a), o discurso é uma prática que constrói os 

objetos de que fala e é constituído a partir dos enunciados que pertencem a uma mesma 

formação discursiva. Na tentativa de definir o enunciado, Foucault (2020a, p. 96) considera 

que “o enunciado aparece como um elemento último, indecomponível, suscetível de ser 

isolado em si mesmo e capaz de entrar em um jogo de relações com outros elementos 

semelhantes a ele”. Destarte, o enunciado é função enunciativa que perpassa diferentes 

domínios, como a frase, o ato de fala e a proposição, sendo necessário compreender aquilo 

que ele não é, para que se possa ter uma definição. Fernandes (2008, p. 66), ao comentar a 

definição foucaultiana de enunciado, assinala: 

 

O enunciado se distingue de frase, proposição, ato de fala, porque: a) está no plano 

do discurso; b) não está submetido a uma estrutura lingüística canônica (não se 

encontra o enunciado encontrando-se os constituintes da frase); c) não se trata de ato 

material (falar e/ou escrever), nem da intenção do indivíduo que o realiza, nem do 

resultado alcançado. 

 

Portanto, não se pode confundir enunciado com a frase, pois não necessariamente 

corresponde às formas gramaticais e linguísticas, de modo que se pode considerar enquanto 

enunciados um quadro classificatório de espécies, os livros de escrituração de empresas, bem 

como gráficos e outros signos. Outrossim, não se pode decretar que, para se constituir um 

enunciado, seja necessária uma estrutura das proposições bem definida, uma vez que se 

distingue da proposição na medida em que o enunciado não se esgota nos critérios de verdade 

e falsidade do campo da lógica. O enunciado não se confunde com os atos de fala, tendo em 

vista que não se presta a examinar a intenção do sujeito que fala, nem as circunstâncias em 

que o ato de fala é ou não efetivado (FOUCAULT, 2020a). 

Pode-se dizer, portanto, que o enunciado extrapola a seara das frases, transpassando 

estruturas e unidades, sendo uma função que cruza diversos domínios e constitui a condição 

de existência para que haja a emergência da frase, proposição e ato de fala. Ao tecer 

considerações acerca dos conceitos consagrados por Foucault, Sargentini (2012) explica que a 

constituição dos enunciados se dá a partir de condições de emergência, possibilidade e de 

existência; que o enunciado acontece sob um domínio associado que revela o seu caráter 

vinculado e não livre; partindo de sua constituição substancial, o enunciado é marcado por 

certa repetibilidade, estando, de todo modo, vinculado a um sujeito. 
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A esse respeito, Foucault (2020a) vai caracterizar o enunciado a partir das seguintes 

propriedades: a) referencial – diz respeito às condições de possibilidade e regras de existência 

para os objetos do discurso, descrevendo as possibilidades de emergência, de afirmação e de 

negação desses objetos; b) posição do sujeito – distingue o enunciado de outros domínios, 

uma vez que o sujeito assume uma posição em relação ao discurso diferente daquela adotada 

pelo sujeito gramatical e pelo sujeito autor ou empírico; c) domínio associado – refere-se a 

uma rede em que o enunciado se encontra ligado, relacionando-se com outros enunciados, 

sejam anteriores ou, até mesmo, aqueles que ainda serão propostos; e d) materialidade 

repetível – o enunciado precisa de um suporte, uma data, um local, enfim, uma instância que 

lhe dê suporte. 

De acordo com Foucault (2020a), são formadas relações entre os enunciados que 

determinam certa categoria formada pela convergência deles, isto é, relacionando-se a um 

mesmo objeto. Foucault exemplifica articulando que “o objeto que é colocado como seu 

correlato pelos enunciados médicos [...] não é idêntico ao objeto que se delineia através das 

sentenças jurídicas ou das medidas policiais” (2020a, p. 39). 

A respeito da análise enunciativa, Foucault (2020a, p. 145) assevera que ela 

considera um efeito de raridade. Assim, essa análise torna possível o entendimento de que 

existe uma ligação entre diversas materialidades, possibilitando o seu agrupamento e, por isso, 

“entram em convergência com instituições e práticas, e carregam significações que podem ser 

comuns a toda uma época”. 

Significa, pois, que os enunciados não podem dizer tudo; há um limite entre o que 

está dito e o que não pode ser dito em razão do sistema de relações em que estão inseridos. A 

análise de uma formação discursiva deve centrar-se em extrair o que os enunciados carregam 

de importante, o seu valor, o que “caracteriza o lugar deles, sua capacidade de circulação e de 

troca, sua possibilidade de transformação, não apenas na economia dos discursos, mas na 

administração, em geral, dos recursos raros” (FOUCAULT, 2020a, p. 147). Desse modo, 

Foucault (2020a) vai afirmar que a análise enunciativa requer que os enunciados sejam 

descritos a partir do seu local de acontecimento, de regularidade, de relacionamento, de 

modificações e transformações, pois não se busca traduzir os enunciados, mas entendê-los a 

partir da concepção de que é um domínio que pode ser descrito. 

Essa tarefa não diz respeito à descrição dos enunciados como um conjunto fechado, 

mas como um conjunto que possui lacunas e espaço, dada a dispersão dos objetos. Trata-se, 

pois, de “estabelecer o que eu chamaria, de bom grado, uma positividade” (FOUCAULT, 
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2020a, p. 153). Para Foucault (2020a), essa positividade vai buscar definir um espaço 

comunicativo. Em uma melhor descrição, Foucault (2020a, p. 40) aduz que: 

 

Poderíamos, deveríamos talvez, concluir, a partir dessa multiplicidade dos objetos, 

que não é possível admitir, como uma unidade válida para constituir um conjunto de 

enunciados, o “discurso referente à loucura”. Talvez fosse necessário que nos 

ativéssemos apenas aos grupos de enunciados que têm um único e mesmo objeto: os 

discursos sobre a melancolia ou sobre a neurose. 

 

Com isso, surge uma suposta condição de regularidade traduzida na emergência, de 

forma perene, dos objetos, mas que não se sustenta porque certa unidade discursiva não se 

apoia totalmente no seu objeto correspondente, por assim dizer. É que “seria esse o jogo das 

regras que tornam possível, durante um período dado, o aparecimento dos objetos: objetos 

que são recortados [...], objetos que se diferenciam [...], que são limitados” (FOUCAULT, 

2020a, p. 40).  

Desta forma, a atividade de definir um conjunto de enunciados culmina na dispersão 

dos objetos. Tentou-se, portanto, a definição dos enunciados através de sua forma e tipo. 

Todavia, é de se convir que o discurso não é composto apenas por conceitos, mas, também, 

por diversos traços característicos em que os enunciados emergem de maneira heterogênea 

(FOUCAULT, 2020a). 

Assim, a partir de algumas unidades discursivas, surge a formação discursiva 

enquanto um conjunto de regularidades que são identificadas em um regime de dispersão de 

enunciados, reverberando nas escolhas temáticas, nos tipos de enunciação, nos objetos e nos 

objetos que formam as regularidades. A formação discursiva permite evitar “palavras 

demasiado carregadas de condições e consequências, inadequadas, aliás, para designar 

semelhante dispersão” (FOUCAULT, 2020a, p. 47). Interpretando os postulados de Foucault, 

Giacomoni e Vargas (2010, p. 124) frisam que: 

 

As categorias são retomadas por Foucault, mas com características relacionais 

diferentes: objetos, tipos de enunciados, conceitos e estratégias serão novamente 

pensados não como elementos que encerram determinado discurso, mas que, em 

determinado momento no tempo, podem ser relacionados entre si para formarem 

uma prática discursiva. 

 

A noção de formação discursiva compreende as regras de formação de unidades, a 

saber: a formação dos objetos, das modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. 

Assim, a formação discursiva transita por vários campos para construir um objeto específico, 

tanto é que um dos objetivos de Foucault é “desvendar o funcionamento das regras de 
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formação de cada formação discursiva em particular, buscando a regularidade em meio a 

dispersão” (GIACOMONI; VARGAS, 2010, p. 125). 

Passa-se, então, à definição dos objetos, ao que eles estão relacionados às condições 

de constituição do discurso e às relações que são estabelecidas entre processos 

socioeconômicos, instituições e sujeitos. Sucede-se que, apesar de que, de certa forma, digam 

respeito aos objetos, mas não sobre os objetos em si, essas relações permeiam o discurso a fim 

de definir a relação necessária para que o discurso fale sobre determinado objeto 

(FOUCAULT, 2020a; GIACOMONI; VARGAS, 2010). 

Com relação aos objetos de discurso, Foucault (2020a) propõe que é necessário: a) 

delinear as superfícies de emergência, mostrando onde os objetos podem emergir para que se 

possa, em seguida, proceder a nomeação, análise e descrição; b) descrever as instâncias de 

delimitação, a fim de aferir em qual instância se dá a nomeação, descrição e análise dos 

objetos; e c) analisar as grades de especificação, ou seja, trata-se de arrolar os sistemas em 

que ocorrem a separação, agrupamento, associação e classificação dos objetos de discurso. 

Para descrever as modalidades enunciativas, Foucault (2020a) sublinha a necessidade de 

questionar: a) o estatuto do sujeito que fala, a fim de individualizar o status a que se atribui a 

legitimidade e confere verdade ao sujeito que enuncia; b) descrever os lugares institucionais, 

para perquirir acerca da origem da legitimação dos discursos dos sujeitos; e c) a posição do 

sujeito, com vistas a interrogar acerca da descontinuidade do sujeito em relação aos planos 

que ocupa.  

A formação dos conceitos, de acordo com Foucault (2020a), compreende: a) a 

organização do campo de enunciados – que estão compreendidas as formas de sucessão, as 

disposições das sérias enunciativas, os tipos de correlação dos enunciados e os esquemas que 

regem a combinação dos enunciados; b) a configuração do campo de enunciados – que 

pressupõe as formas de coexistência, descrevendo um campo de presença em que se retomam 

enunciados já desenvolvidos, um campo de concomitância o qual se refere a domínios 

distintos de discursos diversos, e um domínio de memória, que se refere a enunciados que 

foram ditos noutro momento e retornam na atualidade; e c) a definição de procedimentos de 

intervenção – que se materializam nas técnicas de reescrita, nos métodos de transcrição, nos 

modos de tradução, no alcance da aproximação entre os enunciados; na delimitação dos 

domínios do enunciado; na transferência de um enunciado entre campos de aplicação e nos 

métodos de sistematização das proposições.  

Por fim, Foucault (2020a) destaca que a análise das estratégias diz respeito: a) à 

determinação dos pontos de difração do discurso (em que é possível evidenciar os pontos de 
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incompatibilidade entre os objetos, conceitos ou tipos de enunciação), dos pontos de 

equivalência (a fim de verificar que, apesar de incompatíveis, os elementos têm uma mesma 

constituição), e dos pontos de ligação de uma sistematização; b) ao estudo da economia da 

constelação discursiva, para que sejam verificados os jogos e as escolhas no discurso; e c) à 

determinação das estratégias a partir da função do discurso no campo das práticas não 

discursivas, compreendendo a apropriação do discurso e as posições de desejo com relação a 

este. 

Desta forma, o discurso está inserido em um sistema de relações que pressupõe a 

legitimidade do enunciador e o lugar em que o seu discurso é constituído, além do lugar de 

formação dos objetos e enunciados e a instância que ocupa (GIACOMONI; VARGAS, 2010). 

Na ótica da presente pesquisa, tem-se a participação popular enquanto legitimadora do agente 

político e o cargo que ele ocupa enquanto o lugar de constituição do seu discurso; ao mesmo 

tempo, o objeto “ideologia de gênero” reside tanto no ambiente escolar quanto no campo 

político, aproveitando-se o enunciador da posição de autoridade que confere o cargo para o 

qual foi eleito ou que concorre no pleito eleitoral. 

Ademais, “é preciso ter em mente que em cada formação discursiva os conceitos são 

dispostos de certa forma e utilizados conforme o campo de saber e o modo como se relaciona, 

se diferencia, se associa ou não a outros campos do saber” (GIACOMONI; VARGAS, 2010, 

p. 125). Para Foucault (2020a, p. 80-81): 

 

Uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o sistema de 

formação das diferentes estratégias que nela se desenrolam; em outros termos, se se 

puder mostrar como todas derivam (malgrado sua diversidade por vezes extrema, 

malgrado sua dispersão no tempo) de um mesmo jogo de relações. 

 

É dizer, pois, que a formação discursiva é constituída pelas relações existentes entre 

os enunciados, aquelas que foram objeto de discussão no início do presente capítulo, 

construindo o discurso na singularidade resultante do seu processo de individualização, sendo 

que este, por sua vez, é fruto de uma regularidade formada pelos objetos, sujeitos, instituições, 

conceitos, dentre outros, o que, conforme Foucault apresenta no excerto anterior, faz construir 

um mesmo jogo de relações.  

O discurso se constitui, pois, pelo conjunto de enunciados que dizem respeito a 

certos objetos, de acordo com o que se enuncia, e que estão dispostos em uma ordem e/ou 

uma correlação extraída de uma regularidade discursiva. Além disso, a formação discursiva 

pressupõe um controle do discurso. 
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De acordo com Foucault (1999a, p. 08-09): 

 

A produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade. 

 

Nesse processo de controle, seleção e organização do discurso, são implementados 

processos de controle externos, como a interdição, afinal, o sujeito não pode falar qualquer 

coisa, em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. Hodiernamente, percebe-se que 

determinadas searas configuram mais situações tabus do que outras, como é o caso da 

sexualidade e da política. As interdições que atingem o discurso revelam a sua conexão com o 

poder. Ora, não se trata do que é enunciado ou omitido, mas, também, daquilo que se deseja. 

Registre-se que existem três espécies de interdição: a) o tabu do objeto; b) o ritual da 

circunstância; e c) o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito. Estas formam um sistema 

complexo e imutável, revelando, através das interdições, a ligação do discurso com o poder 

(FOUCAULT, 1999a). 

Outro procedimento externo de controle é a segregação. Segundo Foucault (1999a), 

não é um procedimento que interdita, mas que separa e rejeita o discurso. Por este princípio 

de exclusão são rejeitados certos discursos, inclusive, considerando-os nulos; por outro lado, é 

possível que, a esse discurso, seja atribuído valor em detrimento de outros. Nesse aspecto, 

Foucault (1999a) vai utilizar como exemplo o discurso do louco, que é tornado nulo, não 

sendo válido como um testemunho, mas que, por outro lado, pode ser considerado uma 

“verdade escondida”, considerando o que os outros não podem perceber. 

Por fim, cita-se a vontade de verdade como princípio de controle externo do discurso. 

Por meio desse procedimento, enuncia-se não aquilo que se opõe imediatamente ao falso, mas 

uma vontade calcada em um aparato institucional, que exerce sobre os outros discursos uma 

espécie de coerção. “Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, 

fecundidade, força doce e insidiosamente universal” (FOUCAULT, 1999a, p. 20). 

Em outro aspecto, existem outros procedimentos de controle do discurso, desta feita, 

considerados procedimentos internos, considerados quando os discursos realizam o controle 

de si com vistas a classificar e ordenar o discurso (FOUCAULT, 1999a). É que existe uma 

“relação que não cessa de se modificar através do tempo; relação que toma em uma época 

dadas formas múltiplas e divergentes” (FOUCAULT, 1999a, p. 24).  
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Essa relação se dá através do comentário, que é apto a constituir novos discursos 

(FOUCAULT, 1999a). “O comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte: 

permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja 

dito e de certo modo realizado” (FOUCAULT, 1999a, p. 25-26). Trata-se, pois, de um método 

de controle do discurso, em que o comentário é capaz de (re)moldar aquilo que é dito pelo 

discurso. 

Há, também, outro princípio do discurso, a saber: o autor. Não se trata do autor 

enquanto enunciador que pronuncia ou escreve o discurso, mas a figura do autor enquanto 

uma instância produtora de sentido, uma dada coerência interna. O discurso literário, por 

exemplo, tem o princípio do autor extremamente reforçado, dada a natureza desse campo 

discursivo (FOUCAULT, 1999a).  

Segundo Foucault (1999a, p. 28), “o autor é aquele que dá à inquietante linguagem 

da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real”. Em termos de limitação, 

o comentário controla o discurso a partir de uma identidade construída pela repetição do 

discurso. Já o autor atua nesse controle com relação à construção da identidade do seu eu 

(FOUCAULT, 1999a). Outro princípio limitador seriam as disciplinas, que, de acordo com 

Foucault (1999a, p. 30), “se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um 

corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de 

técnicas e de instrumentos”. 

A título de exemplo, a formação discursiva acerca da “ideologia de gênero” se apoia 

em supostos valores familiares que são considerados tradicionais, bem como se apropria de 

dogmas religiosos, notadamente cristãos, e de ideais políticos, que constitui uma versão 

deturpada do que se compreende acerca dos estudos de gênero e sexualidade. A formação 

desses discursos, portanto, pressupõe um sujeito autor posicionado dentro de instâncias 

conservadoras, como a religião cristã e os partidos políticos alinhados à direita. 

Os discursos que têm por base essa formação discursiva, da maneira como acontece, 

tendem a inviabilizar e negar a existência das sexualidades e identidades de gênero 

dissidentes, porquanto aceitam como “normal” e “possível” apenas a heterossexualidade e o 

binarismo de gênero masculino e feminino. 

Nota-se uma regularidade formada pela relação entre os dogmas cristãos, valores 

familiares, os estudos de gênero, os sujeitos que enunciam o discurso (no caso, os agentes 

políticos) e um conceito de “ideologia de gênero”. Assim sendo, pode-se dizer que o próprio 

discurso, já que revela relação com o poder (que será objeto de estudo das seções seguintes), 

pode proceder com a interdição de outros discursos.  
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Figura 1: Postagem do candidato Deputado Helio Lopes (PSL/RJ) no Instagram. 

Para exemplificar, pontua-se que essa regularidade discursiva pode ser notada em 

postagens realizadas por parlamentares, na rede social Instagram, durante a primeira sessão 

legislativa da atual legislatura do Congresso Nacional, conforme as figuras a seguir 

apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B1WUj4DABoz/?utm_source=ig_web_copy_link. 

  

Neste enunciado, observa-se postagem feita pelo Deputado Federal Helio Lopes 

(PSL/RJ) no Instagram, comemorando o veto ao fomento de produções audiovisuais com 

temática LGBTQI+. A postagem é composta com uma imagem contendo foto em que o 

Presidente da República ostenta uma risada, sobre um fundo composto pela bandeira do 

movimento LGBTQI+ contendo um símbolo de proibição. Na imagem, ainda consta a 

seguinte construção textual: PRESIDENTE VETA FILMES COM TEMA LGBT. O 

presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas a obras audiovisuais que buscavam 

autorização da Agência Nacional do Cinema (Ancine) para captar recursos por meio da Lei do 

Audiovisual. A postagem ainda contém a seguinte legenda: Presidente Bolsonaro segue a 

coerência e reafirma total compromisso com os valores cristãos da nossa sociedade. A 

legenda é marcada pelas seguintes hashtags: #depheliolopes, #jairbolsonaro, 

#minhacoréobrasil e #issoaglobonaomostra. 

Analisando a materialidade apresentada, verifica-se uma regularidade discursiva 

calcada nos dogmas cristãos, uma vez que o deputado afirma que o presidente está seguindo 

um dito “caminho certo” por observar o que diz a religião cristianismo com relação às 

sexualidades dissidentes que fazem o movimento LGBTQIA+, tendo em vista que a decisão, 

tomada no exercício da Presidência da República, assim o foi em razão da religião. 
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Figura 2: Postagem do Deputado Léo Motta (PSL/MG) no Instagram. 

Outrossim, percebe-se um discurso com vistas a interditar o movimento LGBTQIA+ diante 

do símbolo de proibição inserido sobre a bandeira da causa, de modo a condenar e coibir o 

movimento e os sujeitos que dele fazem parte. As hashtags utilizadas, por sua vez, servem à 

promoção da página do deputado e do sujeito Jair Bolsonaro, além de marcar o slogan o 

mandato parlamentar e se utilizar de um bordão para as notícias que não são veiculadas na 

grande impressa brasileira. 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/B195bzOgkx9/?utm_source=ig_web_copy_link. 

 

Na materialidade destacada na Figura 2, o Deputado Federal Leo Motta (PLS/MG) 

enuncia, através do enunciado contendo foto do presidente, o seguinte: SEM IDEOLOGIA 

DE GÊNERO! BOLSONARO SOLICITA AO MEC UM PROJETO DE LEI PARA 

PROIBIR A IDEOLOGIA DE GÊNERO. Na legenda da postagem, Motta explica que a 

determinação presidencial se baseia em parecer da Advocacia-Geral da União, em que 

reconhece a competência da União como exclusiva para legislar sobre o ensino. 

Ainda na legenda, o deputado diz o seguinte: “Como parlamentar que atua em defesa 

dos valores da família, entendo tratar-se de uma decisão acertada do presidente, a quem 

aplaudo, que exerce com a medida o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente 

amparado pela Constituição” (MOTTA, 2019, s.p.). Novamente, percebe-se uma regularidade 

discursiva amparada no intento de defender a família, concebendo a proposta de ensino sobre 

gênero e sexualidade como um mal a ser combatido, sob pena de erotização das crianças e 

adolescentes. Acontece que, muito embora se possa afirmar que a União detém a competência 
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para propor projetos de lei que tratem sobre o ensino, o Supremo Tribunal Federal (STF)8 

vem entendendo que legislações que visem impedir a discussão sobre gênero e sexualidade na 

escola são materialmente inconstitucionais; isto é, o vício de constitucionalidade reside no 

conteúdo da norma, reconhecendo que leis com esse conteúdo afrontam os princípios da 

garantia do bem de todos e da igualdade. 

Obtempere-se que as materialidades antes expressas seguem uma regularidade que 

ora assenta a defesa de um combate à “ideologia de gênero” nos valores da família, ora 

advoga contra essa “ideologia” alicerçado nos valores cristãos. Outrossim, enunciam as 

posições adotadas não apenas por si, mas por outro sujeito político, o Presidente da 

República, buscando assegurar uma posição de autoridade para além daquela que ocupam, 

qual seja, a de parlamentar. 

Conforme será explanado na última subseção deste capítulo, o discurso político 

demanda legitimidade daquele que enuncia. Nos exemplos precedentes, observa-se dois 

enunciadores detentores de legítimo poder porque são deputados federais; ao mesmo tempo, 

os posicionamentos buscam legitimar outra autoridade, o Presidente da República. Percebe-se 

que, apesar de existirem diversos objetos, enunciados e relações entre eles, há uma 

regularidade discursiva acerca da produção de enunciados sobre a “ideologia de gênero”. 

A partir daí, passa-se a entender que o discurso nada mais é do que uma prática, 

porque “um sujeito, quando ocupa um lugar institucional, faz uso dos enunciados de 

determinado campo discursivo segundo os interesses de cada trama momentânea”, sendo, por 

isso, capaz de extrair sentido das relações entre os enunciados (GIACOMONI; VARGAS, 

2010, p. 122). 

Foucault (2020a, p. 144) define prática discursiva como sendo: 

 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa. 

 

Não se trata do processo de formulação de ideias, tampouco da construção de frases, 

mas da construção de um discurso enquanto prática que observa o período histórico, as 

condições de possibilidade resultantes do espaço geográfico e social, bem como das questões 

econômicas e culturais do sujeito, e, assim, torna-se possível extrair condições que estão aptas 

 

8 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442331>, Acesso em 08 

jul. 2020. 
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a afetar o meio social de maneira a modificar a história e a criar vontades de verdade 

(FOUCAULT, 2020a). 

Ao analisar esse espaço social a partir de Foucault (2020a), verifica-se que os 

enunciados são iniciados enquanto acontecimentos e coisas. Os primeiros estão relacionados 

às condições de possibilidade para o seu aparecimento; os segundos, por sua vez, revelam 

condições invocadas para a utilidade desses enunciados. 

Essa união de acontecimentos e coisas, que Foucault (2020a) considera como sendo 

um sistema de enunciados, é classificado enquanto o arquivo. O arquivo não quer dizer o 

somatório de todos os documentos ou textos de uma cultura ou sociedade, ele é: 

 

De início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos 

enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz 

com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa 

amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não 

desapareçam ao simples acaso de acidentes externos, mas que se agrupem em 

figuras distintas, se componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se 

mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas. (FOUCAULT, 

2020a, p. 158). 

 

É o arquivo que vai definir os sistemas da enunciabilidade e do seu funcionamento, 

diferenciando os discursos considerando a multiplicidade de discursos existentes. Ademais, se 

a constituição das frases é tarefa da língua, enquanto o corpus objetiva separar o que é dito, “o 

arquivo define um nível particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de 

enunciados como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao 

tratamento e à manipulação” (FOUCAULT, 2020a, p. 159). 

No mesmo sentido, Foucault (2020a, p. 160) ensina que “a descrição do arquivo 

desenvolve suas possibilidades [...] a partir dos discursos que começam a deixar justamente de 

ser os nossos”, o que reforça a característica da repetibilidade que é imanente aos discursos. 

Assim sendo, pode-se constituir o arquivo desta pesquisa a partir das materialidades que são 

produzidas pelos políticos acerca da “ideologia de gênero”.  

Trata-se de uma regularidade discursiva que observa, conforme já dito, valores 

cristãos, familiares e de ideologia partidária, que permeiam os enunciados a partir do 

acontecimento que se afigura como sendo a condição de possibilidade para a emergência 

desse discurso, como o avanço do neoconservadorismo e a imbricação entre religião e 

política; ao passo que as coisas se relacionam com as condições que fizeram emergir a 

positividade destes discursos, a fim de buscar e garantir a ocupação de sua posição política 

(cargo do enunciador) de forma legítima. 
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Com isso, encerra-se a presente subseção, ao que foi possível a conceituação do 

discurso, enunciado e arquivo, bem como iniciar a identificação das condições de 

possibilidade que fizeram emergir a “ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 

2018. Sucede-se que o discurso é marcado por outros elementos, e o discurso político é 

marcado por características que o tornam singular ante a sua natureza de fala pública, o que 

será mais bem explanado nas seções seguintes.  

 

2.2 RELAÇÕES DE PODER, RESISTÊNCIA E VERDADE 

 

O discurso se constitui como uma prática de saber desenvolvida no seio de uma 

relação entre os sujeitos. A constituição desse discurso é marcada por objetos inseridos em um 

conjunto de relações que revelam, sobremaneira, um processo de formação histórica desses 

enunciados. Esse conjunto de relações é marcado pela presença do poder, que é imanente às 

relações entre os sujeitos e que faz reverberar os enunciados a ponto de se fazer valer as 

vontades de verdade do enunciador, e de impor um sistema de disciplina aos corpos dos 

sujeitos. 

Assim, a constituição dos discursos pressupõe a existência de relações de saber e de 

poder. Na perspectiva foucaultiana, a arqueologia vai construir o saber sem estar atrelada à 

tradição, pois esta apenas concebe o saber desprezando as relações de poder. Acontece que 

“não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 1999a, p. 31). 

Nessa linha, a arqueologia do saber concebida pelo teórico francês analisa esse saber ao 

considerá-lo como uma espécie de posicionamento no centro de uma prática discursiva e que 

dá condições de existência à função enunciativa (FOUCAULT, 2020a). 

Com relação ao poder, Foucault (1998) defende que este não se materializa em algo 

físico, mas se traduz em uma ação exercida, sendo próprio do discurso, que é marcado por 

esses efeitos do poder. Nesse sentido, existe uma “relação de poder, não relação de sentido” 

(FOUCAULT, 1998, p. 05), que é construída à vista de um processo histórico desencadeador 

da constituição dos discursos.  

Foucault (1995), em O Sujeito e o Poder, propõe que o poder atravessa todo o corpo 

social, sendo fruto das relações entre os sujeitos e não do Estado e da economia enquanto 

instituições opressoras, afastando, assim, a noção de dominação da concepção do poder, ao 
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que o coloca enquanto uma relação entre os sujeitos a partir do seu exercício sobre a ação do 

outro. 

O que define a relação de poder, portanto, é que a ação vai agir sobre outra ação e 

não necessariamente sobre outro sujeito, pois é necessário, para o exercício do poder, a 

existência de um campo que garanta ações possíveis, permitindo a adoção de condutas por 

parte do sujeito, já que “o exercício do poder consiste em “conduzir condutas” e em ordenar a 

probabilidade”, destarte, o poder só poderá ser exercido sobre os “homens livres” 

(FOUCAULT, 1995, p. 244).  

Para o autor francês, o poder reside no que ele chama de genealogia, ao que esta seria 

uma forma histórica que constitui os saberes e os discursos, mas não se referindo ao sujeito, 

pois transcende essa figura individual por ser fruto do processo histórico (FOUCAULT, 

1998). Em uma melhor definição, a genealogia: 

 

Seria portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes na hierarquia de 

poderes próprios à ciência, um empreendimento para libertar da sujeição os saberes 

históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um 

discurso teórico, unitário, formal e científico. [...] Enquanto a arqueologia é o 

método próprio à análise da discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir 

da discursividade local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que 

emergem desta discursividade. (FOUCAULT, 1998, p. 172). 

 

Desta forma, é na genealogia que é feita a análise do poder, isto é, a genealogia é 

uma espécie de método para explorar o poder que é utilizado por Foucault e, a partir do 

método genealógico, ele define o poder. Para Foucault (1998, p. 174), “o poder é o poder 

concreto que cada indivíduo detém e que cederia, total ou parcialmente, para constituir um 

poder político, uma soberania política”. Essa constituição do poder político se dá mediante 

uma troca contratual, entretanto, Foucault vai dizer que: 

 

Dispomos da afirmação que poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se 

exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o poder não é 

principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de 

tudo uma relação de força. (FOUCAULT, 1998, p. 175). 

 

Ademais, “o poder só existe em ato, mesmo que, é claro, se inscreva num campo de 

possibilidade esparso que se apóia sobre estruturas permanentes” (FOUCAULT, 1995, p. 

242), tendo em vista que é característica do poder a sua inserção nas relações entre os sujeitos, 

pois esse poder sempre pressupõe o seu exercício por uns sobre os outros, o que é típico de 

uma relação social, já que enseja um jogo de poder ao passo que se vislumbra a produção de 

efeitos de poder nesse sistema de relações sociais (FOUCAULT, 1995). 
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Para análise do poder, Foucault (1995) estabelece os seguintes pontos: 1) o sistema 

das diferenciações: que vai permitir o exercício sobre a ação dos outros a partir de 

instrumentos que variam, como o direito, a tradição, a economia, a língua, o lugar, dentre 

outros; 2) o tipo de objetivos: que são buscados pelos sujeitos que vão agir sobre a ação do 

outro, podendo se consolidar como a manutenção de privilégios, a obtenção de lucros e 

dividendos, o exercício de uma profissão etc.; 3) as modalidades instrumentais: assinala as 

formas pelas quais o poder será exercido, como a ameaça à mão armada, os efeitos da palavra 

e os sistemas de controle ou de vigilância; 4) as formas de institucionalização: passam por 

dispositivos tradicionais, estruturas jurídicas, dispositivos fechados, como a escola, podendo, 

também, construir um sistema complexo, como o Estado; e 5) os graus de racionalização: a 

modulação dos efeitos das relações de poder se dá a partir da eficácia dos instrumentos 

utilizados. Foucault (1995, p. 247) afirma que “o exercício do poder não é um fato bruto, um 

dado institucional, nem uma estrutura que se mantém ou se quebra: ele se elabora, se 

transforma, se organiza, se dota de procedimentos mais ou menos ajustados”. 

Ao descrever o funcionamento dos efeitos provocados pelo poder, Foucault (1998) se 

utiliza do exemplo do cientista atômico, que consiste no fato de que, como esse cientista 

desenvolveu uma posição no campo do saber, foi perseguido pelo poder político por causa do 

saber que possuía. Assim, quando se tem um discurso político contra uma suposta “ideologia 

de gênero”, trata-se de uma perseguição aos cientistas sociais que estudam as questões de 

gênero e sexualidade para além do binarismo e fora de uma abordagem patologizante, ao que 

apresentam a temática de maneira oposta ao que é defendido por aqueles que enunciam contra 

uma “ideologia de gênero”. 

Nessa toada, o poder perpassa o discurso por meio das vontades de verdade que 

circundam os objetos que são enunciados, ao que a verdade que é produzida no discurso – ou 

a vontade de verdade que é enunciada – provoca efeitos de poder que reverberam a partir da 

enunciação do discurso (FOUCAULT, 1998; 2013). Ora, 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, 

os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como os enunciados verdadeiros 

dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos 

que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1998, p. 12). 

 

É dizer que a produção dos discursos segue um padrão social do que se tem como 

verdadeiro com relação a determinado objeto. No caso da “ideologia de gênero”, a 

regularidade discursiva demonstra que se impera enquanto verdadeiro as vontades de verdade 
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que dizem que os estudos de gênero e sexualidade objetivam a erotização infantil e a 

destruição do modelo de família tradicional brasileira.  

Isso se dá em razão do avanço do neoconservadorismo que, apesar de se relacionar 

com contextos de outras temporalidades, está presente no âmbito dos debates hodiernos a 

nível nacional e internacional, de modo que é caracterizado por diversas variantes, a depender 

do processo ao qual se refere, como a política ou a religião. Assim sendo, fala-se em avanço 

ou “onda” do conservadorismo quando se verificam movimentos em que vão se chamar 

diversas práticas de conservadoras, tendo em vista que tem “uma profusão de sentidos 

razoavelmente elásticos; por vezes é identificado de modo excessivo e impreciso com 

fascistas, se na política, ou com fundamentalistas, quando na religião” (ALMEIDA, 2019, p. 

186), servindo essa “onda”, como incitação política à produção de verdades, sendo que estas 

vão ter nesse movimento (neoconservadorismo) o alicerce para a reprodução e a circulação do 

discurso constituído por essas verdades. 

Além disso, esse aparato exerce um controle sobre a produção dessas verdades, além 

de que, no que se refere às condições de possibilidade da “ideologia de gênero”, observa-se o 

alinhamento do movimento neoconservador à agenda neoliberal, que se materializa no 

controle da liberdade e da expressão de professores e estudantes para dar lugar às lógicas 

mercantis tributárias do neoliberalismo (BARZOTTO; SEFFNER, 2020), e isso tudo, 

segundo Foucault (1998), trata-se do que se chama por economia política. 

Para Foucault (1998, p. 13): 

 

Há um combate “pela verdade” ou, ao menos, “em torno da verdade” – entendendo-

se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer “o conjunto das coisas 

verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar”, mas o “conjunto das regras segundo as 

quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos 

de poder”. 

 

Reforça-se o que já vinha sendo explanado, ainda que sucintamente, ao longo deste 

capítulo, de que a verdade produzida em um discurso não quer dizer aquilo que se opõe ao 

falso, ao inverídico, mas “um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a 

repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” (FOUCAULT, 1998, p. 14). A 

verdade se relaciona com poder em que encontra apoio para sua produção, produzindo efeitos 

desse mesmo poder (FOUCAULT, 1998).  

Acontece que, quando se fala em discurso, logo vem à tona o que foi enunciado, seja 

uma notícia, uma história, uma estória ou um boato, mas todas essas variantes foram impostas 

como sendo uma verdade, não em oposição ao falso, mas uma vontade de verdade. E essas 
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vontades de verdade necessitam do estabelecimento de condições de possibilidade e de 

existência de cunho político e econômico. Essas condições alicerçam a constituição dos 

sujeitos e a formação das relações de verdade (FOUCAULT, 2013). 

“Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, 

certos domínios de saber a partir de condições políticas que são o solo em que se formam o 

sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade” (FOUCAULT, 2013, p. 38). Com 

efeito, deve-se questionar as condições políticas que fazem emergir os enunciados em 

determinadas relações, haja vista que essas condições são imprescindíveis à constituição do 

sujeito, da vontade de verdade e do próprio discurso. 

Retomando o panorama da pesquisa, pode-se dizer que se convencionou, entre 

setores reconhecidamente conservadores9, o emprego do termo “ideologia de gênero” para se 

referir às dissidências sexuais e de gênero, especialmente quanto ao ensino da temática no 

âmbito das ciências humanas e sociais. Trata-se “da produção de um saber, segundo o qual 

existe uma “ideologia de gênero” e que esta se configuraria como um projeto de 

“doutrinação” responsável por impor uma agenda de natureza perniciosa a moral religiosa de 

seus enunciadores” (PEREIRA; PEREIRA; SILVA, 2018, p. 178). 

Assim, é possível notar a imposição de uma vontade de verdade na produção do 

discurso político que trata da “ideologia de gênero”, ao que se prescreve a existência de uma 

“ideologia” que objetiva acabar com o conceito de família tradicional em detrimento de um 

programa que pretende ensinar sobre gênero e sexualidade não como uma maneira de 

sexualização infanto-juvenil, mas para que se possa compreender que existem outras 

sexualidades e identidades de gênero que precisam ser compreendidas e respeitadas. 

Entretanto, acontece que são silenciadas as abordagens das dissidências sexuais e de 

gênero no contexto da escola, sobretudo no ensino de ciências humanas e sociais. Ora, a 

presença de temas transversais como gênero e sexualidade não visa investir contra a família 

tradicional, mas, sim, promover o combate às diferenças, garantindo a igualdade para todos 

(PEREIRA; PEREIRA; SILVA, 2018), o que não é uma “ideia nova”, já é algo que há algum 

tempo vem sendo tentado no mundo e no país. 

 

9 Apesar de inexistir o termo “ideologia de gênero” nos documentos oficiais, o termo passou a ser evocado com 

mais força, no seio da Igreja Católica do Brasil, quando, em 2015, foi publicado um artigo na página da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que procura construir uma definição que deturpa os estudos 

de gênero e sexualidade, uma vez que o documento afirma que a “ideologia de gênero” tem como objetivo 

suprimir a existência dos dois sexos que “dividem” os seres humanos, e que seus defensores não pretendem o 

combate à discriminação, mas a desconstituição do que se entende por família (REIS; EGGERT, 2017). 
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Destarte, nota-se a formação de estratégias de resistência e a imposição de vontades 

de verdade, rejeitando-se o discurso que quer tornar nulo, separando-o das demais falas. 

Trata-se de um processo de exclusão, que é uma das formas de controle do discurso. A 

exclusão marca o discurso, ao que este não recebe importância, tampouco validade, mas que, 

também, por outro lado, pode lhes ser atribuídas características imanentes a um discurso que 

transmita verdade e que não se possa refutar (FOUCAULT, 1999a). 

Situando-se no interior do discurso, não há como perceber a distinção entre 

verdadeiro e falso como sendo arbitrária ou violenta, mas se pode visualizar um sistema de 

exclusão ao buscar uma vontade de verdade através do discurso construído historicamente 

(FOUCAULT, 1999a). “Talvez seja arriscado considerar a oposição do verdadeiro e do falso 

como um terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles de que acabo de falar” (FOUCAULT, 

1999a, p. 13). Ao fazer essa afirmação, Foucault (1999a) acreditava que a comparação da 

verdade com as separações causadas pelos processos de exclusão arbitrários não seria possível 

no plano da razoabilidade.  

É dizer, pois, que o discurso contra a “ideologia de gênero” é um processo 

excludente que serve para controle do próprio discurso, como já foi visto. Isso nega a 

existência das dissidências sexuais e de gênero e, por conseguinte, tende a tornar nulo todo e 

qualquer discurso que trate do dispositivo da sexualidade, tentando passar por um discurso 

verdadeiro. Entende-se que o discurso verdadeiro sai de uma conjectura que considerava a 

autoridade legítima de seu enunciador para residir no que o próprio discurso fala. Assim, “o 

discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o 

discurso ligado ao exercício do poder”, e isso se dá em razão da evolução social e formulação 

de novas vontades de verdade (FOUCAULT, 1999a, p. 15). 

Ainda de acordo com Foucault (1999a, p. 17): 

 

Essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre um 

suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um 

compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema dos 

livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os 

laboratórios hoje. 

 

Trata-se de como se cultiva o saber na sociedade, ao que essa vontade de verdade 

exerce um poder sobre os outros discursos, como uma verdadeira ação sobre o outro. A esse 

respeito, questiona-se o que está em jogo ao considerar a vontade de verdade em detrimento 

daquele discurso verdadeiro que tinha como pressuposto o exercício do poder (FOUCAULT, 

1999a). “O discurso verdadeiro [...] não pode reconhecer a vontade de verdade que o 
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atravessa. [...] Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, 

fecundidade, força doce e insidiosamente universal” (FOUCAULT, 1999a, p. 20). 

Em sendo assim, esse discurso verdadeiro se apoia em uma vontade de verdade que 

tem por base uma instância institucional. No que se refere ao discurso político que fala sobre a 

“ideologia de gênero”, pontua-se como instância o campo político em que os sujeitos estão 

envolvidos, que se traduz não apenas no período de campanha eleitoral, mas, também, no 

exercício de seus cargos políticos. 

Esse cargo que detém uma força representativa, pois é ocupado em razão do voto 

popular, serve como um sustentáculo institucional, pois, além de se ter um sujeito político, 

tem-se uma verdadeira autoridade. Então, a enunciação de um discurso por parte de alguém 

que detém poder político configura-se como um verdadeiro exercício de poder. No caso do 

discurso político contra essa suposta “ideologia de gênero”, a sua enunciação acontece como 

uma tentativa de disciplinar os sujeitos a quem se endereça esse discurso que são, por 

excelência, os eleitores, mas, também, outros sujeitos que estão envolvidos diretamente na 

temática, sobretudo, no contexto em que se desdobra; por exemplo, os professores, 

especialmente os professores de ciências humanas e sociais. 

O adentrar nessa questão, imediatamente, faz remessa às disciplinas e ao exercício de 

um poder disciplinar. É preciso, pois, entender como que um discurso pode e consegue 

disciplinar determinado grupo de sujeitos e, principalmente, qual o interesse subjaz o 

exercício desse poder com a imposição de tais vontades de verdade. De acordo com Foucault 

(1999b), há muito tempo, no período clássico, descobriu-se o corpo enquanto um objeto e um 

objeto suscetível de poder, criando-se a concepção da docilidade do corpo, de modo que o 

dito corpo dócil nada mais é do que um corpo resignado, que pode ser submetido a algo ou 

alguém, podendo passar por transformações e aperfeiçoamentos na perspectiva daquela cuja 

docilidade é pretendida. 

Interessante que, por muito tempo, o corpo não era considerado um objeto suscetível 

de ser parte de relações entre os sujeitos, servindo somente como uma forma de existência do 

ser. Com o advento da docilidade, o corpo passou a ser objeto do exercício do poder, a ele 

sendo impostos limites, deveres e a necessidade de se submeter a um sistema (FOUCAULT, 

1999b). 

O processo disciplinar esteve presente nas escolas desde muito cedo, tendo sido 

imposto aos poucos, através da instituição do convento, passando pelo modelo de internato e 

chegando aos colégios dos jesuítas (FOUCAULT, 1999b). Para o autor francês, a disciplina 

“fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, 
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hierarquizar, de recompensar” (FOUCAULT, 1999b, p. 173). Até hoje é possível observar o 

processo disciplinar nas instituições de ensino materializado na disposição das carteiras na 

sala de aula, na organização do horário e na exigência de fardamento uniforme, dentre outros. 

Os estudos foucaultianos também apontam a instituição das disciplinas nos quarteis e 

nas fábricas. Tal processo de docilidade estava intrinsecamente relacionado à utilidade do 

corpo, notadamente quando se falava do corpo do operário ou do corpo do soldado, em que se 

busca aquele operário mais útil para fábrica, do mesmo modo em que se pretendia um soldado 

mais em forma no exercício de suas funções; desta forma, ocorria um processo com o objetivo 

de docilizar os corpos desses sujeitos, tornando-os aptos ao desempenho das funções 

requeridas pelo ofício desenvolvido. 

Segundo Foucault (1999b), esse processo constitui a tecnologia disciplinar, já que 

pretende controlar os corpos que a ela são submetidos, culminando em um corpo dócil. Esse 

processo disciplinar não se confunde com a escravidão, uma vez que esta se caracteriza pela 

apropriação do corpo, não guardando relação, também, com o processo de domesticação, 

porque não se trata apenas de uma relação de dominação. 

Percebe-se, pois, que, apesar do processo disciplinar ser marcado pelo exercício do 

poder, diferencia-se de outras formas de domínio sobre o outro justamente porque esse 

processo “visa não unicamente o aumento de suas habilidades [corpo], nem tampouco 

aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna 

tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente” (FOUCAULT, 1999b, p. 164). 

Nas palavras de Foucault (1999b), trata-se de uma anátomo-política que se verifica 

em práticas coercitivas sobre o corpo, as quais definem os modos, gestos e a forma de 

dominação desse objeto para a consecução de determinado fim. Esse procedimento chega a 

ser até paradoxal, uma vez que “a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)” 

(FOUCAULT, 1999b, p. 165). 

Nesse sentido, compreende-se que o modelo de ensino pregado por um discurso 

neoconservador que tem avançado no país, cuja prática de disseminação consiste no 

questionamento dos modos e dos conteúdos lecionados, sobretudo com relação às ciências 

humanas e sociais, compõe um processo disciplinar do corpo, nesse caso, o corpo dos 

professores e demais sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem na escola, 

notadamente no que diz respeito à questão da sexualidade, que será tratada no próximo 

capítulo a partir do dispositivo da sexualidade.  
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Do mesmo modo, ocorre esse mesmo processo disciplinar com a sociedade em geral, 

principalmente ao se considerar que discursos como “ideologia de gênero é coisa do capeta” e 

similares, propagados no seio político, buscam docilizar o seu público-alvo através das 

vontades de verdade que são enunciadas, já que tais discursos deturpam o conceito dos 

estudos sobre gênero e sexualidade, notadamente, o ensino sobre gênero e as sexualidades 

dissidentes no âmbito das ciências humanas e sociais. 

E isso se dá porque essa anatomia política é “uma multiplicidade de processos muitas 

vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se repetem, 

ou se imitam, apóiam-se uns sobre os outros” (FOUCAULT, 1999b, p. 165), que é justamente 

o que ocorre na formação desses enunciados,  tendo em vista uma recorrência de discursos 

sobre esse suposto ensino com viés ideológico, os quais são reproduzidos e apoiados em 

outros discursos, muitas vezes, de sujeitos com capital político maior. 

Conforme Foucault (1999b), o espaço disciplinar diz respeito aos lugares ocupados 

pelos sujeitos, não necessariamente em um ambiente eminentemente controlado, mas o lugar 

em que se localizam os sujeitos, por mais esparsos que sejam, até porque: 

 

O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quando corpos ou 

elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o 

desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua 

coagulação inutilizável e perigosa; tática de antideserção, de ativadiagem, de 

antiaglomeração. [...] saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as 

comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada instante vigiar o 

comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os 

méritos. (FOUCAULT, 1999b, p. 169). 

 

Daí, o porquê de as disciplinas serem distribuídas de maneira compartimentalizada, 

já que esse processo disciplinar estabelece um sistema de organização dos lugares como as 

salas de aula, as prisões, e não seria diferente em organizar o espaço político, que é o local em 

que são formulados os discursos políticos, que são o objeto desta pesquisa (FOUCAULT, 

1999b). Esse procedimento de distribuição das disciplinas, que moldam os corpos através do 

discurso político estudado, traduz-se em um espaço em que é possível a enunciação de tais 

discursos, dado que seguem uma regularidade discursiva constituída especialmente para 

chegar ao público-alvo que se pretende docilizar. 

Essa distribuição das disciplinas afeta tanto a realidade física como a idealista, pois 

as disciplinas “projetam-se sobre essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias” 

(FOUCAULT, 1999b, p. 174). A exemplo disso, pode-se remeter novamente ao discurso 
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neoconservador que ataca o ensino sobre gênero e sexualidade nas ciências humanas, 

adjetivando-o enquanto uma suposta “ideologia de gênero”. 

Ora, nos discursos analisados, percebe-se uma regularidade em sua enunciação, 

sobretudo porque se tem discursos que seguem um mesmo padrão quando se opõem a uma 

suposta “ideologia de gênero”, e que tais discursos apoiam-se nos outros, sobremaneira no 

discurso do Presidente da República, tratando-se, pois, da “constituição de ‘quadros vivos’ 

que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas” 

(FOUCAULT, 1999b, p. 174). 

Esse poder disciplinar pode ser refletido nos processos de ensino e aprendizagem na 

escola, especialmente quando se trata do ensino das ciências humanas e sociais. É que, a partir 

desses discursos, teve-se início a uma espécie de inquisição contra os professores dessas 

ciências, tendo sido imposta uma verdadeira luta contra uma suposta “ideologia de gênero” 

que é ensinada com o objetivo de deturpar o conceito cristão de família e irromper com o que 

se entende por gênero. 

Consoante ao que foi dito alhures, esse discurso político contrário ao ensino sobre 

gênero e sexualidade no âmbito das ciências humanas se assemelha muito ao que Foucault 

explicou como quadro vivo, visto que “é ao mesmo tempo uma técnica de poder e um 

processo de saber. [...] de se obter um instrumento para percorrê-lo e dominá-lo; trata-lhe de 

lhe impor uma ‘ordem’” (FOUCAULT, 1999b, p. 174), e é exatamente o que ocorre com o 

discurso político sobre a “ideologia de gênero”, ao que se nota uma tendência de docilizar os 

sujeitos envolvidos com a imposição de uma ordem alicerçada em uma vontade de verdade 

que consiste em tratar apenas como moral e aceitável a concepção binária e cristã acerca do 

gênero e da sexualidade. 

Isso acontece no campo político e na própria escola, bem como na sociedade em 

geral, porque esse processo de distribuição e de repartição das disciplinas objetiva extrair a 

maior produção de efeitos que se possa. 

 

Ela permite ao mesmo tempo a caracterização do indivíduo como indivíduo, e a 

colaboração em ordem de uma multiplicidade dada. Ela é a condição primeira para o 

controle e o uso de um conjunto de elementos distintos: a base para uma microfísica 

de um poder que poderíamos chamar de “celular”. (FOUCAULT, 1999b, p. 175). 

 

Portanto, a atividade de controle das disciplinas é, umbilicalmente, relacionada ao 

exercício do poder, que se materializa no discurso, objetivando a imposição de vontades de 

verdades aos sujeitos, e esse controle disciplinar, segundo Foucault (1999b, p. 178-179): 
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Não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos; 

impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que é sua 

condição de eficácia e de rapidez. [...] Um corpo bem disciplinado forma o contexto 

de realização do mínimo gesto. [...] Um corpo disciplinado é a base de um gesto 

eficiente. [...] A regulamentação imposta pelo poder é ao mesmo tempo a lei de 

construção da operação. E assim aparece esse caráter do poder disciplinar: tem uma 

função menos de retirada de síntese, menos de extorsão do produto que de laço 

coercitivo com o aparelho de produção. 

 

Essa tentativa de controle pelo poder disciplinar remonta à análise estabelecida no 

início dessa seção, uma vez que o que se vê é o exercício de um poder político em face de 

sujeitos que detêm um conhecimento sobre as questões de gênero e sexualidade, mas que se 

mostram em oposição à noção de verdadeiro construída e que quer se impor.  

Contudo, a insurgência a essa disciplina imposta pode se afigurar enquanto uma 

estratégia de resistência, ou seja, o exercício sobre outra ação por um sujeito que se apoia em 

um aparato institucional e político, pois “não há relação de poder sem resistência”, que, por 

sua vez, apresenta-se como estratégias antagônicas às diversas formas de poder, ao que, no 

poder, só pode ser exercido por “homens livres” que dispõem de um campo de possibilidades 

de condutas para serem adotadas, não havendo que se falar, portanto, de relações de poder em 

regimes escravocratas, porquanto os sujeitos ficam adstritos à obediência das ordens de seus 

senhores (FOUCAULT, 1995, p. 248). 

De acordo com Foucault (1995), as estratégias de resistência são ações com 

características comuns que se opõem ao poder. Essas ações opositoras ao poder possuem 

atributos comuns que se referem ao alcance da luta, aos efeitos produzidos pelas estratégias de 

resistência, aos questionamentos que são feitos ao sujeito e às instâncias de poder, à oposição 

estabelecida a um determinado saber e à constituição do sujeito. 

Pode-se dizer, portanto, que “o principal objetivo destas lutas é atacar, não tanto “tal 

ou tal” instituição de poder ou grupo ou elite ou classe, mas, antes, uma técnica, uma forma de 

poder” (FOUCAULT, 1995, p. 235). Sendo assim, nota-se que os estudos sobre gênero e 

sexualidade e a sua inserção no ensino se exibem enquanto estratégias de resistência ao 

discurso contra a “ideologia de gênero”, pois buscam estabelecer condições de combate à 

discriminação através do ensino, promovendo o respeito às diferenças e o conhecimento sobre 

aquilo que é diferente para a sociedade. 

Revelam-se, pois, estratégias de resistência porque lutam contra um saber que tenta 

invisibilizar as sexualidades e identidades de gênero dissidentes, propondo um processo de 

constituição dos sujeitos que seja inclusivo e não excludente. Desta forma, verifica-se que o 
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avanço de um movimento neoconservador que se deu em razão do exercício de um poder, 

apoiado em uma instância institucional, criou vontades de verdade que são objeto de um 

sistema de disciplinas, constituindo, assim, o discurso sobre a “ideologia de gênero”. 

 

2.3 VOZES DA FALA PÚBLICA: A SINGULARIDADE DO DISCURSO POLÍTICO 

 

A gente vai contra a corrente 

Até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente 

O quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva 

A mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a roseira pra lá 

(Chico Buarque) 

 

Conforme explanado na subseção antecedente, o discurso, além de ser formado por 

enunciados, constitui-se como uma prática fundada em regularidades que se traduz em 

relações de saber e de poder. O presente trabalho se funda na análise das materialidades 

discursivas dos sujeitos políticos no período eleitoral de 2018, notadamente com relação à 

emergência da “ideologia de gênero” no centro do discurso político.  

De acordo com Courtine (2006), o discurso político é um discurso de memória que 

faz funcionar, por meio de um sistema de conservação do arquivo, uma rede difusa de 

enunciados já ditos e supostamente esquecidos, mas que retornam quando são reclamados. 

Nesse sistema, existem mecanismos que controlam o que é dito, o que deve ser dito e o que 

não deve figurar na constituição de um discurso, tratando-se, pois, de um verdadeiro aparelho 

balizado na história que irradia a todos os tipos de fala, públicas ou particulares, o que 

pressupõe, ora a interdição, ora a emancipação de alguns enunciados (PIOVEZANI, 2009). 

No campo em que o discurso político está inserido, de acordo com Piovezani (2009; 

2017), há uma notável busca por legitimidade para o exercício do poder, que se reflete na 

tentativa de legitimação do próprio discurso político enquanto uma espécie de crença 

alimentada por um certo mito, que é utilizado como fundamento para um poder legítimo. Na 

visão de Charaudeau (2006), são essas crenças e mitos que vão proporcionar a união da 

população no intuito de legitimar o sujeito político no poder. Isso acontece porque os sujeitos 

reclamam a instituição de mitos e crenças que possuam relação de identidade com aquilo que 

acreditam e que o enunciador político passa a falar a todos como se fosse uma só voz. 
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O discurso não é um acontecimento transparente refletido em uma frase, mas, sim, 

existe quando se verifica uma opacidade na fala (LE BART, 1998 apud PIOVEZANI, 2009); 

é possível auferir a realidade social em que as relações são estabelecidas; a legitimidade do 

sujeito enunciador enquanto agente político a quem a lei confere autoridade; o controle social; 

e a organização dos sujeitos enquanto grupo. 

Destarte, com o discurso político, é possível a explicação dos fenômenos sociais e 

classificação dos sujeitos e instituições, em observância, muitas vezes, a um sistema binário, o 

qual revela uma linha tênue classificatória entre o legítimo e o ilegítimo, o conservador e o 

progressista, o comunismo e o capitalismo, dentre outras classificações adotadas 

(PIOVEZANI, 2009). Nessa lógica, o discurso político serve a um sistema de poder, podendo 

ser alvo de suspeição ou desconfiança em razão da sua origem, tendo em vista que é uma 

prática que se inicia na esfera de credibilidade do seu sujeito enunciador. 

Percebe-se, com isso, que o objeto primordial do discurso político é a legitimação do 

sujeito que enuncia numa dada relação de poder. Esse processo de legitimação vem sofrendo 

alterações gradativamente ao longo dos anos, especialmente ao se considerar que, 

hodiernamente, na maioria das nações, impera o sistema republicano que, por excelência, 

pressupõe a participação popular e que todo o poder emana do povo. 

Deste modo, são os ouvintes que têm o poder para legitimar as autoridades, 

instituições, regramentos e o sistema político e social como um todo. Nessa perspectiva, o 

discurso político vai se preocupar em alcançar essa legitimidade que é conferida pela vontade 

popular, notadamente em relação ao cargo que é desempenhado pelo enunciador. Piovezani 

(2009, p. 134) vai afirmar que “a legitimação do titular ou do candidato a titular de um cargo 

político pode manifestar-se como um ‘eu’ que se fundamenta na autenticidade da pessoa e na 

verdade de seu ego profundo”. 

É preciso, pois, utilizar-se de estratégias discursivas para alcançar essa legitimidade. 

As estratégias discursivas utilizadas pelo sujeito político, de acordo com Charaudeau (2006, p. 

82): 

 

Dependem de vários fatores: de sua própria identidade social, da maneira como ele 

percebe a opinião pública e do caminho que ele faz para chegar até ela, da posição 

de outros atores políticos, que sejam parceiros ou adversários, enfim, do que ele 

julgar necessário defender ou atacar: as pessoas, as idéias ou as ações. 

 

Nesse contexto, o sujeito candidato constrói a sua identidade, na medida em que se 

coloca enquanto candidato de determinado grupo ou grupos sociais, importando todo o seu 
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Figura 3: Discurso de Jair Bolsonaro (sem partido) no Twitter. 

percurso na vida pública para poder se firmar enquanto sujeito político legitimado. 

Adentrando no objeto desta pesquisa – a saber, o discurso político acerca da “ideologia de 

gênero” –, é possível perceber que está afigurada a tentativa do candidato se ver legitimado 

com o discurso proferido, ao se considerar a onda de conservadorismo mencionada no 

capítulo anterior. Partindo dessa análise, verifica-se que o sujeito candidato busca, com isso, 

legitimar o seu “eu”, como bem coloca Piovezani (2009).  

Passemos, então, a uma breve análise de um discurso publicado no Twitter, pelo 

atual Presidente da República, à época candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (sem partido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030195503907196929. 

 

Analisando esta postagem, percebemos que o sujeito enunciador busca a 

legitimidade, em outras palavras, o voto popular, ao se apresentar como quem vai acabar com 

o crime e com benefícios penais; que vai permitir a posse e o porte de armas; que vai 

assegurar a garantia constitucional do livre mercado e ampla concorrência; e que vai impedir 

a abordagem da temática de gênero e sexualidade na escola. A esse respeito, Courtine (2006, 

p. 88) expõe que “[...] há enunciados que permanecem em vigília, dos quais podemos até 

perder a memória, que, no entanto, não são dissipados, podendo reaparecer quando for 

preciso”. 

Nessa ótica, a postagem do atual Presidente da República, na época candidato, 

recobra discursos que remontam a outras temporalidades e condições de emergência dos 

enunciados, pois, quando ele diz “[...] um Presidente que pegue FIRME CONTRA A 

BANDIDAGEM [...]; Contra saidinha nas prisões; [...] CONTRA O DESARMAMENTO”, 

recupera a memória de discursos oriundos de movimentos que exigem uma mudança na 
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legislação penal e de execução penal brasileira, deixando-a mais rígida e reduzindo as 

garantias dos acusados e apenados, além de rememorar os movimentos que foram e são 

contrários ao estatuto do desarmamento, que, inclusive, ganham coro no Congresso Nacional 

a partir de um grupo de parlamentares que se agrupam enquanto a “bancada da bala”. 

Quando o Presidente se diz “[...] A favor do LIVRE MERCADO”, assume posição 

dos movimentos liberais e neoliberais, os quais defendem a existência de um Estado mínimo e 

não interventor na economia e nas relações entre os sujeitos. Finalmente, quando diz ser “[...] 

Contra a ideologia de gênero e doutrinação ideológica nas escolas”, associa-se a discursos 

conservadores que versam sobre a proteção da família e dos dogmas cristãos. 

Como ensina Piovezani (2009, p. 135): 

 

Competência e poder são, portanto, presenças indeléveis nas promessas eleitorais, 

que asseguram pequenas e grandes mudanças na história de uma comunidade, ou 

nas autoatribuições de responsabilidade ante a constatação/indução de eventuais 

metamorfoses positivas nas condições sociais de uma dada coletividade. 

 

Por isso, vê-se que este discurso tem a finalidade de apresentar o porquê de ocupar o 

cargo a que concorre, no caso o de Presidente da República, além de cuidar na formulação de 

uma boa apresentação do seu próprio perfil, que chega até a passar de um perfil político 

(qualidade para a função pública) para suas características pessoais, como honestidade, 

probidade, dentre outras. Ele busca se aproximar do eleitor e criar um sentimento de 

identidade para com as pessoas que o ouvem/leem, e assim o faz adequando o discurso aos 

seus destinatários (CHARAUDEAU, 2006; PIOVEZANI, 2009; 2017). 

Ainda com base em Piovezani (2009), acredita-se que um discurso político detentor 

de uma certa legitimidade, ainda que provisória, tem poder para causar mudanças na 

sociedade. “O discurso político afirma sua potência interventora mesmo quando se trata de 

advogar em favor de um ‘Estado mínimo’” (PIOVEZANI, 2009, p. 135). 

O discurso constituído no campo político transcende a relação entre os sujeitos, uma 

vez que a fala do sujeito enunciador político, apesar de parecer individual, carrega uma forte 

carga representativa que a legitima, de modo que “se a voz de um locutor político deve ser a 

síntese de um coro que fala através dela, sua escuta deve sempre ser composta por muitos 

ouvidos” (PIOVEZANI, 2009, p. 137). 

Sendo assim, o discurso político pode ser uma prática discursiva alinhada a certas 

categorias identitárias que são assumidas por seus enunciadores em razão daquele “coro” que 

ele representa. É por isso que, no parlamento brasileiro, por exemplo, os parlamentares com 
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plataforma política semelhante costumam se organizar em grupos que são denominados de 

“bancadas”, como a “bancada da bala”, a “bancada evangélica”, a “bancada ruralista”, a 

“bancada das minorias”, dentre outros movimentos. 

Do mesmo modo, o público destinatário do discurso também deve estar em 

consonância com a identidade assumida pelo enunciador. Destarte, ao se debruçar sobre a 

questão em observância ao tema da presente pesquisa, considera-se que o discurso sobre a 

“ideologia de gênero” é propagado entre comunidades mais conservadoras – como 

movimentos religiosos, por exemplo –, pois estas negam o ensino acerca das sexualidades e 

identidades de gênero dissidentes em face de uma suposta ideologia, concebendo tal ensino 

como um mal a ser elidido, e, por isso, tal negação é vociferada nos discursos, sobretudo no 

discurso político de cunho conservador. 

Essa constituição do discurso político não se dá apenas pelo fato de ser enunciado 

por um sujeito político, mas por estar inserido em um ambiente político, sendo atravessado 

pelas relações de poder durante sua produção, propagação e construção de sentidos. O 

discurso político assim o é porque é resultado de uma prática discursiva histórica e que deve 

ser propagada para o seu público-alvo. Busca-se a adesão do maior número de pessoas aos 

ideais enunciados (CHARAUDEAU, 2006; PIOVEZANI, 2009).  

O discurso político, além de legitimidade e poder, procura os efeitos de uma 

produção de verdade, não se restringindo ao período eleitoral, ao que assim se configura em 

razão do ambiente em que é criado, o campo político, necessitando, também, de sua 

publicização para constituição enquanto discurso político (PIOVEZANI, 2009).  

Destarte, de acordo com Piovezani (2009, p. 151), “os modos de transmissão e o 

alcance da circulação de um discurso são fatores importantes na constituição do discurso 

político”. A esse respeito, conforme já explanado no capítulo introdutório e na subseção 

anterior, a presente pesquisa tende a analisar o discurso político fluente nas redes sociais, ao 

que a forma de circulação do discurso político, conforme será visto adiante, vem passando por 

um processo de mutação, o que facilita a publicização desse discurso. 

 

2.3.1 Dos “santinhos” de papel às mídias digitais: as mutações do discurso político 

 

É possível falar em uma transformação na forma pela qual os discursos são 

propostos, isto é, como se apresentam nas relações entre os sujeitos, aqui abordadas nas 

relações políticas. Assim sendo, o discurso político – que é objeto desta pesquisa – ao longo 
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do tempo vem sofrendo diversas transformações relacionadas a diversas questões, sobretudo, 

no que tange à constituição e à circulação desses enunciados (SARGENTINI, 2012; 2015). 

Acerca disso, Sargentini pontua que, “nos anos 1980, a importância da circulação dos 

textos torna-se pauta incontornável. E isso é muito visível, na atualidade, no que se refere ao 

discurso do âmbito da política”, além de que, “até 1998, o arquivo do discurso político era 

menos diversificado. Contava-se com livretos contendo programas de governo e panfletos” 

(2015, p. 216). 

Ora, na contemporaneidade, diversos são os meios de comunicação à disposição da 

sociedade, tanto é que os sujeitos têm, em mãos – literalmente –, as notícias veiculadas no 

mundo em tempo real, por meio dos sites ou pelas redes sociais, que, por serem canais de 

interação social, propiciam uma maior velocidade e volume de compartilhamento de 

informações. Além disso, “ao mesmo tempo em que este campo dá eco às vozes de resistência 

e protesto, também abriga os mais diversos segmentos políticos, servindo aos propósitos de 

tantos quantos queiram se colocar nesse novo espaço” (SILVA, 2018, p. 47), mostrando-se 

enquanto um campo interessante para fazer circular suas intenções enquanto sujeito político. 

Nas eleições de 2018, de acordo com Goldzweig (2018), as mídias sociais se 

mostraram como uma forma muito poderosa de atrair a atenção dos eleitores, já que 

compuseram as campanhas dos políticos enquanto estratégias de comunicação, tendo em vista 

terem se tornado palco para a circulação da informação entre os sujeitos. Em uma campanha 

em que o tempo de rádio e televisão conta bastante para persuadir os eleitores, as redes sociais 

aparecem enquanto alternativa para impulsionar a campanha, servindo tanto ao candidato com 

menor tempo de propaganda eleitoral gratuita quanto àquele com maior tempo. 

“É sob a ordem do marketing, havendo uma prevalência das características da 

propaganda publicitária sobre a propaganda política, que se erige o discurso político” 

(SARGENTINI, 2012, p. 102). Com efeito, o discurso político passa a se utilizar dessas redes 

para poder atingir o maior número de sujeitos/eleitores, o que antes só era possível por meio 

da famigerada propaganda eleitoral gratuita veiculada na televisão e/ou no rádio, que são 

fatores indispensáveis à constituição desse discurso (PIOVEZANI, 2009; SARGENTINI, 

2015). 

Sargentini (2015, p. 217) ainda articula que: 

 

O surgimento de diversas ferramentas tecnológicas criou a possibilidade de 

apreensão de todos esses materiais que são suportes do discurso político, simplificou 

a captação desses produtos de divulgação e, de forma inevitável, constrangeu a 

forma de produção do discurso político. 
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E esse constrangimento do discurso é causado justamente pelo fato de que as redes 

sociais romperam com o paradigma que, até então, revestia os discursos dos candidatos a 

cargos políticos, isto é, aquele discurso engessado que era materializado em panfletos e 

textos, vez que as redes sociais suportam um know-how bastante variado de material 

publicitário, como imagens, vídeos, gifs, dentre outros. 

De acordo com Sargentini (2012, p. 102), “na contemporaneidade, não se pode ficar 

cego às outras modalidades de linguagem que estão envolvidas no discurso político”, ao que 

se nota uma mudança no desenvolvimento do corpus objeto da análise do discurso ao longo 

do tempo. Trata-se de uma verdadeira mudança no que se compreende pelo arquivo do 

discurso político, que é objeto da análise do discurso (SARGENTINI, 2012). 

A materialidade discursiva política é sobremaneira diversificada, ante as diferentes 

formas de materialização da prática discursiva do sujeito político, sendo, pois, resultado de 

um verdadeiro deslocamento do corpus discursivo político (SARGENTINI, 2012). Se antes o 

discurso político era materializado em panfletos, evoluindo para pronunciamentos na rede 

nacional radiofônica e de televisão, hoje, o arquivo do discurso político é formado pelas 

mídias digitais. 

Como já visto, a produção do discurso demanda a emergência de condições de 

possibilidade que abarcam diversos fatores aptos a caracterizarem o discurso. Quando se trata 

do discurso político, além das questões relacionadas ao poder e à busca por legitimidade, 

também não se pode olvidar da mídia, que é instância de propagação desse discurso. Nesse 

sentido, há um deslocamento da forma pela qual o discurso político era enunciado, ao que o 

palanque do comício se transformou em televisão, criando um efeito de proximidade entre o 

sujeito político e o ouvinte (PIOVEZANI, 2017). 

Segundo Courtine (2003), o discurso político passou por um processo de 

espetacularização midiática, o que significa dizer que ele foi gradualmente sendo midiatizado 

e, com isso, foi se (re)configurando em função das mudanças do homem político, da relação 

com as massas e dos recursos sociotécnicos empregados na comunicação política. Nessa 

perspectiva, após a migração para a televisão, o arquivo discursivo político passa para as 

mídias digitais, sobretudo nas redes sociais, causando uma verdadeira aproximação entre os 

sujeitos do discurso, já que, ao utilizarem as redes sociais para promover suas plataformas 

políticas, os candidatos, além de imprimir suas ações, aproximam-se do eleitor, inclusive 

constituindo a imagem de igual, de “gente como a gente”; cuida-se de uma verdadeira 

humanização do candidato, além de tratar cada eleitor individualmente (SARGENTINI, 

2015). 
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A enunciação do discurso político nas redes sociais, na maioria das vezes, pressupõe 

a utilização de signos que se diferenciam do discurso escrito clássico, ao que as redes sociais 

possuem ferramentas que tornam possíveis a divulgação, junto com o texto, de imagens, 

vídeos e áudios. E, quando o discurso é colocado em perspectiva, de modo a materializar a 

relação de poder entre os sujeitos envolvidos, posto que serve de condutor da ação de um 

(enunciador) sobre o outro, ainda ao considerar a sua grande circulação pelas redes sociais, 

observa-se que esse alcance promovido pela internet faz com que o discurso reverbere das 

mais variadas formas, até porque: 

 

A web permite, por meio dos sites, assim como da TV, que o candidato fale ao povo, 

mas procura-se na comunicação política uma forma de falar com o povo, sem a 

intermediação da mídia jornalística ou mesmo das plataformas mais enrijecidas dos 

sites. (SARGENTINI, 2015, p. 225). 

 

E, uma vez que se fala do discurso político, não se pode olvidar de investigar as suas 

formas de difusão entre os eleitores. O que se busca, hoje, não é mais chegar ao povo, mas 

estar junto do povo, e é justamente esse “estar junto” que as redes sociais permitem. Todavia, 

é de se ponderar que tal aproximação pode revestir-se de um duplo caráter, já que beneficiará 

o candidato (e também o cidadão), uma vez que estará mais próximo dos eleitores; mas, 

também, como é enunciado diretamente e, muitas vezes, em larga escala, impacta mais ainda 

na sociedade.  

A depender do tema tratado por um político, imediatamente, opiniões dividem a 

sociedade, muitas das vezes, um lado a favor e outro contra. No caso específico do ensino de 

gênero e sexualidade, a maior controvérsia é causada justamente pelos discursos dos 

candidatos aos cargos das eleições gerais, que é o objeto dessa pesquisa. 

Mas, se o discurso político evoluiu a ponto de não mais ser materializado apenas por 

um discurso escrito, o uso das imagens parece a melhor ferramenta de enunciação nas mídias 

digitais, sendo necessário discutir sobre a possibilidade de análise do discurso nas imagens. 

Destarte, “a emergência de novos objetos impõe a adoção de novas perspectivas de pesquisa” 

(PIOVEZANI, 2017, s.p.). 

De início, deve-se ter a compreensão de que a imagem é resultado de uma construção 

histórica, ao que esta é considerada enquanto discurso (SARGENTINI, 2012). Conforme já 

explanado na seção anterior, o conceito de enunciado delineado por Foucault não diz respeito 

apenas a enunciados linguísticos. É certo que, em sendo assim: 
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Se considerarmos as diferentes materialidades que se colocam como objeto de 

investigação, tal definição indica, em linhas bastante gerais e introdutórias, uma 

possibilidade de fazer Análise do Discurso ao lado da língua, da imagem e da 

história, tendo como foco não o linguístico ou o imagético, mas a constituição de 

uma linha de pesquisa cujo objeto é o enunciado. (NAVARRO, 2012, p. 128). 

 

Trata-se de uma análise arqueológica do saber, que pressupõe o enunciado enquanto 

uma constituição histórica do acontecimento, e isso se refere à função enunciativa revelada 

por meio do discurso enquanto prática atravessada pelo poder e pela história (FOUCAULT, 

2008; NAVARRO, 2012). 

Portanto, e considerando que o enunciado está para além do dito verbalizado, e que o 

discurso político possui essa característica que se refere à evolução no modo de circulação do 

discurso, que também se pode dizer que é imanente ao discurso político, aponta-se a 

possibilidade de analisar um discurso insculpido em um post de uma rede social, seja ele em 

texto ou em imagem. 

Nas eleições de 2018, conforme já foi dito, as redes sociais se apresentaram como 

um instrumento estratégico nas campanhas realizadas pelos candidatos, todavia, é de se 

ressaltar que, mesmo sendo um campo em que podem ser expostos diversos posicionamentos, 

além de que são um meio para a circulação da informação, as mídias sociais são as 

plataformas em que as fake news (notícias falsas) tendem a circular. Estas, por sua vez, 

marcaram o pleito de 2018,  revelando-se enquanto condições de possibilidade e de existência 

dos enunciados sobre a “ideologia de gênero” no discurso político. 

Segundo Sodré (2019), as fake news ganharam força na contemporaneidade em razão 

da sua ampliada inserção nos recursos eletrônicos somada ao desinteresse demonstrado pelos 

sujeitos pela realidade dos fatos, especialmente os mais jovens e os idosos. Nesse âmbito, no 

pleito eleitoral de 2018, verificou-se um número exponencial de notícias falsas circulando 

pelas redes sociais e aplicativos de envio de mensagens instantâneas, tendo em vista que o 

desinteresse pela apuração dos fatos culminava em uma abstenção do sujeito com relação à 

checagem dos fatos, ao que se percebia o mero repasse da notícia, não havendo cuidado em 

apurar a sua veracidade ou não.  

Para construir uma melhor análise, é necessário distinguir a notícia falsa (fake news) 

do boato ou rumor. Nessa lógica, Sodré (2019, p. 98-99) afirma que: 

 

Aqui se desenha uma distinção entre notícia falsa e boato ou rumor. O primeiro caso 

é uma falsificação do fato em sentido estrito, isto é, uma quebra do pacto jornalístico 

de credibilidade, enquanto que o segundo é falsificação de fato acrescida de 

desconstrução de caráter (individual, coletivo, étnico, político etc.). As fake news 

em curso na rede eletrônica são da natureza do boato, a ser recebido menos por seu 
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conteúdo factual e mais por sua fabulação narrativa, ao modo de um fait-divers 

perverso e deliberado. 

 

Como se vê, há uma tendência de enfraquecimento da credibilidade que é 

pressuposto de uma sociedade, o que facilita a aceitação de enunciados que se mostram mais 

atraentes aos sujeitos, tornando-os mais suscetíveis de conferir crédito a boatos e fake news 

que circulam na mídia, pois “um boato pode ser aleatório ou a resultante de uma estratégia 

discursiva deliberada”, característica recorrente das fake news que circulam nas mídias 

digitais (SODRÉ, 2019, p. 99). 

Sodré (2019, p. 88) vai pontuar que, “dentro da sociabilidade democrática ou de 

qualquer sistema positivo de valores, o conhecimento da realidade de um fato sempre foi tido 

como imprescindível ao autogoverno da cidadania”, haja vista o perigo da circulação de um 

rumor contrário à realidade fática. Nessa lógica, cabe a defesa contra a lesão provocada pela 

divulgação de fake News. Sucede-se que “há se reconhecer, contudo, que individualmente é 

difícil para grande parte da população promover a referida autoproteção”, assim, tem 

conquistado espaço a associação de sujeitos para implementação da proteção contra fake news 

a partir da criação de uma estrutura que permita a checagem da veracidade da notícia, 

criando-se, então, uma agência de checagem ou fact-cheking (NEISSER, 2015, p. 183). 

De acordo com Neisser (2015), as agências de checagem de notícias falsas vão surgir 

nos Estados Unidos da América, no início dos anos 2000, tendo se espalhado por diversos 

países no decorrer dos últimos anos. “A atividade de fact-checking pode ser definida como 

uma forma de jornalismo de prestação de contas, dedicada a dar publicidade a erros factuais, 

independentemente de sua fonte” (NEISSER, 2015, p. 191). 

As atividades das fact-checking são desenvolvidas tendo como principal destinatário 

o sujeito consumidor de informação; o sujeito eleitor, no caso do discurso político. Nessa 

lógica, espera-se que os sujeitos assumam um posicionamento que diz respeito à desconfiança 

e mudança de pensamento, quando circula um enunciado capaz de colocar em xeque ou, até 

mesmo, levantar a menor dúvida que seja sobre a plataforma política do seu candidato; não 

obstante, parece, que mesmo após uma checagem que não confirme a veracidade da 

informação, os sujeitos permanecem alinhados àquela vontade de verdade (NEISSER, 2015). 

No caso das fake news que circularam nas eleições de 2018, no Brasil, O Valor 

(2018, s.p) publicou um estudo realizado pela Avaaz que apontou que 98,21% dos eleitores do 

Presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) “foram expostos a uma ou mais notícias 

falsas durante a eleição, e 89,77% acreditaram que os fatos eram verdadeiros”. É notável que 

o alcance das fake news foi alto o bastante para influenciar o resultado das eleições, uma vez 
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que o percentual de acreditação nas notícias falsas pelos sujeitos é tão alto quanto o percentual 

que registra o alcance dessas notícias. 

Para se ter uma ideia, uma das fake news que mais circulou nas materialidades 

discursivas políticas do pleito de 2018 foi sobre um suposto “kit gay” implementado pelo 

então candidato à presidência Fernando Haddad (PT) durante sua gestão à frente do 

Ministério da Educação, no Governo Lula. De acordo com O Valor (2018), 85,2% dos 

eleitores de Jair Bolsonaro (sem partido) acessaram a notícia de que Haddad havia 

implementado o “kit gay”, sendo que 83,7% acreditaram na notícia falsa. 

A esse respeito, uma pesquisa realizada pela Universidade de Stony Brook mostrou 

que “os participantes leem com mais frequência e dão mais valor aos argumentos que 

confirmam suas opiniões, o que se denomina viés de confirmação, e os que atacam as 

posições contrárias às suas, o viés de desconfirmação”, acontece, porém, que outros estudos 

concluíram que os vieses de confirmação ou desconfirmação vão estar relacionados ao nível 

de partidarização do sujeito, ao que o processo de checagem tem a função de levar os sujeitos 

a um estado em que se reflete acerca da notícia recebida antes de confirmar a sua opinião. De 

todo modo, “eleitores sem preferências partidárias fortes são mais suscetíveis à atividade de 

fact-checking” (NEISSER, 2015, p. 203-204). 

No caso apresentado, pode-se dizer, portanto, que a maioria dos eleitores de Jair 

Bolsonaro (sem partido) guarda uma relação partidária estrita com a plataforma política do 

sujeito Bolsonaro, uma vez que acreditaram na notícia apresentada. Por outro lado, a parcela 

mínima não acreditou na fake news sobre o “kit gay”, de acordo com o pensamento de Neisser 

(2015), por não possuir ligação partidária tão forte quanto a outra, sendo mais suscetível à 

reflexão. 

Com efeito, é perceptível que as condições de possibilidade que fizeram emergir 

discursos sobre a “ideologia de gênero” no pleito eleitoral de 2018 residem nas fake news que 

circularam nas redes sociais e permearam esse pleito. Nessa ótica, recobra-se as propriedades 

do enunciado para melhor descrição das condições de possibilidade aqui debatidas. Conforme 

foi dito no início do capítulo, o discurso se constitui a partir dos enunciados enquanto uma 

prática que constrói os objetos. O enunciado constitui uma função enunciativa que perpassa 

diferentes domínios e se distingue deles, como o ato de fala, a frase e a proposição. 

Por ser uma função enunciativa que constitui o discurso, é a partir do enunciado que 

se descreve as condições de possibilidade e de emergência da “ideologia de gênero” no 

discurso político do pleito de 2018, tendo como ponto de partida as propriedades do 

enunciado (referencial, a posição do sujeito, o domínio associado e a materialidade repetível).  
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Na descrição das condições de possibilidade e existência da “ideologia de gênero” no 

discurso político das eleições de 2018, toma-se como referência os estudos de Almeida 

(2019), para quem o processo da crise brasileira foi desencadeado a partir das manifestações 

de 2013, com impulso nos escândalos de corrupção e no processo de impeachment da ex-

Presidenta Dilma Rousseff, reverberando sobremaneira no pleito de 2018, momento em que 

os sujeitos se mostraram desacreditados nas instituições e na política, o que ensejou na 

emergência de candidatos que ora se opunham ao sistema, ora se apresentavam como a 

salvação para o país, tendo em vista não possuírem antecedentes negativos com relação a 

condenações por corrupção, por exemplo. 

Além disso, a conjuntura nacional foi atravessada por diversas forças sociais, entre 

elas, a moral evocada por setores tidos como conservadores – como os religiosos –, 

responsáveis por reações contrárias a mudanças consideradas progressistas, como o 

reconhecimento de direitos às pessoas LGBTQIA+, além da discussão de temas como gênero 

e sexualidade, aborto, reprodução assistida, dentre outros que colidem com os dogmas 

religiosos de matriz cristã (ALMEIDA, 2019).  

Nessa lógica, conforme Reis e Eggert (2017), o catolicismo passou a se movimentar 

contra uma suposta “ideologia de gênero” que estaria presente no PNE, em detrimento ao 

incentivo da promoção do ensino voltado ao combate ao preconceito em razão do gênero, da 

identidade de gênero e da orientação sexual, alegando que esse preceito não visava erradicar o 

preconceito, mas, sim, a erotização das crianças e adolescentes, concebendo, pois, o que se 

entende por estudos de gênero e sexualidade como “um mal a ser erradicado”, o que acabou 

reverberando quando da aprovação do PNE e dos planos estaduais e municipais, conforme já 

exposto no capítulo introdutório. 

Esses posicionamentos que negam a existência dos gêneros e das sexualidades 

dissidentes emergiram em diversas instâncias institucionais e públicas, como eventos do tipo 

“Marcha para Jesus” e na atuação dos sujeitos no parlamento e no governo, culminando no 

enquadramento enquanto inimigo da sociedade de todo aquele defensor dos estudos de 

gênero, da educação sexual, dos direitos dos sujeitos LGBTQIA+, dentre outras pautas de 

grupos minoritários, sobretudo quando mais alinhados à esquerda na seara política 

(ALMEIDA, 2019). 

Destarte, ao mesmo tempo em que se percebe uma mutação do discurso político para 

uma espetacularização midiática do discurso (COURTINE, 2003; 2006; SARGENTINI, 

2012; 2015), nota-se uma crescente utilização das redes sociais enquanto espaço para o debate 

e para apresentação das propostas dos candidatos, constituindo-se enquanto verdadeiro campo 
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de circulação do discurso político e, até mesmo, de acordo com Almeida (2019, p. 190), 

servindo de “papel decisivo na construção da (i)legitimidade dos candidatos”. 

Deste modo, a circulação de materialidades discursivas políticas contendo fake news 

acerca da “ideologia de gênero” nas redes sociais, durante o pleito de 2018, revela a existência 

de um domínio associado entre as fake news e os discursos acerca de uma suposta “ideologia 

de gênero”, estes que já permeavam o seio social brasileiro, especialmente no campo político, 

encontrando repetibilidade no suporte das redes sociais, em que é possível o registro e o 

compartilhamento dos enunciados, viabilizando uma circulação perene do discurso. 

Assim sendo, percebe-se que a “ideologia de gênero” emergiu no discurso político 

das eleições de 2018 em razão do avanço de uma “onda” neoconservadora, calcada em uma 

crise política que vem se estabelecendo desde antes das eleições, na qual se concebem os 

estudos sobre gênero e sexualidade como um mal a ser erradicado, encontrando suporte nas 

fake news e nas redes sociais, sendo que estas, por sua vez, permitem a circulação do discurso, 

ampliando o alcance das vontades de verdade insertas nestas materialidades discursivas. Além 

disso, é preciso sopesar a emergência de sujeitos políticos considerados “salvadores da 

pátria”, uma vez que não figuravam na política ou não ostentavam condenações em razão de 

corrupção, mas que seguem os pensamentos conservadores relacionados aos costumes e 

dogmas religiosos. 

Esses discursos refletem no ensino sobre gênero e sexualidade na escola pública, ao 

que se passa agora à análise desses efeitos, a partir do método arquegenealógico estabelecido 

por Foucault, que analisa as diferentes regras que compõem os saberes e fazem emergir 

determinados objetos, considerando, ainda, as relações de poder existentes entre os sujeitos. 
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3 GÊNERO, POLÍTICA, ENSINO E DISCURSO: UMA INCURSÃO TEÓRICO-

ANALÍTICA 

 

Vou repetir: não quero dizer que 

todos escolhemos o próprio gênero 

e sexualidade. Somos certamente 

formados pela linguagem e pela 

cultura, pela história, pelas lutas 

sociais das quais participamos [...] 

Cada um tem o direito de 

reivindicar esse gênero e essa 

sexualidade. (BUTLER, 2019, p. 

67). 

 

Após a compreensão dos conceitos da teoria foucaultiana para a análise do discurso, 

além da compreensão do funcionamento das condições de possibilidade e de emergência da 

“ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018, o presente capítulo dá 

continuidade à investigação, buscando situar a “ideologia de gênero” no seio do dispositivo da 

sexualidade, partindo do percurso histórico da categoria “sexualidade”. Nesse contexto, a 

sexualidade será abordada a partir do dispositivo histórico desenvolvido por Foucault (1998; 

2020b), no qual serão delineados os contornos das dissidências sexuais e de gênero e como 

essas categorias são materializadas no discurso político e no discurso docente. 

O aprofundamento teórico, portanto, seguirá em consonância com as categorias 

apresentadas, buscando descortinar a “ideologia de gênero” a partir do dispositivo da 

sexualidade, apreendo o que tem se compreendido a respeito do gênero, da sexualidade e das 

dissidências sexuais, e como essas categorias se colocam no ensino a partir das práticas 

pedagógicas e de eventuais influências projetadas pela produção de verdades na enunciação 

do discurso político. 

 

3.1 O DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE: NOTAS FOUCAULTIANAS 

 

O que vão dizer de nós? 

Seus pais, Deus e coisas tais 

Quando ouvirem rumores do nosso 

amor? 

(Johnny Hooker e Liniker). 

 

Seguindo o estudo da teoria foucaultiana, é de se deparar com as mais diversas 

categorias de análise estabelecidas por Foucault ao longo de sua trajetória de pesquisa, como 
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o discurso, o poder e a sexualidade. Nessa toada, as categorias apontadas se mostram, muitas 

vezes, em relação mútua ante o reconhecimento dos discursos enquanto práticas de saber e de 

poder; poder este que atravessa as relações entre os sujeitos docilizando os corpos e 

estabelecendo vontades de verdade, inclusive, ditando as formas de aceitação das expressões 

da sexualidade (FOUCAULT, 1998; 1999a; 2020a). 

Diante de algumas categorias estudadas, especialmente a sexualidade, que é objeto 

deste capítulo, Foucault desenvolve o conceito de dispositivo. Desta forma, cita-se o 

dispositivo da loucura, o dispositivo escolar, o dispositivo da sexualidade etc. No que se 

refere à sexualidade, conforme já mencionado, Foucault (1998) desenvolve sua teoria a partir 

do que convencionou chamar de “dispositivo da sexualidade” e não com relação à sexualidade 

balizada pelos critérios biológicos ou pelas práticas sexuais que atravessaram a história. Por 

conseguinte, definiu “dispositivo” como sendo: 

 

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 estes elementos (FOUCAULT, 1998, p. 244). 

 

Desta maneira, o dispositivo reúne elementos que possuem uma relação entre si 

capaz de agrupar ou justapor os elementos discursivos e objetos que o compõem. Nas palavras 

de Foucault (1998, p. 244), “o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo 

é a rede que se pode estabelecer com estes elementos”, sendo que a relação entre os elementos 

que compõem o dispositivo aparece como uma espécie de jogo, tendo em vista que os 

elementos se justapõem, mudam de posição e de função, além de que não necessariamente 

serão elementos discursivos.  

Segundo Foucault (1988a), a partir do dispositivo, o discurso pode circular 

assumindo diversas formas. No caso da sexualidade, por exemplo, pode se verificar a 

circulação do discurso governamental através de um programa orientador de combate às 

infeções sexualmente transmissíveis que envolvam métodos de proteção e anticonceptivos. 

Todavia, a partir do sujeito que exerce o poder, é possível uma modificação ou, até mesmo, a 

maquiagem de práticas como as narradas anteriormente. Nesse caso, imaginemos uma 

situação em que a posição de sujeito governante é alinhada ao campo progressista político, 

permitindo uma discussão mais aprofundada acerca da sexualidade. Por outro lado, em sendo 

o sujeito que governa alinhado ao campo político conservador e religioso, poderá acarretar em 

uma modificação do discurso institucional relativo à sexualidade, desta feita, emergente a 



66 

 

partir de condições de possibilidade que remontam a costumes religiosos e algumas tradições, 

que, além de capazes de modificar as práticas discursivas insertas no dispositivo da 

sexualidade, são tendentes a ocultá-las. 

A esse respeito, Foucault (1998, p. 246) vai dizer que “o dispositivo, portanto, está 

sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a 

configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o condicionam”. Aqui, 

novamente, não se fala em um poder tangível, mas em uma relação de poder que perpassa as 

práticas entre os sujeitos. No caso da sexualidade, o seu dispositivo é constituído por 

elementos que fazem circular as vontades de verdade enunciadas pela posição de sujeito que 

exerce o poder naquela relação.  

Em suma, de acordo com Foucault (2020b), o dispositivo da sexualidade se alicerça 

em outros dispositivos estratégicos, quais sejam: a) a histerização do corpo da mulher: em que 

se analisa o corpo feminino articulado com o corpo social em razão dos processos de 

regulação da reprodução, considerando a família e os filhos enquanto corolário de uma 

responsabilidade moral e biológica, já que a mulher teria o papel de protetora da família e dos 

filhos, além de servir à reprodução da espécie; b) a pedagogização do sexo da criança: que se 

manifesta no combate à masturbação infantil, diante dos perigos físicos, sociais e morais que 

apresentaria à sociedade e ao sujeito criança; c) a socialização das condutas de procriação: 

que se materializou em instrumentos de regulação do planejamento familiar, sobremaneira no 

que se refere à fecundação e à reprodução; e d) a pisquiatrização do prazer perverso: em que 

se catalogou e esquematizou as ditas anomalias sexuais, que deveriam ser objeto de correção 

das tecnologias de poder. 

Por conseguinte, podemos reparar o regime de uma produção de verdades e os 

procedimentos de controle do funcionamento do dispositivo da sexualidade a partir do 

exercício de um poder negativo nas relações da sociedade ocidental, seja oriundo do Estado, 

da igreja ou de outra instância, mas com esse caractere negativo, ao que Foucault (1998; 

2020b) denominou como “hipótese repressiva”. Ademais, a constituição do dispositivo da 

sexualidade passa pela “intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências [que] encadeiam-se uns aos outros, 

segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder” (FOUCAULT, 2020b, p. 115).  

Foucault (2020b), ao delinear a formação do dispositivo da sexualidade, traça uma 

relação com o dispositivo de aliança, que, mesmo que não substituído pelo dispositivo da 

sexualidade, foi tangenciado por ele em face das mutações sociais verificadas a partir de 

meados do século XVIII. O dispositivo de aliança, portanto, alicerça-se sobre os sistemas 
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matrimonial e de parentesco, relacionado, ainda, às transferências de bens e de patronímicos 

com as relações matrimoniais, ancorando-se sobre o proibido e permitido, o prescrito e o 

adulterado, sobre a reprodução das relações e da lei por meio da perpetuação do chamado 

“sangue azul” dos nobres, bem como da circulação das riquezas, caracteres tributários aos 

idos dos anos de 1700. Entretanto, é de bom alvitre que o dispositivo da sexualidade não se 

propõe à reprodução, mas a engendrar uma analítica dos corpos com mais especificidade e, de 

maneira mais geral, do corpo social (FOUCAULT, 2020b).  

Contudo, para a teoria foucaultiana (FOUCAULT, 2020b), esse dispositivo da 

aliança não perdeu sua razão de existência, mas, sim, passou a ser considerado dos 

sustentáculos do dispositivo da sexualidade. De tal modo, a instituição familiar emerge em 

situação de coabitação com relação aos dois dispositivos e, dessa maneira, parece-nos 

sintomático que seja a família, a despeito das inúmeras mutações que passou nos últimos 

anos, um mecanismo tão reclamado pelos políticos alinhados à direita, cujos discursos 

analisaremos neste estudo.  

Foucault (2020b) explica que, nos últimos séculos, o sexo esteve mais presente na 

produção de discursos, em que se viu uma grande circulação e proliferação de discursos a seu 

respeito em várias instâncias de poder, sem, contudo, deixar de lado o controle da enunciação, 

de modo que a contenção, a discrição e a imposição de regras sobre si passam a figurar nos 

procedimentos de controle dessa discursividade, pois: 

 

Definiu-se de maneira muito mais estrita onde e quando não era possível falar dele; 

em que situações, entre quais locutores, e em que relações sociais; estabeleceram-se, 

assim, regiões, se não de silêncio absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre pais 

e filhos, por exemplo, ou educadores e alunos. (FOUCAULT, 2020b, p. 20). 

 

Uma instância de poder que exemplifica a implementação dos procedimentos de 

interdição do discurso a respeito do sexo (e da sexualidade) é a Igreja, logo, na instância 

religiosa se verifica as situações em que seria possível, como e o porquê de ser possível falar 

da sexualidade, além da forma pela qual a temática era tratada com relação aos sujeitos. De 

acordo com Foucault (1998, p. 249): 

 

Até a metade do século XVI, a Igreja controlou a sexualidade de maneira bastante 

frouxa: a obrigação do sacramento da confissão anual, com as confissões dos 

diferentes pecados, garantia que não se tivesse histórias imorais para contar ao 

padre. A partir do Concílio de Trento [...] assistiu-se ao aparecimento, ao lado das 

antigas técnicas de confissão, de uma série de procedimentos novos que foram 

aperfeiçoados no interior da instituição eclesiástica, com objetivos de purificação e 

de formação do pessoal eclesiástico. 
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Como se vê, o jogo de poder perpetrado pela Igreja com relação à sexualidade nos 

séculos passados ante as estratégias utilizadas em suas práticas discursivas, que compõem o 

dispositivo da sexualidade, sofreu modificações no decorrer do tempo. Se, inicialmente, 

disciplinava-se o sexo apenas com a obrigação da confissão dos pecados, passou-se a 

docilizar as práticas sexuais com práticas de coerção física, além daquelas morais já 

existentes.  Hodiernamente, considerando o cenário de prevalecimento de direitos que não 

mais legitimam a coerção física que era empregada, a disciplina da sexualidade perpetrada 

pela religião se baseia nos procedimentos de interdição dos discursos sobre a sexualidade 

(FOUCAULT, 1999a), já que faz circular, a partir do meio religioso e buscando legitimidade 

no divino, vontades de verdade acerca da temática da sexualidade que, com efeito, objetivam 

silenciar os corpos dissidentes e os movimentos que buscam o reconhecimento da diversidade 

ante as alcunhas aplicadas aos movimentos de luta pelos direitos dos sujeitos compreendidos 

pelas dissidências sexuais e de gênero (REIS; EGGERT, 2017).  

Com efeito, o que se percebe é o mesmo jogo de poder estabelecido a partir de outras 

estratégias, pois “para que uma determinada relação de forças possa não somente se manter 

mas se acentuar, se estabilizar e ganhar terreno, é necessário que haja uma manobra” 

(FOUCAULT, 1998, p. 255). Nesse sentido, pode-se dizer que a escola é, também, uma das 

instâncias em que o tratamento do sexo e das sexualidades tende a ser disciplinado a partir de 

uma pedagogização da sexualidade. Na escola, há uma repressão sutil e constante da 

sexualidade, que fortalece uma pedagogia que, a partir da disciplina, tende a formar uma 

produção de verdade atinente às características de gênero e capaz de interditar a produção 

discursiva sobre sexualidades diferentes e docilizar os corpos daqueles sujeitos inseridos no 

ambiente escolar, traçando a masculinidade e feminilidade a partir de valores e 

comportamentos que ora se espera daqueles que se identificam com tais características de 

gênero (LOURO, 2019). 

A sexualidade “é uma invenção social, uma vez que se constitui, historicamente, a 

partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que normatizam, que 

instauram saberes, que produzem ‘verdades’” (LOURO, 2019, p. 12-13). Nesse contexto, à 

guisa do que o dispositivo compreende, o discurso político também é considerado na análise 

do dispositivo da sexualidade. 

Neste caso, o objeto que ora se analisa se inscreve na produção de verdades a 

respeito do gênero, da sexualidade e do sexo no seio da singularidade do discurso político, 

com a circulação da “ideologia de gênero” à época da campanha eleitoral de 2018. Como já 

foi visto, a “ideologia de gênero” emergente na instância cristã tem reverberado em diversos 
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setores sociais, sobretudo no que tange às políticas educacionais concernentes ao ensino sobre 

gênero e sexualidade. 

Nesse sentido, o dispositivo da sexualidade abrange os enunciados, as vontades de 

verdade, as instituições e os sujeitos envolvidos na circulação e na proliferação dos discursos 

acerca da “ideologia de gênero” na campanha eleitoral de 2018, inclusive as fake news, 

concebidas no âmbito do discurso político fluente nas redes sociais, dada a sua mutação e 

adaptação às novas formas de socialização. Algumas questões, entretanto, devem, ainda, ser 

respondidas e problematizadas para que se possa entender a emergência dessas categorias e as 

suas condições de possibilidade e de existência. Marcadamente, o que seria a categoria gênero 

circunscrita no dispositivo da sexualidade e como essa categoria é teorizada de maneira que a 

produção de verdades a respeito do sexo, gênero e sexualidade é enunciada e circula no 

ambiente escolar e no discurso político.  

 

3.2 ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE: UMA INCURSÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA 

 

Eu sou filho do arco-íris 

Eu tenho outra íris 

Eu tenho outro olhar 

E se o céu azul 

Nos traz o arco-íris 

É pra que a Terra inteira possa 

admirar 

(Vários artistas) 

 

Atualmente, sobretudo por ser no campo das humanidades, a analítica do dispositivo 

da sexualidade, sobremaneira a partir do espectro “ideologia de gênero”, torna necessário 

descortinar a categoria gênero que é posta no arquivo do dispositivo. A noção de gênero, 

contudo, vai além do que se conhece por masculino e feminino, órgãos genitais e instâncias de 

legitimação e de poder para cada gênero. 

A ideia de gênero passa pela construção política dos sujeitos, através de 

procedimentos de regulação, seja ocultando ou descortinando, categorizando ou afirmando ser 

algo. Apesar disso, a noção de gênero não se consubstancia na afirmação do que é ou do que 

se tem, mas, como base para a performatividade do que se entende como masculino e 

feminino aliado às questões biológicas e cromossômicas (BUTLER, 2014). De acordo com 

Louro (2019) e Butler (2020, p. 21), “o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente 

ou consistente nos diferentes contextos históricos”, de modo que as noções de masculino e 
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feminino possuem significados distintos dentro de cada estrutura societária. Por conseguinte, 

a categoria gênero também não pressupõe um binarismo, tampouco a necessidade de 

responder quantos gêneros podem existir e ser catalogados. 

A contemporânea problemática do gênero o concebe, de acordo com Butler (2020), 

como um constructo social e cultural, dissociado da ótica biológica assumida pelo sexo. Aqui, 

reside a diferença primordial entre gênero e sexo, vez que o sexo, ao contrário do gênero, 

apresenta-se inflexível, rígido e imodificável como a norma biológica atinente ao corpo 

sexuado. Nesse contexto, a manifestação do gênero não necessariamente irá corresponder ao 

corpo sexuado, pois aquele é culturalmente constituído, o que afasta a normatividade imposta 

pela biologia e, por conseguinte, como prescinde de equivalência ao sexo, o gênero não se 

limita ao seu binarismo. Portanto, 

 

Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente 

do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que 

homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo 

feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como 

um feminino. (BUTLER, 2020, p. 26). 

 

Deste modo, “as muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias 

possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente” (LOURO, 2019, p. 10), relacionando-se não apenas com a 

identidade cultural do sujeito, mas, considerando, também, as mudanças na sociedade como 

um todo, dado o avançar da tecnologia e as novas formas de dominação do capital, por 

exemplo. Desta maneira, uma multiplicidade de identidades de gênero e sexuais, consideradas 

como fragmentos de um todo, constituem a identidade do sujeito. 

Contudo, a construção social do gênero, apesar de lhe conferir certa fluidez frente ao 

corpo sexuado e suas características cromossômicas, não se mostra de tudo o caminho para 

uma discursividade do gênero livre dos procedimentos de interdição e fora do regime de 

verdade que tangencia o seu caráter fluído, por justamente servir enquanto uma norma 

reguladora das questões que se circunscrevem na discursividade dos corpos, pois: 

 

As pessoas são reguladas pelo gênero e que esse tipo de regulação opera como uma 

condição de inteligibilidade cultural para qualquer pessoa. Desviar-se da norma de 

gênero é produzir o aberrante exemplo que os poderes regulatórios (médico, 

psiquiátrico, e legal, apenas para nomear alguns) podem rapidamente explorar para 

alavancar a racionalidade de seu próprio zelo regulador continuado. (BUTLER, 

2014, p. 267). 
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Com efeito, pode-se afirmar que, dada a regulação do gênero, sua construção social 

implica em uma coercibilidade atinente à sua formação. Assim, não se pode falar em qualquer 

possibilidade de manifestação de gênero ante a faculdade pré-estabelecida pela cultura 

hegemônica, o que fortalece o sistema binário de gênero e condiciona a discursividade dos 

corpos aos limites culturalmente estabelecidos (BUTLER, 2020), o que “naturaliza a instância 

hegemônica e exclui a possibilidade de pensar sua disrupção” (BUTLER, 2014, p. 254). 

Desta maneira, as manifestações da sexualidade e do gênero que destoam da cultura 

hegemônica cisheternormativa são classificadas como dissidentes. As dissidências sexuais, 

portanto, são as identidades de gênero e orientações sexuais que estão fora do padrão 

heteronormativo e binário, como a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, a 

pansexualidade, a transgeneridade, a intersexualidade, dentre outros. 

Convém explicar que a identidade de gênero constitui o próprio sujeito sem, contudo, 

afirmar-se enquanto continuidade do gênero socialmente construído, dadas as possibilidades 

de subversão à cultura hegemônica com a emergência de sujeitos que não se conformam à 

normativa de gênero existente (BUTLER, 2020). Já a orientação sexual está para as relações 

interpessoais de natureza afetiva e sexual, que também podem ser descontínuas em relação ao 

padrão heteronormativo, uma vez que não necessariamente serão consonantes ao gênero 

culturalmente construído. 

Segundo Butler (2020, p. 44): 

 

A noção que pode haver uma “verdade” do sexo, como Foucault a denomina 

ironicamente, é produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram 

identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gênero coerentes. A 

heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições 

discriminadas e assimétricas entre “feminino” e “masculino”, em que estes são 

compreendidos como atributos expressivos de “macho” e de “fêmea”. A matriz 

cultural por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos 

tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aqueles em que o gênero não 

decorre do sexo e aqueles em que as práticas do desejo não “decorrem” nem do 

“sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, “decorrer” seria uma relação política de 

direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o 

significado da sexualidade. 

 

Entretanto, a irrupção a esses padrões socialmente construídos, conforme aponta a 

autora estadunidense, tem como efeito uma campanha de repreensão social que reverbera em 

diversas instâncias, como na medicina, no direito, na escola ou nas instituições 

governamentais, ao se considerar as reprimendas às sexualidades e identidades de gênero 

dissidentes, que acabam sendo tidas como “transgressões”, levando a cabo a exclusão social e 

a violência física, além de uma violência institucionalizada, como no caso dos intersexos, que 
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são submetidos, ainda em tenra idade, às cirurgias tidas como “corretivas”, bem como a 

patologização das dissidências sexuais e de gênero.  

Com efeito, “certos tipos de ‘identidade de gênero’ parecem ser meras falhas do 

desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, precisamente por não se conformarem às 

normas de inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2020, p. 44), pois as sociedades tendem a 

definir, com base em parâmetros diversos, o que compreende como identidade ideal e normal, 

dentro do binário masculino-feminino (LOURO, 2019), o que a faz ojerizar toda e qualquer 

manifestação da sexualidade ou do gênero que não seja a “normal”, o que já foi 

exaustivamente tratado nesta pesquisa. 

Ademais, o papel normativo do gênero não se restringe apenas ao aspecto da 

identidade, abrangendo a participação dos sujeitos nas relações sociais, porquanto desvela os 

cargos que devem ser ocupados por homens e/ou mulheres e, até mesmo, as atividades que 

serão desempenhadas considerando a orientação sexual dos sujeitos. Por conseguinte, é essa 

normatividade do gênero socialmente construído que insere as pessoas trans no contexto da 

prostituição; que exclui a criança e o adolescente homossexual da socialização no ambiente 

escolar; que coloca como aceitável o homem gay que “se dá o respeito” ou que é engraçado, 

dentre outras circunstâncias criadas pela norma de gênero. 

Desta forma, o posicionamento aqui adotado é o de que a sexualidade se relaciona 

aos processos sociais, aos costumes e às diversas movimentações culturais, ao que se tem 

percebido que a discursividade que se imprime aos corpos nada mais é do que fruto dessa 

construção social, que toma como base as relações entre os sujeitos e as redes de poder 

estabelecidas, pois “os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela 

alterados” (LOURO, 2019, p. 16).  

Pode-se afirmar, assim, que o gênero e a sexualidade são signos da constituição do 

sujeito a partir da cultura em que estes estão inseridos, mas que não podem, em razão disso, 

estarem necessariamente atrelados a uma maioria significativa de expressão do gênero e da 

sexualidade no contexto de inserção do sujeito, pois, se assim fosse, não haveria como se falar 

em dissidências sexuais e de gênero, mas apenas em diversidade cultural, sendo o debate do 

estudo de gênero mais abrangente, porquanto questiona e problematiza como o gênero e a 

sexualidade, apesar de socialmente e culturalmente construídos, são rejeitados e modificados 

a partir da percepção de cada sujeito, não guardando relação de continuidade. 

A descontinuidade do gênero e da sexualidade consubstanciada no que se 

convencionou chamar de sexualidades e identidades de gênero dissidentes revela que essas 

categorias não podem ser tangenciadas para a margem dos debates importantes à sociedade, 
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sobretudo por dizerem respeito à constituição dos sujeitos e, por consequência, aos sujeitos 

considerados em si mesmo.  

No entanto, o silêncio imposto à problemática descortinada nessa seção, 

sobremaneira no âmbito escolar, tem se mostrado caro à sociedade de maneira negativa, 

porquanto se apresentam números altos relativos à violência contra as pessoas LGBTQIA+, 

seja na escola ou no convívio social em geral, colocando o Brasil nas primeiras posições de 

um ranking que não revela desenvolvimento nem progresso, mas retrocesso e desrespeito aos 

direitos humanos. 

Assim sendo, a questão da “ideologia de gênero”, que tanto permeou o discurso 

político nas eleições de 2018, pode ser considerada como a “mais meticulosa, continuada e 

intensa vigilância, bem como do mais diligente investimento” (LOURO, 2019, p. 19) dos 

grupos e sujeitos que ocupam as instâncias hegemônicas responsáveis pelas normas de 

gênero, uma vez que deturpa o que, de fato, é estudado, teorizado e problematizado no que se 

refere ao gênero e à sexualidade. 

Deste modo, reconhecer que as diferenças existem e a elas conceder as condições 

necessárias à existência se faz necessário para que a sociedade possa compreender que suas 

práticas constroem os gêneros e as sexualidades, mas que, apesar de imporem regras, não são 

capazes de vincular a performatividade de gênero que o sujeito reconhece e percebe, 

tampouco como a sexualidade será vivenciada, o que, considerando as preconcepções da 

sociedade atual, somente será possível através do ensino, o que será melhor explorado a 

seguir. 

 

3.2.1 O ensino de gênero e sexualidade: tensões, disputas e o papel das ciências humanas 

 

[...] Um novo tempo há de vencer 

Pra que a gente possa florescer 

E, baby, amar, amar sem temer 

(Johnny Hooker e Liniker). 

 

Com os movimentos que constituíram os direitos fundamentais de segunda 

dimensão, os chamados direitos sociais, e com a promulgação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a educação passou a ser considerada um direito, e, mais do que isso, um 

direito inerente a toda e qualquer pessoa. Partindo desse entendimento, debates nacionais e 

internacionais foram realizados em fóruns, conferências e convenções, resultando na 

constituição de documentos que tratam da educação como direito fundamental, como é o caso 
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da CRFB/88 e da LDB, que, sobremaneira, abordam o ensino como forma de promoção da 

igualdade (CANDAU, 2012; REIS; EGGERT, 2017). 

No mesmo sentido, em outros trabalhos já publicados (MENEZES; SILVA, 2019; 

MENEZES et al., 2020), assumimos a posição de que, por ser a educação um direito 

fundamental de todos, além de considerar os objetivos previstos na CRFB/88, o ensino se 

coloca enquanto um instrumento de combate à discriminação e à desigualdade social, 

buscando garantir o reconhecimento das diferenças, sobremaneira das dissidências sexuais e 

de gênero enquanto manifestações legítimas da sexualidade e do gênero, consubstanciadas na 

formação dos sujeitos. 

Miskolci (2020) explica que, com o processo de redemocratização iniciado após a 

ditadura militar, mais precisamente na década de 1990, o ensino básico passou a ser 

concebido a partir de um caráter de universalidade, cuja prestação chegou a uma grande 

parcela da população brasileira, mas que, devido às feridas e cicatrizes do regime militar, a 

sociedade brasileira não se encontrava apta a discutir temas relacionados à diversidade, que, 

por sua vez, buscava reconhecimento pelos seus sujeitos que eram (são) tidos como 

“diferentes”. 

Naquela época, a irrupção de movimentos sociais ganhava fôlego com a derrubada 

do regime ditatorial que governou o país por mais de vinte anos, e que, com relação à 

comunidade LGBTQIA+ (à época reconhecida enquanto movimento gay), passou a 

vislumbrar a luta por outros direitos além da saúde, tendo em vista que o advento do coquetel 

antirretroviral contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) permitiu o vislumbre de dias 

de esperança com a vivência da possibilidade de tratamento para a AIDS, que, por ter 

assolado de maneira mais forte os sujeitos de sexualidade e gênero dissidentes, tornou-se a 

pauta primária do movimento, momento em que se começou a introduzir a Teoria Queer. A 

busca por cidadania, portanto, veio surgir no ambiente escolar enquanto materialização de 

uma prestação pelo Estado apta a fornecer condições para a produção do conhecimento, do 

livre pensamento e da livre manifestação, sobretudo após o período ditatorial que havia sido 

vivenciado (MISKOLCI, 2020). 

Por conseguinte, conforme apontado em nossos estudos anteriores (MENEZES; 

SILVA, 2019; MENEZES et al., 2020), a LDB promulgada em 1996 desvelou princípios 

imanentes aos processos de ensino e aprendizagem, sobremaneira por se referirem ao respeito 

e ao reconhecimento das diferenças, buscando garantir o acesso, a permanência e a formação 

cidadã para o reconhecimento das diferenças e consequente combate às formas de 

discriminação. Nesse sentido, documentos como Os Princípios de Yogyakarta sobre a 
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Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero, além de eventos internacionais, como o Fórum Mundial de Educação, 

concorreram para o estabelecimento de uma agenda que articulava o ensino ao combate da 

discriminação às sexualidades e identidades de gênero dissidentes, ao passo que não trataram 

apenas de positivar o direito à educação, mas buscaram colocar a educação em perspectiva, na 

medida em que se buscava uma igualdade de direitos com o reconhecimento das diferenças, 

sobremaneira as dissidências sexuais e de gênero (REIS; EGGERT, 2017). 

De acordo com Amaral e Macedo (2018), em 2004, foi lançado o Programa Brasil 

Sem Homofobia, que buscava, a partir da articulação com a educação, o combate à 

discriminação em razão da orientação sexual. A esse programa, sucederam a Conferência 

Nacional de Educação Básica, a Conferência Nacional LGBT, e a Conferência Nacional de 

Educação, que tiveram suas propostas apresentadas no seminário Escola Sem Homofobia, 

promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados no ano de 

2010. Na ocasião, a fala do então Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do MEC foi deturpada pelo então deputado e atual presidente, Jair Bolsonaro 

(sem partido), que fez circular discursos acerca de um suposto “kit gay”, cujo material 

supostamente ensinaria às crianças e adolescentes práticas sexuais tanto hétero como 

homoafetivas, evocando e fazendo emergir as mais diversas forças contrárias às políticas de 

ensino voltadas ao combate à discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de 

gênero que, quando já situadas nesse contexto de tensões e disputas em torno da agenda da 

diversidade, ganharam mais força entre os setores que formariam a base de uma aliança 

neoconservadora que, atualmente, protagoniza o espaço político dominante.   

Esses tensionamentos e disputas também envolveram os termos utilizados pelos 

defensores do Escola Sem Homofobia e pelos seus opositores que defendiam a existência de 

um “kit gay”, pois “enquanto xs defensorxs tentavam ligar o debate em torno da ‘juventude’ 

como sendo o público alvo do projeto, xs opositorxs tentavam direcionar para a ‘infância’ 

como ficou claro nas diversas falas de deputadxs e reportagens contrárias ao material” 

(AMARAL; MACEDO, 2018). Com efeito, o que se verifica é uma regularidade discursiva 

que atrela a proteção da infância a não discussão (e, até mesmo, a proibição) sobre gênero e 

sexualidade na escola, que é enunciada enquanto uma vontade de verdade tendente a ocultar o 

objetivo precípuo desses procedimentos de interdição do discurso, que seria a manutenção de 

um “status quo” marcado pelo machismo, pela misoginia, pelo racismo e pela LGBTfobia. 

Desta maneira, a produção de verdades acerca de uma suposta sexualização da 

infância enquanto política governamental para a educação acabou por introjetar, na sociedade, 



76 

 

um sentimento de ojeriza à discussão de temas relacionados à sexualidade e ao gênero, ante as 

vontades de verdade que se fizeram circular no discurso político institucional, que colocava 

essa discussão como se a política objetivasse a sexualização precoce dos sujeitos desde a mais 

tenra idade, o que veio ser chamado enquanto “ideologia de gênero”, provocando, assim, 

repúdio social, afinal, as crianças tendem a serem os sujeitos que mais recebem proteção e 

empatia social, o que não acontece com o grupo LGBTQIA+. 

Em razão disso, Amaral e Macedo (2018) apontam que o governo brasileiro recuou 

na agenda da diversidade no âmbito do ensino, considerando que a circulação de discursos 

acerca do suposto “kit gay” acarretaria a perda de capital político. Nessa época, dos idos de 

2011, a “ideologia de gênero” passa a ganhar mais força no contexto brasileiro, apesar de que 

tais discursos foram proliferados em maior número a partir dos anos 2014-2015. Conforme 

Miskolci e Campana (2017, s.p.): 

 

A hegemonia da noção de “ideologia de gênero” se estabelece no Brasil a partir de 

2011, ano em que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a união entre 

pessoas do mesmo sexo tinha o mesmo status do casamento heterossexual. No 

mesmo mês da decisão do Supremo, ganhou notoriedade nacional a polêmica sobre 

o material didático do programa “Escola sem homofobia”, apelidado pelos 

conservadores de “kit gay”, que seria distribuído em seis mil escolas públicas, mas 

que, depois de forte oposição, foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. 

 

Nesse contexto, a “bancada evangélica” passa a assumir o controle da Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara por meio de um parlamentar neopentecostal, o que viria a 

impactar profundamente na elaboração do Plano Nacional de Educação em 2014 

(MISKOLCI; CAMPANA, 2017). Diante de tal cenário, as forças neoconservadoras e 

religiosas reuniriam as forças necessárias para excluir do texto base do PNE, enviado pelo 

poder executivo federal, as disposições relativas à inclusão de temas como gênero e 

sexualidade na política nacional de educação no decênio 2014-2024. 

No art. 2º da redação do projeto de lei que viria a se tornar o PNE, havia disposição 

de que o ensino teria como objetivo a promoção do respeito às diferenças e o combate à 

discriminação em razão de identidade de gênero, orientação sexual e outras circunstâncias, o 

que foi sumariamente rejeitado pelo Congresso Nacional ante o “pânico moral” que havia se 

instalado com relação ao espectro da “ideologia de gênero”. Dessa forma, foi apresentado 

projeto substitutivo que excluiu os recortes temáticos referentes a uma abordagem do ensino 

promotora de reconhecimento das diferenças e combate às formas específicas de 

discriminação, passando a vigorar uma previsão genérica de enfrentamento ao preconceito 

(REIS; EGGERT, 2017; MENEZES; SILVA, 2019).  
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Essa interdição à temática de gênero e sexualidade no ensino se traduziu em uma 

cruzada moral, que, conforme Miskolci (2018, s.p.): 

 

A cruzada moral recusa e reage a mudanças nas relações de poder sob o disfarce de 

defesa da família, na verdade um arranjo doméstico compreendido por esses grupos 

de maneira pouco condizente com a realidade sociodemográfica nacional. Os 

empreendedores morais que deflagraram a cruzada definem a família como 

indissociável da heterossexualidade e do controle dos homens em relação às 

mulheres e aos filhos defendendo, portanto, a autoridade absoluta do pai e a família 

como verdadeiro estado de exceção. 

 

Assim, as posições de sujeito atinentes a essa cruzada moral surgem, principalmente, 

em um contexto de crise política e institucional marcado pela desacreditação da população nas 

instituições da República, notadamente após as operações judiciais e da polícia que 

investigam crimes de corrupção, proporcionando um dispositivo propício à circulação dos 

discursos acerca da “ideologia de gênero” enquanto uma doutrina ideológica que seria 

imposta às crianças e adolescentes com o objetivo de “acabar” com o modelo tradicional de 

família, provocando o cenário de disputas e de ojeriza à tratativa da sexualidade no ensino 

(MISKOLCI, 2018; ALMEIDA; 2019). 

Assim, “a verdadeira batalha, que foi deflagrada em 2015 em torno do Plano 

Nacional de Educação, e suas versões estaduais e municipais mostram um conflito em torno 

de concepções autoritárias e democrática do ensino e, sobretudo, de seus conteúdos” 

(MISKOLCI, 2020, p. 59), uma vez que, apesar da derrocada do ensino sobre gênero e 

sexualidade no PNE, o MEC tratou de emitir nota técnica destinada às secretarias estaduais e 

municipais de educação, com vistas a orientar pela manutenção da abordagem específica da 

temática de gênero de sexualidade no ensino, conforme delineado na proposta que havia sido 

enviada ao Congresso Nacional. Contudo, o crescimento exponencial dos grupos 

neoconservadores e desta “cruzada moral” resultou na quase que idêntica reprodução do PNE 

nos planos estaduais e municipais de educação. 

Portanto, atualmente, não há uma política educacional com amparo normativo 

expresso para a promoção da igualdade de gênero e orientação sexual, ao que se pode afirmar 

que a construção de uma verdadeira educação para a diversidade esbarra no desafio que é o 

tratamento de temas sensíveis à sociedade, como as dissidências sexuais e de gênero e o 

ensino de gênero e sexualidade; isso porque se nota a pouca profundidade no tocante ao 

tratamento adequado da amplitude de formas de discriminação existentes em um espectro 

social, pois inexistem propostas efetivas de tomada de ação para luta contra a discriminação 

com relação a determinados grupos, não previstos nessa legislação, o que inviabiliza a 
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implementação de um ensino inclusivo em uma acepção holística (MELLO; AVELAR; 

MAROJA, 2012; REIS; EGGERT, 2017; SOUZA JUNIOR, 2018). 

Dentre os grupos sociais não abordados em sua especificidade nas Diretrizes 

Nacionais de Ensino, ao que se refere à promoção da cidadania e erradicação da 

discriminação, está a população LGBTQIA+, pois, em que pese o direito à educação 

pressupor a figura de uma escola para todos, tendo em vista sua constituição assentada de 

maneira a garantir a isonomia (CANDAU, 2012), torna-se premente o fomento de uma cultura 

inclusiva (PRADEL; DÁU, 2009). Nesse diapasão, deve-se compreender que as políticas 

voltadas ao reconhecimento das diferenças, neste caso das sexualidades e identidades de 

gênero dissidentes, não se têm a mesma empatia e engajamento social que assegurados a 

políticas contra a discriminação de outros grupos vulneráveis (MELLO; AVELAR; 

MAROJA, 2012), tornando necessário um recorte na implementação de políticas de ensino 

contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

A necessidade desse recorte se releva diante da vedação constitucional a toda e 

qualquer forma de discriminação, cujo combate somente seria possível com o aumento da 

participação das minorias nas políticas públicas. Com relação à temática de gênero e 

sexualidade, por muito tempo, buscou-se cuidar da questão a partir de um viés biológico e 

patologizante consubstanciado no reconhecimento das partes do corpo, notadamente os órgãos 

genitais, enquanto integrantes de um sistema necessário à reprodução da espécie humana, 

além de uma abordagem sobre as infecções sexualmente transmissíveis e algumas formas de 

prevenção (MENEZES et al., 2020). 

Entretanto, algumas questões surgem em razão do ensino de gênero e sexualidade na 

escola, especialmente no que concerne às ciências humanas: os docentes estariam preparados 

para lidar com uma abordagem tão complexa e que, muitas das vezes, foge da compreensão 

que é fornecida pela sua formação? Primeiro, considera-se, atualmente, a caracterização do 

docente enquanto um sujeito que vai além do lecionar, sendo imprescindível a necessidade de 

se buscar conhecimento, trabalhar com a complexidade, questionar, instigar, enfim, um 

verdadeiro professor-pesquisador (ANDRADE, 2018). 

Consideramos que a abordagem de temas transversais como gênero e sexualidade é 

de considerável complexidade, tendo em vista que a exploração dessas temáticas, muitas 

vezes, limita-se ao aspecto biológico, seja com relação ao corpo humano ou até à prevenção 

de infecções sexualmente transmissíveis, abordagem essa que pode ser considerada como um 

desafio no que tange à discussão de temas transversais como gênero e diversidade sexual, os 
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quais devem ser mais bem explorados na formação cultural dos sujeitos (BRANDÃO; 

LOPES, 2018; MENEZES et al., 2020). 

Nesse mesmo sentido, Andrade (2018), ao retomar conceitos foucaultianos, 

apresenta a possibilidade de tratar o conceito de gênero de forma analítica dentro das relações 

de poder constituídas entre os sujeitos do espaço escolar, notadamente as estudantes e os 

estudantes, tendo em vista que “as diferentes construções de masculino e feminino jovens 

podem produzir vulnerabilidades em relação à escolarização [...] e como, generificadamente, 

relacionam-se coma instituição escola, com a família, com as professoras e entre si” 

(ANDRADE, 2018, p. 45). Segundo Louro (2019), a sexualidade está relacionada à 

constituição do sujeito a partir dos aspectos sociais e culturais, além de que o ambiente 

escolar serve como verdadeiro espaço de docilização dos corpos com relação às 

manifestações da sexualidade e às regulações do gênero. Dessa maneira, tratar sobre gênero e 

sexualidade apenas em seu aspecto biológico é, antes de tudo, excludente. 

Com efeito, o ensino sobre gênero e sexualidade a partir das ciências humanas 

poderá reverberar na formação dos jovens e adolescentes que estão em seu período escolar, e 

isso porque a constituição do sujeito em si mesmo transcende a esfera biológica, sendo 

características como cultura, história e a formação do pensamento, responsáveis pela 

construção do sujeito crítico e pensante. Conforme já mencionado nas seções anteriores, a 

partir da teoria de Butler (2014; 2020), Louro (2019) e Foucault (2020b), concebemos a 

sexualidade e o gênero como categorias cultural e socialmente construídas que estão muito 

além da biologia, posto que devem ser considerados diversos aspectos para o desvelar da 

sexualidade e do gênero. 

Por conseguinte, é necessário o emprego de uma ação subversiva à base 

heteronormativa, desconstruindo, assim, “a ordem pretensa dos eixos sexo-gênero-

sexualidade, supostamente e arbitrariamente designados na heteronormatividade” (MELO; 

PONTES; SOUZA, 2018, p. 52), rompendo com a cultura hegemônica responsável pela 

normatividade do gênero e da sexualidade (BUTLER, 2014; 2020). Assim, a formação de 

estratégias para o rompimento de tais padrões passa pela articulação das práticas docentes 

com o pressuposto do ensino sobre gênero e sexualidade pautado no contexto das ciências 

humanas. 

Portanto, o processo formativo deve ser capaz de efetivar um verdadeiro 

reconhecimento das diferenças, sobremaneira das dissidências sexuais e de gênero, de modo 

que o trabalho com esses temas transversais deve ir além do estudo do corpo, prevenção de 

infecções ou métodos contraceptivos. Contudo, não como novas disciplinas, inclusas no 
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modelo tradicional, posto que seu efeito será o de aumentar a quantidade de conteúdo, 

pulverizando o conhecimento; mas, sim, trabalhar de forma interdisciplinar, vivendo e 

exercendo esses temas (FAZENDA, 2013). 

Desta forma, as ciências humanas emergem enquanto campo do saber que reúne as 

condições de análise e estudo da subjetividade dos sujeitos, especialmente no que se refere à 

sexualidade e ao gênero, proporcionando a oportunidade do conhecimento de si. Entretanto, o 

dispositivo da sexualidade, conforme já discutido, no qual se insere o espectro da “ideologia 

de gênero” circulado enquanto vontade de verdade produzida em desfavor dos estudos de 

gênero e sexualidade, notadamente no último processo eleitoral geral (2018), vai englobar 

discursos que podem interferir na política de ensino antidiscriminatória e cidadã. 

Por conseguinte, é necessário compreender se, e como, a produção de verdades 

acerca da “ideologia de gênero” – enquanto espectro que circunda a problemática que se 

refere ao ensino de gênero e sexualidade – reverbera na atuação docente quando circulada no 

bojo do discurso político, o que será analisado nas seções seguintes.  

 

3.3 “IDEOLOGIA DE GÊNERO” – QUEM SALVARÁ NOSSOS FILHOS?: ANÁLISE DO 

DISCURSO POLÍTICO NAS REDES SOCIAIS 

 

[...]  

Que o mesmo império canalha que 

não te leva a sério 

Interfere pra te levar à lona 

Revide! 

(Emicida, Majur e Pablo Vittar). 

 

Como foi delineado no capítulo introdutório, a presente pesquisa objetiva analisar a 

emergência da “ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018 e as inflexões 

no ensino sobre gênero e sexualidade na área das ciências humanas, tomando como corpus de 

análise as materialidades discursivas publicadas nas redes sociais Instagram, Twitter e 

Facebook dos candidatos das eleições de 2018. 

Nesta subseção, serão apresentadas cinco postagens de candidatos aos cargos do 

legislativo estadual e federal no Facebook, Instagram e Twitter. A escolha das materialidades 

se deu a partir da vinculação dos parlamentares com o posicionamento adotado por setores e 

partidos conservadores com relação à “ideologia de gênero” que, na visão destes, 

consubstancia-se na erotização de crianças e adolescentes a partir do debate sobre gênero e 

sexualidade no espaço escolar. Desse modo, para essa análise, selecionamos cinco postagens 
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Figura 4: Postagem de Dr. Daniel (PSL/RN). 

de cada um dos seguintes candidatos: Dr. Daniel (PSL/RN), Nelson Barbudo (PSL/MT), Tio 

Trutis (PSL/MS), Professora Dayane Pimentel (PSL/BA) e Paulo Eduardo Martins (PSC/PR). 

A análise segue essa ordem, e começamos pela postagem do médico psiquiatra e candidato 

não eleito ao cargo de deputado estadual do Rio Grande do Norte, Dr. Daniel (PSL/RN), 

publicada na época da campanha eleitoral de 2018 na sua página do Facebook, conforme 

figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook de Dr. Daniel. 

 

 

A materialidade expressa uma das propostas de campanha do então candidato a 

deputado estadual do Rio Grande do Norte, pelo Partido Social Liberal (PSL), Dr. Daniel. 

Como se pode observar, a postagem tem como foco a criminalização da ideologia de gênero, 

apresentando-se sob um fundo composto por uma imagem de crianças brincando. Em razão 

do verbo escolhido para apresentar a proposta (criminalizar), percebe-se um sentimento de 

repulsa com relação à “ideologia de gênero”, como se esta fosse um mal terrível de ser 

combatido a ponto de sua “prática” ser criminalizada. O destaque dado à palavra 

“criminalização” salienta a necessidade de se combater esse dito mal, tentando convencer os 

sujeitos eleitores de pensamento conservador que o candidato será capaz de erradicar a 

“ideologia de gênero”. Em outro aspecto, a representação de crianças brincando como fundo 

da imagem ressalta a ideia de protecionismo com relação às crianças, que é invocada na 

maioria dos enunciados acerca da “ideologia de gênero”.  
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Analisando o perfil do candidato em sua página no Facebook, verifica-se que este se 

apresenta como sendo médico psiquiatra e um dos principais idealizadores das manifestações 

políticas em favor de Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio Grande do Norte. Essa “biografia” 

apresentada evidencia o status do sujeito que fala, considerando que a posição de sujeito é 

individualizada a partir da sua descrição enquanto um profissional da medicina e de líder 

político do bolsonarismo local, conferindo-lhe legitimidade para enunciar discursos como este 

e, nesse caso, apropriar-se de discursos do próprio Jair Bolsonaro. Outrossim, o exercício da 

psiquiatria acaba por legitimar a fala da posição de sujeito considerando a patologização das 

dissidências sexuais e de gênero, além de que, até pouco tempo, a homossexualidade e a 

transexualidade eram categorizadas como patologias. Nesse sentido, Foucault (2020b, p. 52) 

afirma que “as instituições [...] psiquiátricas com sua numerosa população, [...] constituem, ao 

lado da família, uma outra maneira de distribuir o jogo dos poderes e prazeres”, vindo a 

interditar as sexualidades dissidentes fazendo circular discursos que potencializam a noção de 

perigo constante decorrente desse espectro da “ideologia de gênero”. 

Destarte, percebe-se que o discurso repousa em uma regularidade discursiva marcada 

por vieses religiosos e conservadores que vão negar a existência das sexualidades e gêneros 

dissidentes, deturpando o que se compreende por estudos de gênero e educação sexual, 

concebendo uma “ideologia” que é um mal a ser erradicado. Verifica-se, também, as vontades 

de verdade que o discurso evoca, quando, ao tratar a “ideologia de gênero” como algo digno 

de pena, propõe criminalizar a referida prática. Sucede-se que a própria proposta do candidato 

cai por terra; primeiro, porque não há como se conceber uma “ideologia de gênero” (REIS; 

EGGERT, 2017) e, segundo, porque se tratava de candidato ao parlamento estadual e, assim 

sendo, a proposta do candidato se materializaria em uma lei estadual. Todavia, nos termos da 

CRFB/88, a competência para legislar sobre direito penal é da União, e não dos Estados, o 

que quer dizer que a proposta do candidato já encontra vício de constitucionalidade tanto nos 

requisitos formais, com relação à competência, quanto materialmente, com relação ao 

conteúdo, conforme já visto nos capítulos anteriores. 

A segunda materialidade a ser estudada constitui uma postagem do deputado federal 

Nelson Barbudo (PSL/MT), à época das eleições de 2018, em que este se posiciona a respeito 

da “ideologia de gênero” na escola, fundamentando seu posicionamento nos direitos da 

criança.  
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Figura 5: Postagem de Nelson Barbudo (PSL/MT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fonte: Instagram de Nelson Barbudo. 

 

A postagem do então candidato e atual deputado federal, Nelson Barbudo (PSL/MT), 

apresenta a sua proposta de número cinco como sendo “COMBATE À IDEOLOGIA DE 

GÊNERO”. A postagem consiste em uma foto do candidato sobre um plano de fundo com seu 

nome e número, cuja identidade visual é fruto de uma ressignificação da bandeira do país, 

que, por sua vez, é uma prática bastante exercida por movimentos como Movimento Brasil 

Livre (MBL) e o movimento pró-Bolsonaro, além de uma tarja em que enuncia a sua 

proposta, conforme dito alhures. Já na legenda da postagem, a posição de sujeito enuncia: 

“sempre com respeito à opção de cada pessoa, o que queremos é que seja respeitada também a 

infância, combatendo a ideologia de gênero que está sendo imposta precocemente”. 

De início, percebe-se que o sujeito se refere à sexualidade e identidade de gênero 

como sendo uma opção ou escolha de vida e, assim, nega a existência das sexualidades e 

gêneros dissidentes, manifestando-se à revelia das posições destas categorias em relação aos 

sujeitos (BRANDÃO; LOPES, 2018). Interessante que a posição de sujeito expressa um 

desejo de respeito para com os sujeitos de gênero e sexualidade dissidentes, mas se mostra 

contrária à discussão sobre o tema no ambiente escolar, ainda mais ao se considerar que 

enuncia como se houvesse uma imposição de uma suposta “ideologia de gênero” por parte 

dos docentes. Dessa forma, em consonância com Foucault (2008), observamos que o objeto 

de discurso “ideologia de gênero” é inserido em uma posição contrária a um ensino que seria 

considerado moralmente saudável às crianças e adolescentes. 

Quando comparamos essa materialidade com a antecessora, verificamos a 

continuidade de uma regularidade discursiva que se baseia na defesa da infância e dogmas 
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religiosos cristãos, colocando a “ideologia de gênero” como um mal a ser combatido, e o 

fazem tentando evidenciar ser uma prática real e coercitiva, já que a primeira materialidade 

enuncia a vontade de criminalizar, e a segunda uma luta a uma suposta coerção. A esse 

respeito, é preciso avaliar que, conforme Machado (2018, p. 13) frisa, “[...] a categoria gênero 

desenvolvida por acadêmicas feministas é utilizada como linguagem de política pública local 

pelas agências internacionais e é visto pela Igreja Católica e segmentos neopentecostais como 

um recurso ideológico que é pernicioso para a ordem social”. Desta forma, a posição de 

sujeito, valendo-se da instância que ocupa, enuncia, por meio de uma vontade de verdade 

consistente em adjetivar os estudos de gênero e sexualidade e, mais ainda, a discussão dessa 

temática no ambiente escolar, como algo que não objetiva proteger de abusos ou combater a 

discriminação, mas que erotiza as crianças e adolescentes e tende a deturpar o conceito 

tradicional de família. 

A terceira materialidade a ser analisada constitui uma postagem do deputado federal 

Tio Trutis (PSL/MS), na época da campanha eleitoral de 2018, em que o outrora candidato 

afirma que a “ideologia de gênero” ameaça a infância e se propõe a não deixar a deflagração 

do que considera “golpe”.  

 

 Figura 6: Postagem de Tio Trutis (PSL/MS). 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram de Tio Trutis (PSL/MS). 

 

No enunciado da postagem, a posição do sujeito coloca a “ideologia de gênero” 

como ameaça às crianças. Esse saber que se volta para necessidade de dar guarida à 

concepção de família cristã e, como corolário, à infância, as quais estão amedrontadas pelo 
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espectro da “ideologia de gênero”, repousa em uma ideia segundo a qual, conforme Cotta e 

Pocahy (2018), as crianças são seres que não sabem o que estão fazendo, são incapazes de 

refletir sobre seus desejos e sensações, de maneira a carecer de um cuidado vigilante da 

família.  

Verificamos que, a partir desse regime de verdade, estabelece-se o funcionamento 

dos discursos que negam a existência das sexualidades e identidades de gênero dissidentes, 

tendo em vista que se concebem as categorias de gênero e sexualidade como categorias 

intrinsecamente relacionadas ao posicionamento alinhado à esquerda da política e ao 

comunismo, negando que a existência das sexualidades e gêneros dissidentes se relaciona à 

constituição do sujeito e não ao alinhamento político. Não obstante, conforme nos lembram 

Brandão e Lopes (2018), gênero e sexualidade são categorias culturais e sociais, mas, pelos 

posicionamentos contrários à abordagem desses temas, trata-se de categorias naturais e “[...] o 

determinismo biológico dos corpos é reificado para fazer face às transformações corporais, 

sexuais e de gênero” (BRANDÃO; LOPES, 2018, p. 116).  

Discursos que associam a diversidade à esquerda e ao comunismo emergem no atual 

contexto de crise institucional, política e econômica que atravessa o país hodiernamente. 

Todavia, têm sua gênese no início da década de 2010, quando os governos alinhados à 

esquerda da América Latina começam a decair em razão de práticas que irromperam com o 

estado social a partir da inclusão e do reconhecimento da diversidade (ALMEIDA, 2019) e, 

por assim ser, o objeto “ideologia de gênero” vai existir a partir dessa superfície de 

emergência.  

A quarta materialidade discursiva consiste em uma postagem feita pela deputada 

federal Professora Dayane Pimentel (PSL/BA). Na ocasião, a então candidata apresenta 

algumas de suas propostas na área da educação, dentre elas a proibição da implantação da 

“ideologia de gênero”. Eis a postagem:  
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 Figura 7: Postagem da Professora Dayane Pimentel (PSL/BA). 

 

Fonte: Instagram da Professora Dayane Pimentel (PSL/BA). 

 

A materialidade apresentada tem como enunciados algumas propostas do sujeito para 

a educação. Como a nossa pesquisa cinge-se apenas ao objeto “ideologia de gênero”, 

destacamos a última proposta do enunciado, qual seja: “proibir a implantação da ideologia de 

gênero para crianças”. Como se observa, novamente, percebe-se um discurso cuja formação 

discursiva concebe a “ideologia de gênero” como um mal a ser erradicado sob pena de 

erotização das crianças e adolescentes, pondo em xeque a ingenuidade e inocência destes. 

Além disso, a posição de sujeito destaca sua foto ao lado da imagem do presidente Jair 

Bolsonaro e, abaixo, enuncia: “A FEDERAL DE BOLSONARO”, descrevendo, então, um 

lugar institucional que lhe confere legitimidade para enunciar contra a “ideologia de gênero”, 

tendo em vista que se apresenta como a deputada aliada do presidente e, ainda, apropria-se de 

discurso do próprio sujeito Bolsonaro. 

Neste caso, apesar de não destacar a ojeriza à “ideologia de gênero”, a posição de 

sujeito enuncia como proposta a proibição de uma “ideologia” se valendo da sua ocupação 

enquanto professora, para legitimar o seu lugar de fala com relação à educação e ao ensino no 

seu plano de mandato parlamentar. A postagem da Professora Dayanne Pimentel, bem como 

as demais, fazem funcionar, por meio da materialidade repetível do Instagram e do Facebook, 

posições de sujeito que emolduram a “ideologia de gênero” como um objeto de discurso 

matizado pelo perigo e a afronta à moralidade cristã e, como consequência, condenam 

veementemente as abordagens de ensino que partilhem de tal prática, as quais devem ser 

cerceadas pelos mecanismos da interdição, da proibição e da denúncia. O discurso da 

deputada destaca-se, ainda, em razão dela se apresentar como professora, reforçando a 
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condenação ao ensino sobre gênero e sexualidade porque o discurso é enunciado por uma 

profissional da educação. 

Esses posicionamentos funcionam como verdadeiras “caças às bruxas”, porque 

concebem a “ideologia de gênero” como uma ferramenta que não visa combater o preconceito 

ou prevenir abusos, mas que possui o papel precípuo de dissolver a dogmática religiosa cristã, 

pois os estudos sobre gênero e sexualidade se apresentam subversivos ao sistema 

cisheteronormativo. Conforme Carrara (2015), a crítica à “ideologia de gênero” se volta tanto 

para as discussões sobre princípios da equidade de gênero no interior da escola quanto para o 

reconhecimento da diversidade de gênero e de orientação sexual, a qual não deve receber 

qualquer tipo de preocupação por parte da instituição escolar. 

A última materialidade discursiva a ser analisada se trata de um tweet do deputado 

federal Paulo Eduardo Martins (PSC/PR), no qual categoriza a “ideologia de gênero” como se 

detrito fosse e assevera a importância de uma escola despolitizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter de Paulo Eduardo Martins (PSC/PR). 

 

 

Na análise desta materialidade, novamente, percebe-se a concepção da “ideologia de 

gênero” como algo ruim, similar a detritos e dejetos. É interessante, neste caso, entender que 

esse espectro é lançado pela posição de sujeito como um verdadeiro fantasma a ser expulso da 

realidade em que vivemos (MISKOLCI, 2018). Além disso, esse espectro está, novamente, 

associado à infância e à politização do ambiente escolar, ao passo em que a posição de sujeito 

escreveu que “o que as crianças precisam é de família forte e escola sem ideologia”, 

rememorando a ideia pregada pelos defensores da “ideologia de gênero” de que a escola não é 

Figura 8: Postagem de Paulo Eduardo Martins (PSC/PR). 
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lugar para se discutir questões atinentes à sexualidade ou à educação sexual, mas, sim, no seio 

da família. 

A questão da “escola sem ideologia”, segundo Carvalho (2018), surge com o 

movimento Escola Sem Partido que, iniciado em 2004, é um movimento da direita que tem 

visado o ataque à instituição escolar objetivando mitigar a liberdade de cátedra e separar 

“conteúdo” de “formação”, alegando que alguns temas devem ser restritos à família (como a 

sexualidade, religião, concepções políticas etc.) e que a escola deve se preocupar apenas com 

o conteúdo (equações, gramática, seres vivos, acontecimentos históricos sem exposição da 

opinião dos professores etc.). Com efeito, essa tentativa de “despolitização” da escola nada 

mais é do que um projeto que visa suplantar as liberdades dos professores e as ciências 

humanas com uma agenda de cunho neoconservador alinhada à direita. 

Nesse sentido, é interessante que a posição de sujeito enquanto candidato ao cargo de 

deputado federal não parece se preocupar com a estrutura da escola pública brasileira, com as 

condições de trabalho dos professores, tampouco com a violência escolar manifestada pela 

LGBTfobia, mas, apenas, com a remota possibilidade de politização dos alunos com ideais 

políticos alinhados à esquerda que, supostamente, seriam passados pelos professores das 

ciências humanas e tenderiam a acabar com família ante a “provável” incitação à 

homossexualidade, que são posicionamentos assumidos por sujeitos ligados ao Escola sem 

Partido. 

Outra categoria empregada pela posição de sujeito é a família, cujo adjetivo 

empregado em sua referência recupera aspectos do sistema cisheteronormativo que 

repreendem toda e qualquer manifestação da sexualidade para além da heterossexualidade e 

do binarismo de gênero atrelado às questões biológicas. Essa atribuição da palavra “forte” à 

família diz respeito, também, ao ideário do Escola sem Partido, que atribui, exclusivamente, 

ao núcleo familiar o tratamento de temas como a sexualidade, além de priorizar o arranjo 

familiar composto pelo pai, pela mãe e pelos filhos em uma situação de subjugação da mãe 

para com o pai e dos filhos para com os genitores (CARVALHO, 2018; LOURO, 2019). 

Contudo, observa-se que as posições de sujeito ocupam instância de poder 

majoritariamente formada por sujeitos tidos como normais com relação à sexualidade, gênero, 

religião, etnia etc., de modo que estes sujeitos são representantes não apenas dos seus “ditos 

como iguais”, mas, também, dos outros, dos dissidentes, dos diferentes, produzindo verdades 

sobre si, sobre os outros e para os outros (LOURO, 2019), tanto é que as posições de sujeito 

cujas materialidades foram analisadas acima se reconhecem como heterossexuais e cisgêneros 

e propõem políticas que, apesar de excludentes, são voltadas às dissidências sexuais e de 
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gênero, especialmente com vistas à invisibilidade desses grupos, e isso porque, “com respeito 

ao sexo, o poder jamais estabelece relação que não seja de modo negativo: rejeição, exclusão, 

recusa, barragem ou, ainda, ocultação e mascaramento” (FOUCAULT, 2020b, p. 91). 

A proteção da infância também surge como uma condição de possibilidade para a 

emergência de tais enunciados, inclusive, demonstrando contradições na gênese do discurso 

de tais sujeitos, provocando ojeriza na sociedade quando se trata em qualquer circunstância 

que possa violar as crianças. De acordo com Louro (2019, p. 32-33): 

 

A evidência da sexualidade na mídia, nas roupas, nos shoppings centers, nas 

músicas, nos programas de TV e em outras múltiplas situações experimentadas pelas 

crianças e adolescentes vem alimentando o que alguns chamam de “pânico moral”. 

No centro das preocupações estão os pequenos. Paradoxalmente, as crianças são 

ameaçadas por tudo isso e, ao mesmo tempo, consideradas muito “sabidas” e, então, 

“perigosas”, pois passam a conhecer e a fazer, muito cedo, coisas demais. Para 

muitos, elas não são, do ponto de vista sexual, “suficientemente infantis”. 

 

Desta maneira, são engendrados mecanismos de interdição à sexualidade e ao gênero 

a partir de uma negação e da própria proibição da circulação de tal discursividade em 

instâncias em que se percebe a presença de crianças e adolescentes, como a escola. Tal 

relação de negação ao sexo se torna premente à emergência dos discursos analisados, 

sobretudo ao se considerar a regularidade discursiva marcada pelo aparecimento da infância 

enquanto um bem da vida a ser protegido de todos os males, especialmente de uma suposta 

“ideologia de gênero” que estaria sendo implantada no Brasil através da escola. Acontece que, 

em uma sociedade como a brasileira, que mais mata pessoas LGBTQI+ no mundo, a escola se 

mostra como o melhor lugar para a discussão de temas de relevada importância para o 

funcionamento dos sistemas sociais, como é o caso das sexualidades e identidades de gênero 

dissidentes, sendo que discursos como os insertos nas materialidades analisadas podem 

refletir no ensino.  

Assim, esta pesquisa também se preocupa com o que os docentes têm a dizer acerca 

da abordagem sobre gênero e sexualidade na escola, sobretudo quando se está envolto do 

espectro “ideologia de gênero” evocado nas instâncias políticas. Destarte, a próxima seção 

cuidará de analisar discursos de docentes das ciências humanas que atuam no ensino médio 

público do município de Mossoró-RN. 
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3.4 ENSINANDO A RECONHECER O DIFERENTE: O DISCURSO DOCENTE FRENTE 

À “IDEOLOGIA DE GÊNERO” 

 

Possivelmente, as marcas mais 

permanentes que atribuímos às 

escolas não se referem aos 

conteúdos programáticos que elas 

possam nos ter apresentado, mas 

sim se referem a situações do dia a 

dia, a experiências comuns ou 

extraordinárias que vivemos no seu 

interior, com colegas, com 

professoras e professores. 

(LOURO, 2019, p. 22). 

 

“O brasileiro desta vez tem a opção de escolher um Presidente que pegue FIRME [...] 

contra ideologia de gênero e doutrinação ideológica nas escolas”, tuitou o presidente 

Bolsonaro à época das eleições de 2018. “Ideologia de gênero deve ir para a lata do lixo”, 

tuitou o deputado federal Paulo Eduardo Martins dias antes do pleito eleitoral de 2018. 

“Combate à ideologia de gênero” e “proibir a implantação da ideologia de gênero para 

crianças” foram promessas de campanha dos deputados federais Nelson Barbudo e Professora 

Dayane Pimentel, respectivamente, publicadas em seus perfis no Instagram. 

Assim sendo, considerando o objetivo precípuo desta investigação, conversamos com 

seis professores de ciências humanas, com atuação no ensino médio da rede pública do 

município de Mossoró-RN, a respeito da temática de gênero e sexualidade e da “ideologia de 

gênero” na educação básica no âmbito da escola pública. Com isso, foram entrevistados dois 

professores das disciplinas de história, sociologia e filosofia, justamente por serem as áreas 

que são potenciais alvos das ofensivas contra a educação (CARVALHO, 2018), de modo que 

serão identificados com nomes fictícios.  

Inicialmente, como muito se discute acerca dessa “ideologia de gênero”, 

perguntamos aos professores se eles sabiam o que significa a “ideologia de gênero”. Eis as 

respostas: 

 

Sim. É... dentro de você diz assim o que a gente trabalha na escola? Ah, bom, a 

diferença entre gênero e sexualidade, né?! Acho que é essa discussão. Essa ideologia 

que a gente vê muito falar na nas últimas décadas, né?! Tem se colocado muito isso 

na política, né?! Em tempos atrás, tinha se colocado como bandeira dos partidos, que 

estava acontecendo como uma forma de... A escola estava doutrinando, uma série de 

coisas nesse sentido, num é?! Mas, no meu entendimento, esse deveria ser um 

assunto, a educação sexual em si, ser, sim, tratada na escola. Trabalhado na escola 

de maneira correta para que não se tenha uma visão distorcida sobre, a respeito do 
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que seja gênero e sexualidade, porque eu percebo que há uma mistura muito grande 

na visão das pessoas sobre esses conceitos (Jean). 

 

A gente toda hora tem que tá estudando, né?! Toda hora tem que tá se vendo essa 

questão e, e tentando entender o que é a ideologia de gênero. E aí, eu me pego em 

alguns conceitos, sabe?! Acabo, fico no conceito raso aonde você é, é uma questão 

se definir dentro do gênero; que você nasce ou que não nasce; aliás, que você nasce 

ou que você aceita ou que não aceita aquele gênero que você nasceu. Eu acho que 

esse é um conceito raso. Eu nasci homem, mas não me considero homem; nasci 

macho, mas não me considero um homem, eu sou, gosto de um gênero oposto ou de 

nenhum gênero. Eu acho que ideologia de gênero passa muito por entender essas 

questões muito pessoais com relação à sexualidade (Ivan). 

 

O que eu entendo por ideologia... Eu acho que ideologia é, justamente, nesse 

sentido, ela é algo maior, né?! Algo maior. Ele vai desde a, a buscar discutir a 

questão da igualdade, buscar discutir a temas que estão aí de, de extrema 

importância na sociedade, como, como até na questão da violência da violência 

contra mulher; é a questão de uma criança utilizar uma roupa azul ou uma roupa 

rosa. O homem não pode usar uma camiseta rosa, por exemplo. Então, eu acho que a 

questão da ideologia, ela é mais geral, a questão da igualdade está dentro da 

ideologia, e o interessante é a gente também iniciar pelo que seria ideologia, porque 

esse termo, ele é muito deturpado, né?! Dentro, inclusive, da, na esfera acadêmica 

(Júlio). 

 

Eu tenho uma noção bem particular e bem pessoal em relação à ideologia de gênero 

quando eu penso a questão ideologia, quando eu penso a questão gênero enquanto 

nome no texto e no discurso em separados, né?! Gênero tem a ver com masculino e 

feminino, mas, mais uma construção de sujeito do que é o homem, do que é da 

mulher, enquanto construção sociológica voltado à questão do que cabe a homens e 

a mulheres se comportar, bem distante da questão sexual, da questão biológica, 

enquanto nascer macho ou nascer fêmea, mas gênero, nessa perspectiva, em 

separado de ideologia. E ideologia um conjunto de ideias que está para ser vendidas 

e apostadas enquanto defesa de um grupo que está no poder de uma sociedade. E aí, 

essa ideologia, ela se mantém e garante uma posição status quo e um tipo de 

sociedade justificável para uma maioria, e que vai implicar nas individualidades e 

particularidades de cada pessoa. Aí, isso se torna um confronto e um conflito quando 

passa pra questão sujeito e esse sujeito implicado na sua sexualidade, na sua 

condição de ser, de estar no mundo, no século XXI e na escola de ensino médio. 

Então, a ideologia de gênero é uma criação colocada pra se defender uma postura e 

uma forma de ver, pensar e estar no mundo, que tem tudo a ver com a questão, a 

crise do patriarcado, com a questão da forma como homens e mulheres se organizam 

e como a mulher vem sendo tratada nas culturas e nas sociedades, principalmente as 

sociedades ocidentais, porque é nossa experiência... E, na escola, ideologia de 

gênero tem a ver com algo externo que adentra na escola mascarando e subtraindo a 

condição da sexualidade do ser homem, ser mulher enquanto vivência dos 

indivíduos enquanto sujeitos e enquanto pessoa (Valentina). 

 

Olha, como eu digo, que acho um tema importantíssimo, eu digo que isso é 

importante até pra nós professores. Por quê? Porque, até pouco tempo atrás, eu 

acreditava que eu compreendia o conceito de ideologia de gênero, e aí, 

acompanhando algumas páginas, acompanhando algumas pessoas, professores, 

youtubers, intelectuais, eu percebi que meu conceito, a priori, era muito frágil, 

vamos dizer assim, muito pueril, e eu confesso a você que tenho pouco 

conhecimento, pra dizer assim, de forma assertiva, o que é a ideologia de gênero. 

É... tenho uma deficiência que preciso ser, preciso ser, ah, preciso estudar, preciso 

desconstruir, porque tem algumas temáticas que envolve gênero que, pra mim, é 

ainda muito difícil mesmo eu sendo LGBT, mas eu acho ainda difícil de, de entender 

e compreender algumas coisas. Então, assim, eu vejo a importância nela. Por quê? 

Porque eu creio que o que eu compreendo como ideologia de gênero é só um 

espectro do que o conceito de fato talvez carregue (Rodrigo). 
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Exatamente, não. Dizer o que é ideologia de gênero em si não, né?! Já li, mas eu 

dizer assim “é isso ou isso”, não. Porque ideologia é afirmar um discurso sobre algo, 

afirmar algo. Agora, eu até me pergunto quando vejo ideologia de gênero. Quem 

cria a ideologia de gênero? Quem criou? Essa é minha grande pergunta. Foi o 

discurso político, foi um discurso reacionário, ou foi um discurso criado, 

orquestrado? É igual à escola sem partido. Se tem escola sem partido, qual é a escola 

com partido, qual é o partido? É isso que eu pergunto. E, realmente, o que cria a 

ideologia de gênero? É essa a minha grande sacada, de eu dizer assim, se eu falar 

algo conceitual, assim, sem dizer o que é, né?! Daí, eu perguntaria: isso é algo 

cultural, o que é? Aí, seria uma questão mais complicada. Portanto, eu creio que a 

ideologia de gênero, ela pode passar por uma questão cultural, uma questão, antes de 

tudo, antropológica, pra ela dizer o que ela é... Eu sei que existem definições, mas 

definir, de fato, o que ela é, [não sei] não (Vitor). 

 

A tentativa conceitual do que seria a “ideologia de gênero” não parece tarefa fácil 

aos professores das humanidades, seja porque há confusão entre os termos empregados, seja 

porque não se sabe exatamente o que seja a “ideologia de gênero”. De maneira geral e literal, 

a palavra ideologia assume significado que diz respeito a um conjunto de ideais relativas a 

alguma categoria, isto é, ao que é ideal, perfeito. A palavra gênero é empregada para se referir 

ao conceito socialmente construído da performatividade do masculino e do feminino (ou de 

outros gêneros). Assim, grosso modo poder-se-ia dizer que “ideologia de gênero” seria o que 

se concebe pela manifestação do gênero ideal. Apesar de entendermos que não é preciso 

estudar a respeito do tema, Ivan afirma que é necessário estar sempre estudando o tema, o que 

pode decorrer do tabu que é colocado sobre as questões de gênero e sexualidade na escola. 

Rodrigo, por sua vez, descreve uma categoria oposta ao que seria a “ideologia de gênero”, 

evidenciando quão profunda pode ser a introjeção desse espectro nas relações entre os 

sujeitos. 

Contudo, o espectro “ideologia de gênero” está inserto no dispositivo da sexualidade 

e diz respeito a um movimento de essência e gênese religiosa que, a partir do estabelecimento 

de vontades de verdades através do discurso, tenta implantar uma plataforma antagônica aos 

avanços nos estudos sobre gênero e sexualidade (JUNQUEIRA, 2018), buscando manter a 

cultura hegemônica no que concerne à discursividade dos corpos inscrita na normatividade de 

gênero socialmente construída. Segundo Miskolci e Campana (2017), e Reis e Eggert (2017), 

o argentino Jorge Scala tratou de disseminar a “ideologia de gênero” em suas obras e suas 

palestras no contexto da América Latina. Para ele: 

 

Seu fundamento principal e falso é este: o sexo seria o aspecto biológico do ser 

humano, e o gênero seria a construção social ou cultural do sexo. Ou seja, que cada 

um seria absolutamente livre, sem condicionamento algum, nem sequer o biológico, 

para determinar o seu próprio gênero, dando-se o conteúdo que quiser e mudando o 

gênero quantas vezes quiser. (SCALA, 2012 apud REIS; EGGERT, 2017, p. 16). 
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Entretanto, autores que teorizam gênero, como Butler (2020), o fazem a partir da 

análise do contexto social. Partindo dessa premissa, e considerando a análise da sexualidade a 

partir do seu dispositivo (FOUCAULT, 2020b), não se pode afirmar jamais a existência de 

um pressuposto imutável a respeito da sexualidade humana. Como já foi delineado nas seções 

antecedentes, o gênero assume um caráter relativo à performatividade e discursividade dos 

corpos dentro do que a cultura social hegemônica estabeleceu para os gêneros masculino e 

feminino, sem deixar de considerar, também, que, dada a sua fluidez, o gênero não pode ser 

teorizado ou estabelecido apenas ao se considerar o binarismo imposto pela normatividade 

advinda desse padrão cultural, tampouco limitá-lo às questões biológicas. 

Voltando às vozes dos docentes, percebe-se a reverberação das vontades de verdade 

produzidas no dispositivo da sexualidade com a disseminação do discurso da “ideologia de 

gênero”, que tentam interditar a discussão a respeito da sexualidade na escola promovendo a 

deturpação dos conceitos das categorias objeto do estudo. A título de exemplo, percebe-se que 

o discurso de Jean tem a resposta para o que se compreende como estudos de gênero, já que, 

para o docente, a “ideologia de gênero” deveria ser objeto da educação sexual, “trabalhado na 

escola de maneira correta para que não se tenha uma visão distorcida sobre, a respeito do que 

seja gênero e sexualidade”.  

“Eu acho que ideologia de gênero passa muito por entender essas questões muito 

pessoais com relação à sexualidade” (Ivan) também reforça o quanto a “ideologia de gênero” 

deturpa o que seria o real propósito dos estudos sobre gênero e sexualidade. Os professores de 

Filosofia (Rodrigo e Vitor), por sua vez, não sabem o que seria a “ideologia de gênero”, 

apesar de possuírem uma noção pré-concebida a respeito, que, no caso do professor Rodrigo, 

foi enunciado um discurso oposto ao da “ideologia de gênero”. Já os professores de 

Sociologia (Júlio e Valentina) assumiram para a “ideologia de gênero” tudo aquilo que ela 

tenta combater, tendo a professora Valentina afirmado que “na escola, ideologia de gênero 

tem a ver com algo externo que adentra na escola mascarando e subtraindo a condição da 

sexualidade do ser homem, ser mulher enquanto vivência dos indivíduos enquanto sujeitos e 

enquanto pessoa”. 

Com efeito, nos últimos tempos, observa-se um verdadeiro período inquisitorial 

contra a palavra gênero e todas as categorias que com ela se relacionam, sobretudo no 

contexto da escola pública e da educação básica. De tal modo, essa “caça às bruxas” se coloca 

contra uma suposta “ideologia de gênero” que seria introduzida nas escolas com o objetivo 

precípuo de destoar os valores cristãos, morais e familiares ao, supostamente, negar a 

vinculação do gênero ao sexo biológico. Por conseguinte, nesse processo de combate à 
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“ideologia de gênero”, estabelecem-se relações de poder e de saber que vão tentar afastar a 

docência e a escola da real preocupação dos estudiosos da sexualidade e do gênero, que é, 

justamente, o combate às desigualdades e à discriminação das sexualidades e identidades de 

gênero dissidentes. 

Destarte, quando se fala na discussão acerca de gênero e sexualidade no ensino 

básico, busca-se garantir o combate à desigualdade e à LGBTfobia. Conforme dados 

coletados para pesquisas anteriores (MENEZES et al., 2020), muitos jovens, especialmente 

no ensino médio, sentem medo ao estar na escola em razão do preconceito, ao passo que 

muitos destes já sofreram discriminação em razão da identidade de gênero ou da orientação 

sexual, o que se torna contraditório ao sopesar o ambiente escolar como um espaço de 

sociabilidade em que os sujeitos iniciam o tecer de novas relações que não as familiares, o 

que, conforme já mencionado nesta pesquisa, torna premente o desvelar dos conceitos 

atinentes à sexualidade e ao gênero no âmbito do ensino. 

Nesse sentido, indagamos aos docentes se eles já abordaram a temática de gênero e 

sexualidade nas suas disciplinas, como acreditam que a temática deve ser abordada e, se não 

tivessem abordado, quais foram os motivos para a tomada de decisão. De maneira geral, quase 

todos os docentes entrevistados já abordaram a questão de gênero e sexualidade nas suas 

disciplinas de atuação, cada um à sua maneira, que se utilizam desde uma abordagem 

interdisciplinar, com a promoção de palestras com estudiosos do tema e professores de outras 

disciplinas, à utilização de recursos audiovisuais e do próprio livro didático. Entretanto, à 

guisa de organização, trataremos a análise a partir da negativa de abordagem por parte de um 

docente. 

Em sua fala, Vitor assim se manifestou: 

 

Não. Eu mesmo não abordei porque os meus conteúdos, em si, não trabalham. No 

livro que eu trabalho, sim, abordei transversalmente, ao abordar ética, abordar 

direitos humanos, sim, eu abordo. Agora, dizer que eu abordei especificamente essa 

temática, não. Eu acompanhei os residentes da universidade, e uma das minhas 

alunas trabalhou uma aula só com isso. Eu, acompanhando a sala de aula, já que 

como, modéstia parte, ela tem um conhecimento bem expressivo no campo, eu 

preferi que ela trabalhasse. Mas, sempre que eu abordo gênero e sexualidade, eu 

abordo dentro do campo da ética e dos direitos humanos.  

 

O discurso da posição de sujeito revela, a princípio, duas categorias importantes para 

a análise: a disciplina e a instância de legitimação. Primeiramente, percebe-se quão 

docilizada é a posição de sujeito, uma vez que se restringe aos limites pedagógicos e de 

conteúdo estabelecidos pelo livro didático. De acordo com Foucault (1998b), o poder 
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disciplinar opera na escola, inclusive, na delimitação das questões atinentes ao planejamento 

pedagógico, que, neste caso, alberga a questão da liberdade de cátedra do docente e, em 

consequência, faz funcionar a produção de verdades pelos sujeitos que exercem o poder e que, 

neste caso, buscam excluir os estudos de gênero e sexualidade dos conteúdos do ensino 

médio, sobremaneira no que tange às humanidades, o que se verifica na fala do docente, que 

afirma que o livro didático de Filosofia – ao menos, o que é utilizado na escola em que 

trabalha o docente – não aborda, especificamente, a questão de gênero e sexualidade, de modo 

que a posição de sujeito, quando decide tratar da temática, o faz a partir do que o livro traz a 

respeito da ética. 

Por outro lado, a posição de sujeito afirma que trabalha transversalmente a questão 

dentro do conteúdo de ética e direitos humanos, mas que a abordagem de gênero e 

sexualidade propriamente dita se deu por uma aluna que estava sob docência assistida. Nesse 

contexto, verifica-se que, claramente, a posição de sujeito opta por não abordar de maneira 

mais aprofundada a temática de gênero e sexualidade porque parece não possuir formação que 

lhe possa conferir legitimidade para apresentar o tema com a profundidade necessária. 

Em que pese a não abordagem pelo docente Vitor, os professores das outras 

disciplinas discorreram como abordam a questão de gênero e sexualidade na escola. Eis os 

relatos: 

 

Lá na escola, muitas vezes, trabalha com palestras, a gente chama profissionais pra, 

porque, assim, eu sou professor de história, aí a gente trabalha com professor de 

sociologia, filosofia... a gente tenta trabalhar de maneira interdisciplinar para 

facilitar. A gente trabalha assim, através de palestras, pra ver, assim, o que que o 

jovem, na idade que ele chega no ensino médio, o que ele pensa, o que ele entende 

[...] acho que ela deveria ser sempre assim como eu falei, ela ter sempre, ser 

trabalhada num conjunto de disciplinas. Porque ela vai envolver saberes que, por 

mais que você tenha muitos anos de trabalho, mas é sempre bom você ter contato 

com áreas afins, dentro das áreas de humanas mesmo. [...] Você não consegue 

atingir um público maior em função das normas, das regras da própria escola que 

está amarrado aquilo ali [...] eu também trabalho com a disciplina Projeto de Vida, 

uma disciplina nova que o Estado colocou ano passado e esse ano, com a pandemia, 

a gente não tá conseguindo trabalhar. Então, com o Projeto de Vida, a gente está 

tendo uma abertura [...] aí, há provocações, temas para gerar debates e a coisa é mais 

tranquila, mais fácil de trabalhar. No ensino médio, ele sofre aquela pressão, acaba 

sempre tendo aquela coisa do ENEM, o aluno quer algo na direção do ENEM. 

Então, quando a gente puxa para essas discussões, que também está no ENEM, pelo 

menos estava [...], como eu trabalho com história e o livro não traz muito essa 

discussão, então, quando você sai um pouco dali, tem aluno que não gosta, que acha 

que está fugindo do que deveria ser, então, dentro da disciplina eu vou vendo como 

historicamente essas coisas vêm sendo construídas. Então, a gente vai trabalhando 

(Jean). 

 

Nós estamos discutindo essa questão. A gente aborda da seguinte maneira: a gente 

começa a questionar pra eles como é que eles se veem, como é que eles, se tiver 

alguém na família, por exemplo, como é que é tratado, como é que os pais enxergam 
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essa, essa questão do gay; se tiver alguém na escola que é gay ou que é lésbica, a 

gente, a gente traz essa pessoa a discutir a sua problemática, claro, com o 

consentimento dela, se ela assim quiser. A gente discute essas questões. E eu, do 

ponto de vista histórico, como historiador, eu acabo levando isso muito pra questão 

das transformações da sociedade ao longo do tempo, né?! Como é uma construção 

cultural, aí eu sempre levo essa questão, como é difícil para muitas pessoas entender 

e aceitar isso, porque ele foi construído e educado numa sociedade patriarcal, 

machista, conservadora, e até essa pessoa entender que o mundo, hoje, ele é diverso 

e há muitas maneiras de viver e de ser; é complicado; a gente tenta mostrar isso para 

os alunos sobre essa perspectiva histórica (Ivan) 

 

Nós trabalhamos muito aquele material, não sei se você já viu, que é um 

documentário fantástico: The Mask You Live In. Esse documentário, eu acho que, de 

uns dois anos pra cá, ele vem sendo, assim, bastante falado, bastante comentado [...] 

eu sou professor apenas do ensino médio. Então, na terceira série, principalmente, a 

gente discute a questão, iniciamos o ano falando sobre a questão métodos 

contraceptivos, então, eu aproveito para dar uma reforçada nesse assunto. Essa 

reforçada seria complementar, materiais complementares... Também se utilizamos 

de documentários, de relatos, de histórias em quadrinhos... Tudo o que a gente pode 

utilizar pra incrementar, enfim, a gente faz. Então, igualdade de gênero, ideologia de 

gênero, é algo que está nos nossos materiais, a gente não inventa nada, é bom dizer 

isso aqui, claro [...] eu não tenho nada a reclamar dos atuais materiais que tenho 

hoje. [...] fico preocupado, justamente, em já terem sinalizado que esse material, ele 

será revisto, refeito, né?! E, possivelmente, não só a questão da ideologia de gênero, 

mas de outros, também, assuntos de extrema importância, eles serão eliminados 

(Júlio). 

 

Como as aulas são de sociologia, o livro é... nós temos um capítulo que é a questão 

de sexo e sexualidade. Nessa abordagem de agora, o livro não traz esse capítulo em 

separado, ele traz quando traz a questão das desigualdades. E aí, o livro traz a 

questão da desigualdade como lago presente e marcante aos problemas da 

sociologia, e quando a gente se refere à desigualdade, a gente tanto analisa a 

desigualdade de classes sociais, da estratificação social, do acesso aos bens e 

serviços produzidos pela sociedade, [...] então, nós temos, na sala de aula, desde 

travestis a gays e em todas as siglas LGBTTTTI+, né?! Alguns não conscientes; 

alguns conscientes; alguns inibidos, outros não; e nós temos situações de bullying 

que permeiam toda a sala de aula... E, aí, é impossível enquanto professora, 

enquanto professora de sociologia e enquanto abordagem do tema, não trazer pra 

essas questões relacionadas a gênero e à sexualidade [...] É... não tem como você ser 

professor de sociologia e não abordar a questão da ideologia de gênero, a questão de 

gênero, a questão de sexualidade ou a questão de sexo [...] Mas, eu trabalho mais 

quando a gente consegue colocar no exercício da escola a questão das feiras, a feira 

de ciências e a questão, também, da mostra cultural. Porque, com a feira e a mostra 

cultural, a gente traz uma diversidade de atividades onde a gente pode trabalhar 

melhor as subjetividades (Valentina). 

 

Ao longo desse trabalho, dissemos que, quando se fala em gênero e sexualidade na 

escola, remonta-se à ideia biopatológica das categorias – em que se abordam somente as 

situações que dizem respeito às infecções sexualmente transmissíveis, os métodos 

contraceptivos, o sistema reprodutor, dentre outros aspectos do corpo humano – sem lançar 

mão da importância da discussão dos referidos assuntos no âmbito das ciências biológicas e 

da vida; é necessário, sempre, considerar que o gênero é social e culturalmente construído, ao 

passo que não vai se limitar, como já dito e repetido diversas vezes, a questões biológicas. 
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De acordo com Bortolini (2020, p. 14), “gênero é um conceito construído pelas 

ciências humanas no último século. Exato. Não é uma ideologia, nem um movimento, nem 

um partido político, mas um conceito científico”. A cientificidade do gênero, portanto, aliada 

ao fato de ser o gênero categoria imanente à constituição do sujeito, reclama que os processos 

de ensino e aprendizagem, no âmbito das humanidades, contemplem essa categoria. É 

interessante, por isso, compreender que, dadas as especificidades que não são possíveis de se 

analisar com o mesmo olhar da biologia, os componentes curriculares das ciências humanas 

se mostram como mais adequados à discussão mais aprofundada, sem, contudo, descartar o 

tratamento do tema de maneira transversal, envolvendo outras áreas do saber. 

Como lembra Souza Júnior (2018), gênero e sexualidade dizem respeito às ciências 

humanas e sociais, seja porque o primeiro é socialmente construído ou porque a segunda, 

apesar de estar envolta de conceitos biológicos, também se mostra construída socialmente, daí 

porque a importância do emprego da estratégia dos professores de História de analisar essas 

categorias, a partir da historicidade das sociedades e das civilizações. Ademais, a analítica da 

sexualidade, conforme advogamos neste trabalho, não se restringe a apenas um fator, 

porquanto se presta a empreender uma análise não linear a partir do dispositivo da 

sexualidade evocado por Foucault (2020b).  

Nesse sentido, verificamos que a ótica que colocam os professores de Sociologia se 

presta a tratar do gênero e sexualidade de maneira mais abrangente, isto é, além de uma 

abordagem histórica, pois buscam desvelar o objeto a partir do conhecimento de si. De tal 

modo, é de destaque a utilização, pelo professor Júlio, do documentário The Mask You Live 

In, produção audiovisual que procura apresentar a construção da masculinidade em meninos 

mostrando como a norma de gênero exige a construção de homem viril e másculo que não 

comporta espaço para sentimentos e suas expressões. 

É interessante porque o poder disciplinar exercido na escola serve a uma pedagogia 

dos corpos e da sexualidade, que molda, de acordo com a normatividade de gênero, o perfil 

masculino e feminino que se espera dos sujeitos (LOURO, 2019). Nesse contexto, não apenas 

a escola tem esse papel pedagógico da sexualidade, mas a família e a religião – e porque não a 

sociedade em geral?! – exerce essa pedagogia da sexualidade a partir do poder disciplinar, ao 

que constrói o gênero e os seus “papéis” a partir da norma cultural hegemônica. Assim, como 

disse o professor Jean em outro trecho da entrevista, tratar da temática de gênero e 

sexualidade é difícil, também, porque cada aluno possui uma formação diferente, e, muitas 

vezes, a formação obtida na família e na religião são tributários de uma negação ou 

desinteresse expresso frente ao tema. Nesse aspecto, o professor Jean traz à tona o projeto de 
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vida, componente que integra os itinerários formativos instituídos com a reforma do ensino 

médio e sua BNCC, em que a formação do sujeito passa a ser orientada pelo seu projeto de 

vida, em um processo de “personalização” da formação (LOPES, 2019). Tal projeto de vida 

assume contornos advindos da incorporação das lógicas de quase mercado nas políticas de 

ensino, porquanto se coloca a excluir conteúdos que a agenda neoliberal não considera a 

utilidade, uma vez que, no ensino médio, vão existir componentes propedêuticos e 

componentes destinados a construir competências que o mercado requer, além de que o 

neoconservadorismo cuida das tentativas de interdição aos discursos sobre gênero e 

sexualidade na escola. Nesse sentido, o professor Jean demonstrou que os estudantes sofrem 

pressão em razão do ENEM, de modo que também apresentam um pouco de resistência ao 

tema, que também estava no ENEM, tendo em vista as ofensivas do Governo Federal por 

meio do MEC, buscando interditar questões “de cunho ideológico” da prova do ENEM, 

inclusive aquelas que tratem sobre gênero (BIMBATI; MARQUES, 2021).  

Dada a produção de verdades acerca da “ideologia de gênero”, alguns docentes 

acabam por confundir a questão de gênero e sexualidade com a “ideologia de gênero”. Nesse 

caso, convém destacar que o discurso do professor Júlio: “então igualdade de gênero, 

ideologia de gênero, é algo que está nos nossos materiais, a gente não inventa nada”, 

revelando o quanto reverberam as vontades de verdade sobre a “ideologia de gênero”, 

disciplinando, até mesmo, os docentes que trabalhavam com a questão de gênero e 

sexualidade.  

Como já foi mencionado, a produção de verdades acerca da “ideologia de gênero” 

consistente na ojeriza às dissidências sexuais e de gênero também descortina tratamentos 

pejorativos às sexualidades e identidades de gênero dissidentes, sobretudo no que tange aos 

discursos a respeito da sigla adotada pelo movimento LGBTQIA+, porque visíveis 

enunciados que esnobam das representações da sigla. De tal forma, é possível verificar certo 

preconceito velado na fala da professora Valentina, quando ela diz: “então, nós temos, na sala 

de aula, desde travestis a gays e em todas as siglas LGBTTTTI+, né?!”, tornando patente o 

processo de pedagogização engendrado pela escola, que sempre busca marcar aquele que é 

diferente, desviante. Outrossim, o discurso da professora revela, até mesmo, contradições 

consigo mesmo, dada as afirmações que marcam o seu gênero como sendo o feminino, que, 

historicamente, é disciplinado pelas instâncias reguladoras da sexualidade e pelas próprias 

normas de gênero (BUTLER, 2014; FOUCAULT, 2020b; LOURO, 2012; 2019). 

Contudo, notou-se um ponto comum entre os docentes, que é a interdisciplinaridade. 

Para os professores entrevistados, abordar gênero e sexualidade através de uma perspectiva 
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interdisciplinar seria interessante porque não se restringiriam ao campo do saber de suas 

disciplinas de atuação. Com efeito, trabalhar a diversidade sexual e de gênero a partir das 

ciências humanas poderá reverberar na formação dos jovens e adolescentes que estão em seu 

período escolar, e isso porque a constituição do sujeito em si mesmo transcende a esfera 

biológica, sendo características como cultura, história e a formação do pensamento àquelas 

responsáveis pela construção do sujeito crítico e pensante. 

Por conseguinte, a esse processo formativo de reconhecimento das diferenças, é 

recomendável lançar mão da interdisciplinaridade, já que o caminho percorrido leva a uma 

forma de conseguir alcançar a profundidade das relações entre os sujeitos (FAZENDA, 2013). 

Dessa forma, a atuação docente deve ser capaz de “superar as limitações para atravessar as 

fronteiras epistemológicas e atitudinais”, promovendo questionamentos e combatendo padrões 

de ensino que tomam por base a heteronormatividade, já que é emergente o ensino de temas 

como gênero e sexualidade, dado o universo plural no qual estamos inseridos (MELO; 

PONTES; SOUZA, 2018, p. 56).   

Não se pode olvidar, porém, das declarações do professor Rodrigo, que merecem 

análise em separado justamente por trazer o entrevistado, também, a sua experiência no 

ensino privado. De acordo com o professor: 

 

Atualmente, na escola privada, eu não trabalho mais com a minha disciplina 

filosofia, eu trabalho com uma disciplina chamada inteligência socioemocional, que 

é um programa desenvolvido a partir da nova BNCC, né?! [...] esse material, ele já 

vem com a aula pronta, eu só aplico porque a aula, ela é muito baseada, e o nome do 

programa é laboratório inteligência de vida. Ele é muito baseado na relação do aluno 

com a dinâmica proposta e não a figura do professor e o conhecimento, então, a 

gente trabalhava, por exemplo, teve uma aula sobre gênero, não necessariamente 

ideologia de gênero, mas sobre gênero, e é bacana a dinâmica que ela é tão bem feita 

que ela desarma os alunos [...] foi uma estratégia sutil que um programa trouxe para 

não abordar, por exemplo, o preconceito de gênero sexual de forma direta, né?! 

Quanto à ideologia de gênero, ah, eu acho que eu só levei em algumas turmas. 

Assim, eu tive que parar a aula fora do conteúdo porque ela não tá no conteúdo, né?! 

Nem de filosofia nem do livro [...] como eu tava dizendo é, como não é algo que tá 

dentro do meu currículo e as escolas têm uma preocupação em não tocar nesse 

assunto, por ser ainda muito tabuloso, né?! muito tabu. [...] muito embora, não só na 

rede pública estadual como na federal, como na rede privada, a gente têm alunos, a 

gente têm alunos, a gente têm alunas, né, que são pessoas trans que, ah, muitas 

vezes, os colegas em sala não entendem e, pra os colegas, elas não são trans, são 

gays (Rodrigo). 

 

Quando direcionamos a entrevista do professor Rodrigo para buscar entender se 

havia diferenças entre a escola pública e a escola privada no que tange às questões de gênero e 

sexualidade – o que se deu a partir de uma fala do docente indicando que também seria 

professor da rede privada –, constatamos algo que já imaginávamos, que seria a docilização 
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premente dos docentes que trabalham na educação privada. Ora, o professor afirmou 

categoricamente que o sistema de ensino adotado pela instituição privada em que leciona já 

entrega uma aula pronta, cabendo ao professor apenas ministrá-la em consonância com o 

material fornecido. De acordo com Santos e Santos (2020), o alinhamento das elites 

intelectuais e econômicas com o neoconservadorismo tem trabalhado pela manutenção da 

reprodução da lógica capitalista em detrimento do bem-estar social e do pensamento crítico, 

ao que se tem limitado a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender, tornando premente a 

instalação de sistemas que vigiam e disciplinam os professores, a fim de garantir um ensino 

alinhado ao pensamento neoliberal. Neste caso, é latente o processo de docilização advindo do 

poder disciplinar exercido no dispositivo escolar, que, conforme aduz Foucault (1998b), serve 

para moldar os corpos que estão sob o tal poder a dirigir suas práticas com o objetivo de 

garantir uma utilidade à posição de sujeito que exerce o poder.  

Ademais, mais uma vez, verifica-se a confusão entre “ideologia de gênero” e o que 

propõem os estudos de gênero. Noutro aspecto, o professor prossegue afirmando, e aqui 

também cuida da temática na escola pública, que é complicada a abordagem específica por 

não estar no currículo da escola a temática de gênero e sexualidade. Nas materialidades 

antecedentes, também é possível verificar que a temática de gênero e sexualidade não está tão 

disponível nos materiais utilizados pela escola, notadamente o livro didático, o que traz à 

baila, novamente, algo que temos suscitado, nessa pesquisa e em estudos anteriores, já 

publicados, consistente na ausência de uma agenda específica voltada para o tema, no âmbito 

do ensino. 

“Eu tive que parar a aula fora do conteúdo porque ela não tá no conteúdo, né?!” 

(Rodrigo) revela, mais ainda, o quão disciplinadora é a instituição escolar com relação aos 

corpos docentes, até porque se considera como interrupção, ainda que dentro do horário 

regulamentar destinado ao cumprimento da carga horária da disciplina, o tratamento de 

conteúdos que não estejam expressos no currículo. É interessante que, com relação a esse 

tema, a escola parece se desviar da responsabilidade para com a questão, que, de acordo com 

Louro (2012, p. 43-44), isso acontece porque se considera como desviante ou errado trazer à 

centralidade do debate as sexualidades e identidades de gênero dissidentes, tendo em vista 

que, “mesmo que se admita que existem muitas formas de viver os gêneros e a sexualidade, é 

consenso que a instituição escolar tem a obrigação de nortear suas ações por um padrão: 

haveria apenas um modo adequado, legítimo, normal [...] de sexualidade”. 

Em sequência à entrevista, indagamos ao professor Rodrigo se ele notava diferença, 

por parte dos alunos, na abordagem da temática, seja na escola pública ou na escola privada. 
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Segundo o professor, é uma pergunta difícil de responder, pois seria necessário considerar 

diversos fatores relativos à constituição dos alunos; segundo o docente, os estudantes da 

escola privada possuem certo “capital cultural”, que os faz compreender as questões de 

gênero e sexualidade mais facilmente, mas que “não levantam a bandeira” por causa da 

família que, por vezes, tende a ser opressora e conservadora, ao passo que os estudantes da 

escola pública não possuiriam tal capital cultural que lhes propiciasse um entendimento a 

respeito do tema, o que acarreta em um preconceito maior por parte de tais alunos, mas que a 

família se mostra mais respeitosa, a seu ver, de modo que, para ele, “fica num pé de igualdade 

por conta dessas minúcias, dessas diferenciações” (Rodrigo).  

Com efeito, diversas são as estratégias de saber e poder que influenciam na 

constituição do sujeito. No que tange à sexualidade e, especificamente, com relação à família, 

que, neste caso, aparece como categoria determinante, Foucault (2020b, p. 118) propõe que “a 

família é o permutador da sexualidade com a aliança: transporta a lei e a dimensão do jurídico 

para o dispositivo de sexualidade”. A teoria foucaultiana, atemporal como é, acaba por 

explicitar que a centralidade conferida à família no discurso político (e no discurso docente) a 

desvela enquanto um objeto do discurso que serve à produção de verdades na prática 

discursiva política e à “proteção” dos desejos e dos prazeres atinentes à sexualidade, 

funcionando como verdadeira tecnologia de poder pela qual se valem os sujeitos com o 

objetivo de interditar, ocultar e excluir as dissidências sexuais e de gênero do ensino. 

Destarte, nesse contexto de interdição do discurso docente, seja pela instituição 

escolar por meio de processos de docilização engendrados pela normativa atinente ao 

cumprimento estrito do currículo, seja pela família ou pelo discurso político, indagamos aos 

professores se eles já foram impedidos de falar sobre gênero e sexualidade em suas aulas. As 

respostas, apesar de trazerem as vivências individuais de cada docente, revelam situações que 

são comuns a todos, quando se trata do gênero e da sexualidade. As vozes docentes nos 

disseram o seguinte: 

 

Não, impedido, não! Mas você perceber que aquela pessoa ela é... alguns alunos, o 

que você tá discutindo ali não aceitam de forma alguma, nem argumentar, nem 

mostrar o argumento deles. [...] eles se fecham naquela verdade dele e dificulta você 

fazer um debate mais amplo, porque ele se fecha naquilo ali. [...] no primeiro ano do 

ensino médio, o livro traz discussões sobre criacionismo e evolucionismo, então, 

sempre promovo debate nessa parte aí, só não coloco respostas. Aí, eles dizem, os 

alunos colocam respostas tipo assim: ‘ah, eu aceito essas descobertas da ciência, mas 

o meu pastor disse que assim não pode, que assim não é’. [...] sua pergunta foi sobre 

eu se impedido. Impedido, assim, de eu não poder falar, não, mas de não ser 

compreendido (Jean). 
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Não, impedido, não! Mas, assim, já fui mal visto, às vezes, mas, não impedido. 

Assim, tipo, por alguns pais, que não era tema para mim discutir na escola. Alguns 

pais já abordaram para mim dizendo: ‘olhe, isso não era tema para tá discutindo, 

induzindo meu filho a ser gay, induzindo a sexualidade precoce’, tipo assim. Alguns 

pais já fizeram esse comentário, mas impedido, não fui, não, nem serei (Ivan). 

 

Eu não vou dizer ‘ser impedido’, acho que é uma palavra muito forte e que deveria 

ser respondida de uma maneira bem objetiva: sim e não, né?! Eu diria que não, 

impedido, não, mas a gente sente sim uma certa resistência por parte de alguns 

gestores, colegas de trabalho e, inclusive, dos nossos próprios alunos (Júlio). 

 

Eu acho que eu não fui impedida, porque será que eu coloco um certo medo nas 

pessoas de me impedirem de atuar e fazer o que eu penso de acordo com o que eu 

acredito e na defesa do que eu acredito?! Então, assim, diretamente, eu não fui 

impedida e nem advertida, mas, sutilmente, em forma de críticas, às vezes não 

percebidas pelo outro, né?! E, às vezes, nas entrelinhas, sim, e, às vezes, nas falas, 

sim, mas esse impedimento, como ele não aparece na forma de regra ou de lei, 

porque eu tenho a Constituição, eu estou numa democracia, eu sou uma pessoa de 

conhecimento e de saber [...] então, nunca fui barrada diretamente, mas, 

indiretamente, enquanto bullying, sim, quando diz assim, aí, vai pra questão do 

discurso, do discurso enquanto sujeito, quando a pessoa olha e diz assim: ‘é, só pode 

ser Valentina’; ou diz assim: ‘chegou uma mãe que vai tirar a aluna porque a aluna 

começou a namorar com a colega e a escola não deu o telefone, endereço da colega, 

pra mãe ir lá tomar satisfação, e que na hora do intervalo tava se beijando atrás do 

muro, eram duas meninas e ela é contra e tal e tal’, aí, olha pra mim, diz: ‘eu devia 

chamar Valentina pra vim conversar com essa mãe!’. Então, eu não sei se é uma 

forma de crítica ou se é barrar, né?! Mas, de qualquer forma, abordar com certa 

diferença e nitidez tanto serve para uma tentativa de inibição quanto para uma 

exaltação que pode, porém, segue o movimento do exercício político lá na hora da 

eleição, porque depende do grupo que está no governo pra que essas práticas no dia 

a dia entre professores e alunos aconteçam ou não enquanto exercício da cidadania 

(Valentina). 

 

Meus diretores são muito alinhados aos meus pensamentos, têm uma mentalidade 

um pouco próxima, têm um respeito muito nítido pelo meu trabalho, e eles têm 

muito cuidado em falar, mas eu já percebi, assim, eles não chegaram a dizer, mas eu 

já percebi, assim, em discursos indiretos, que se tomasse cuidado com certos 

assuntos, com certas temáticas [...] então, assim, já ouvimos isso e não veio deles, dá 

pra gente perceber que não vem deles, é um ou outro pai, entendeu?! E repito, no 

Estado tô há 5 anos, de 2015 a 2018, eu não vi isso, eu vi isso de 2018 pra cá. De 

2018 pra cá, eu vi isso! Sabe, assim, até antes filhos de policiais, né?! Num tinha, 

levava a temática para casa, discutia com o pai e tal. Hoje em dia, não, hoje em dia, 

é silêncio, praticamente (Rodrigo). 

 

Não, nunca fui! (Vitor). 

 
 

Os docentes entrevistados, em quase uma só voz, revelaram um controle sutil por 

parte da comunidade escolar com relação às suas práticas docentes de ensino de gênero e 

sexualidade. Apesar não haver um impedimento forte relatado, verificou-se que, de alguma 

forma, tenta-se tangenciar da centralidade o debate sobre gênero e sexualidade, pois “a escola, 

por seu lado, pretendia desviar nosso interesse para outros assuntos, adiando, a todo preço, a 

atenção sobre a sexualidade. Essa dessexualização do espaço escolar atingia também 

professoras e professores” (LOURO, 2019, p. 23). 
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Conforme já dito em outros momentos, a família é uma instituição que está no seio 

do dispositivo da sexualidade (e do dispositivo da aliança) e se coloca como instrumento de 

controle (FOUCAULT, 2020b). Não raro, o que se depreende do discurso docente é que as 

reprimendas à atividade docente referente ao ensino de gênero e sexualidade, muitas vezes, 

partem da família. Noutro aspecto, a religião também introjeta suas vontades de verdade nos 

membros da comunidade escolar, fazendo funcionar os discursos que negam a existência das 

sexualidades dissidentes e ojerizam a abordagem sobre gênero e sexualidade, seja por parte 

dos pais, dos alunos ou dos servidores docentes e de apoio da escola. 

A esse respeito, temos os discursos dos professores Jean e Ivan. Jean afirma que os 

alunos, por vezes, apresentam resistência à discussão da temática, e que eles “colocam 

respostas tipo assim: ‘ah, eu aceito essas descobertas da ciência, mas o meu pastor disse que 

assim não pode, que assim não é’”, o que mostra um duelo de verdades entre ciência – quando 

se trata do gênero e da sexualidade, que são conceitos e categorias construídas 

cientificamente, conforme já visto – e religião, notadamente a cristã, cuja produção de 

verdades sempre aponta para o texto bíblico, condenando práticas que se desviam da 

heterossexualidade e do arranjo familiar homem-mulher e filhos. Já o professor Ivan traz a 

questão da família, pois, segundo ele, “alguns pais já abordaram para mim dizendo: ‘olhe, isso 

não era tema para tá discutindo, induzindo meu filho a ser gay, induzindo a sexualidade 

precoce’”, recobrando o funcionamento da instituição familiar no dispositivo da sexualidade. 

Contudo, a fala do professor Vitor chama atenção, em especial, porque o docente 

apenas afirmou que nunca foi impedido de abordar gênero e sexualidade na sala de aula. No 

entanto, o mesmo docente afirmou, nas perguntas anteriores, que não aborda gênero e 

sexualidade na sala de aula e, quando traz algo relacionado, o faz dentro de outro conteúdo. 

Nesse sentido, Foucault (1995; 1999b) vai explicar que, quando se tem uma relação de poder, 

por consequência, também se terá uma estratégia de resistência ao poder, do modo que, não 

havendo resistência, não seria possível falar em poder.  

Assim, quando abordamos a teoria foucaultiana no segundo capítulo desta 

dissertação, assumimos que os estudos de gênero e sexualidade se mostram enquanto 

estratégia de resistência ao exercício de poder tendente a ocultar e a tangenciar as dissidências 

sexuais e de gênero. De tal forma, o ensino de gênero e sexualidade também se constitui como 

estratégia de resistência frente aos discursos produzidos contra a diversidade, de modo que a 

não abordagem da temática pelos docentes, por consequência lógica, afasta qualquer 

impedimento advindo da comunidade escolar ou de outras instâncias, pois se não há 

resistência, não há poder. Não obstante, ainda que se possa questionar como não seria 
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exercido poder diante dessa não abordagem da sexualidade no ensino de filosofia (que seria, 

justamente, o que defendem os tributos da “ideologia de gênero”), facilmente, tal 

questionamento poderia ser respondido da seguinte forma: o corpo docente já havia passado 

pelo processo de docilização, já que “um corpo bem disciplinado forma o contexto de 

realização do mínimo gesto” (FOUCAULT, 1999b, p. 178). 

Por outro lado, alguns discursos se destacam, como o de Valentina, que aponta uma 

marcação com relação a si justamente por tratar de gênero e sexualidade, ao passo que um 

conflito envolvendo um casal lésbico adolescente seria, no entender da coordenação/direção, 

melhor resolvido com sua intervenção, talvez porque a posição de sujeito Valentina se coloca 

em uma instância de legitimação do seu discurso sobre gênero e sexualidade, dada a sua 

premência em trabalhar o tema, o que se percebe nas suas respostas aos questionamentos que 

formulamos, especialmente nas reafirmações que faz a respeito da sua prática docente e de 

sua resistência em face das ofensivas contra as ciências humanas e as minorias. 

Outro aspecto de destaque é o discurso do professor Rodrigo, vez que afirma que, 

muito embora sinta empatia dos seus diretores e coordenadores para consigo, o que se percebe 

é um impedimento velado e expresso em algumas práticas sutis como atos de cuidado. Nesse 

caso, ao rememorar a resposta de Rodrigo à primeira pergunta, temos que esse docente se 

apresenta enquanto bissexual e, por conseguinte, membro da comunidade LGBTQIA+, o que 

pode até justificar, além da temática em si, esses impedimentos sutis que tem sofrido com 

relação ao ensino sobre gênero e sexualidade, pois “aqueles e aquelas que se atrevem a 

expressar, de forma mais evidente, sua sexualidade são alvo imediato de redobrada vigilância, 

ficam ‘marcados’ como figuras que se desviam do esperado” (LOURO, 2019, p. 32). 

Convém destacar, ainda, que Rodrigo afirma ser professor concursado desde 2015, e 

que, no interstício entre a posse no cargo e o ano de 2018, não percebia essas resistências 

frente ao ensino de gênero e sexualidade, o que veio a se tornar mais forte a partir do ano de 

2018, ano das eleições gerais em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Tal fator se justifica 

porque, apesar de, desde a década de 2010, o movimento direitista na América Latina haver 

começado a ganhar espaço e eleições, especialmente porque o “clima” de conciliação entre as 

classes e movimentos foi se esvaindo por conta de muitos fatores, como o fortalecimento da 

diversidade e os escândalos de corrupção verificados nos governos esquerdistas, estabeleceu-

se um sentimento antipolítico nos sujeitos que, enfrentando os malefícios das crises 

instauradas em razão de rupturas institucionais e desacreditação das instituições, passaram a 

sentir os efeitos da crise econômica, ao que o que se buscava era um sujeito capaz de cuidar 

da economia, gerar empregos e garantir os direitos básicos que estavam (estão) sendo 
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tolhidos, fazendo emergir, assim, as condições de possibilidade e existência do bolsonarismo, 

que, além de prometer tudo o que o “cidadão de bem” almejava, impunha uma agenda 

neoconservadora que atacava vorazmente alguns aspectos sociais, como a diversidade sexual 

e de gênero. Rodrigo salienta, ainda, que não discute essa questão com os filhos de policiais, o 

que denota a reverberação do aparecimento das forças de segurança, sobretudo militares, na 

política, além de que as forças armadas militares viriam a ser aliados a Jair Bolsonaro, 

visando que ele é capitão da reserva do Exército, além de que o seu vice-presidente é general 

da reserva (ALMEIDA, 2019). 

Além disso, é necessário lembrar que esses processos de controle da atuação docente 

também são bandeiras do projeto Escola Sem Partido, que busca impedir a discussão sobre 

gênero e sexualidade na escola, porque defendem ser assunto inerente à formação do sujeito e 

que, por isso, caberia à família abordar, família essa tradicional nuclear, formada pelo marido, 

esposa e filhos, além de que consideram as dissidências sexuais e de gênero como categorias 

perniciosas e perigosas à moral, tendente a acabar com a família tradicional. Ademais, nessa 

ofensiva do Escola Sem Partido, os professores das ciências humanas, sobremaneira de 

filosofia, história e sociologia, são os que têm sofrido mais retaliações (CARVALHO, 2018). 

Acontece que essa agenda neoconservadora fez circular vontades de verdade através 

das mídias digitais que, dada a mutação do discurso político, apresentaram-se enquanto 

plataforma imprescindível à produção de verdades no período eleitoral, sobremaneira quando 

se considera o fenômeno das fake news. Assim sendo, aos docentes, foi perguntado de que 

modo o discurso político interfere hoje na discussão sobre gênero e sexualidade, ao que 

prontamente responderam: 

 

Assim, a escola que eu trabalho é uma escola de ensino médio, então, é naquela 

faixa etária onde os jovens já têm uma certa, vamos dizer assim, já têm um 

posicionamento. Então, ele já acha que você tá defendendo partido esse, partido 

aquele, candidato esse ou candidato aquele, ideologia essa ou aquela. Então, na 

minha visão, assim, você tem que ouvir também, você não pode chegar impondo a 

sua ideologia, a sua maneira de pensar. Então, eu sinto dificuldade nesse sentido, 

vamos dizer assim, a mídia como um todo, muitas vezes, ela atrapalha, e tá havendo 

aí, sendo descobertas, coisas que, na última campanha, foram colocadas como 

verdade e agora estão aparecendo, as fakes news que foram criadas. Então, a minha 

dificuldade é nesse sentido, você encontra muita polarização que não facilita o 

debate, né?! (Jean) 

 

Eu acho que interfere muito, né?! Primeiro joga luz a essa e questão, né?! Joga uma 

luz muito forte e de uma maneira muito negativa sobre, sobre aqueles que não se 

consideram com o gênero que nasceram. Então, por exemplo, os héteros, os gays, os 

transexuais, os pansexuais, eles acabam, jogam luz sobre eles, mas de uma forma 

preconceituosa, porque tenta, colocam eles à margem. Esse governo que tá aí, 

principalmente. A todo discurso dele, a todo momento, a toda fala que ele faz, ele 

agride de alguma maneira, né?! Pejorativa, né?! Essa questão sexual (Ivan). 
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Total, né?! Eu acho que interfere de uma maneira total. Como influencia, e se 

influencia? Sem dúvidas! A gente têm hoje aí um, não só um presidente que foi 

eleito através através desse, utilizando de discursos, de elementos, né?! É... aí, sim, 

ideológicos, aparelhos ideológicos, vamos dizer assim, e através de uma comoção, 

acho que seria essa palavra, uma comoção moral de se utilizando dessa discussão de 

igualdade, de ideologia de gênero, para se tentar buscar uma comoção geral da 

sociedade, olha que absurdo! De 2018 pra cá, eu acho que a coisa ficou mais visível, 

ganhou mais corpo, né?! Esse discurso de que se discutir a, se discutir a igualdade, a 

ideologia de gênero seria algo extremamente prejudicial pra sociedade... 

Desnecessário, a palavra é essa: desnecessário; não tem porque de se discutir 

ideologia de gênero; homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina 

é menina. Acho que é, e isso é interessante que, se a gente observar, vai contra, 

enfim, não só os preceitos morais, que é essa moralidade que tanto se vende através 

desses partidos e pessoas, que que de forma bastante ideológica aí sim vendem esse 

discurso em busca dessa moralidade, né?! Sendo que, na maioria das vezes, se 

utilizam de, de ferramentas morais e éticas (Júlio). 

 

Então, o discurso político, quando vamos pra prática do exercício da cidadania, do 

escolher quem vai governar e quem vai garantir o poder, o discurso político, ele 

hoje, nesse período de 88 pra cá. E, aí, nesse período de 2018 pra cá, 2015, 2016... é 

o conservadorismo de tudo que é arcaico, retrógrado, tradicional e garantia do... De 

uma elite, não porque são bons, mas de uma elite que se apropria da riqueza, que 

segrega e que nega os direitos, nega a participação e o acesso na democracia, 

principalmente em relação às minorias. [...] e, aí, essas questões que aparecem no dia 

dia enquanto brincadeira, enquanto algo trivial, ela está presente lá no discurso de 

alguém que é eleito, e que quando é eleito ele vai legitimar a sua condição pessoal e 

a sua fala e o seu discurso na prática de políticas, que em um Estado democrático 

onde a democracia é frágil e se encontra muito abalada agora porque a dita elite 

achou-se na condição de derrotar os trabalhadores, de derrotar toda a nossa luta, e 

eles estão com toda, então, vai com tudo pra cima de quem? Das mulheres; pra cima 

de quem? Dos negros? Pra cima de quem? Dos jovens. De quem? Dos gays, 

transviados, desviados da conduta moral do segmentado. Tem a ver também com a 

dicotomia de negação da diversidade. Você só pode ser branco ou preto, você só 

pode ser homem ou mulher, você só pode ser masculino ou feminino, você só pode 

ser ou nordestino ou do sul ou de uma região... Você não pode ser você na 

diversidade do diálogo. É a negação do diálogo. Então, esse discurso aparece... Aí 

uma questão que é tabu e é problema é a questão do sexo, e a questão do sexo, ela é 

tão presente quanto a questão da religião, e quando fala em sexo, elege o governo, 

sim! Ou derruba o governo, sim! (Valentina). 

 

De 2018 pra cá, cara, na surdina, tá havendo meio que uma caças às bruxas porque a 

gente sabe disso, principalmente na rede privada. [...] que, que aconteceu nos 

últimos dois anos pra cá que eu venho percebendo, principalmente, sobre essa 

temática, da temática sexualidade e a temática ideologia de gênero? As temáticas 

sexualidade e ideologia de gênero, cara, há uma, não vou dizer uma fake news, há 

uma conspiração pra dar qualquer significado à ideologia de gênero, mas a maioria 

dessas pessoas não se preocupam em querer entender o que é e estudar o que é, 

então, por exemplo, discursos como ‘ideologia de gênero na escola quer transformar 

todos os alunos em bissexuais’, ‘os professores homossexuais e bissexuais querem 

implantar a ideologia de gênero para abusar...’ Olhe os termos! Abusar sexualmente 

das nossas crianças e adolescentes, tá entendendo?! Então, assim, de 2018 pra cá, a 

coisa tá difícil. Eu evito falar. [...] eu jogo, assim, de forma bem camuflado, mas tipo 

direto, como eu fazia antes de 2018, eu confesso a você que eu não tenho mais 

coragem porque já disseram absurdos sobre a minha pessoa, já criaram, sabe, assim, 

conspirações e maluquices e, e depreciações sobre a minha imagem, a minha figura, 

e não só minha, de outros professores, mas eu percebo que isso sempre recai nos 

professores LGBT, sabe?! Quando é um professor que levanta um mesmo discurso 

que eu, mas ele é hétero, ele é casado e ele tem filhos, não tem aparecido essa, essa 

perseguição, essa, sabe, assim, esse cuidado, entende?! (Rodrigo).  
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O discurso político, na verdade, sempre interferiu. Não há uma época em que, na 

sociedade, não interferisse; se a gente for ver, na idade média, na época da 

Inquisição, por exemplo, a Inquisição esteve no Brasil por duas vezes, e as duas 

vezes eles vinham perseguir os sodomitas. Não existia a palavra sexualidade, ela é 

advinda do século 19. E, por exemplo, procuravam, claro, homens que fossem gays. 

Isso, a política tem feito uso, a ponto de dizer que na escola, que no ensino, os 

professores, é, implementavam essa ideologia. No entanto, eu vejo um ponto 

positivo. O discurso político, ele fomenta mais a discussão. Não é que antigamente 

não existisse, mas, antigamente, ninguém podia nem falar. Não sei se você tá 

entendendo o que eu quero dizer... Hoje, se pode falar, se pode comentar. Portanto, 

eu acho que o discurso político, embora contrário à ideologia de gênero, embora um 

discurso desumano para com isso, mas pelo contrário, ele favoreceu o debate. O 

debate, ele surge de ideias contrárias, e aí, sim, quando tem algo que está calado, que 

está escondido, que ninguém toca, quando surge alguém que toca, mesmo 

contrariamente, surge a possibilidade de se discutir, de se debater (Vitor). 

 

No capítulo anterior, procuramos demonstrar a singularidade do discurso político 

frente ao discurso acontecimento, a fim de que pudéssemos compreender as mutações do 

discurso no âmbito político e como a produção de verdades, nesse domínio, reverbera nas 

relações entre os sujeitos. O discurso político é discurso de memória que funciona apoiado em 

um sistema de enunciados que, a princípios imêmores, são retomados a partir de um objeto 

que o provoca (COURTINE, 2006). 

Quando se fala da “ideologia de gênero” no discurso político de 2018, é preciso ter 

em mente que os enunciados que circularam rememoram a produção de verdades que havia 

funcionado em períodos anteriores, reacendendo a discussão para momento contemporâneo às 

eleições de 2018. A “ideologia de gênero”, portanto, emerge enquanto categoria e tecnologia 

do poder, vez que perfaz a deturpação do real objetivo do ensino de gênero e sexualidade, 

mostrando-se enquanto contraponto a uma política de ensino inclusiva ao passo que faz 

circular vontades de verdade que permeiam a formação do objeto com a constituição de uma 

verdadeira ojeriza às questões de gênero e sexualidade, pois se coloca como algo terrível, 

criminoso e pernicioso que objetiva destruir a sociedade. Isso se dá porque, nesse sistema do 

discurso político, alguns mecanismos, assim como no discurso acontecimento, controlam o 

que se diz e o que se deixa de dizer; o que deve ser dito e o que não deve ser dito; existem 

mecanismos que controlam o que é dito, o que deve ser dito, o que pressupõe ora a interdição, 

ora a emancipação de alguns enunciados (PIOVEZANI, 2009). 

Replicando a literatura de Courtine (2006, p. 88), “[...] há enunciados que 

permanecem em vigília, dos quais podemos até perder a memória, que, no entanto, não são 

dissipados, podendo reaparecer quando for preciso”. De tal modo, a “ideologia de gênero”, 

que surge nos idos de 1995, em Pequim, na China, que emerge em 2014 no Brasil em torno 

das discussões sobre o PNE, reapareceu nas eleições de 2018 porque foi preciso para sustentar 
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a agenda política que vinha a ser evocada no discurso. Como já foi dito, a “ideologia de 

gênero” encontra substância na religião e na família, ao que a primeira sempre controlou a 

sexualidade, enquanto a segunda também exerce esse controle inserida no dispositivo da 

sexualidade e no dispositivo da aliança, funcionando como tecnologia do poder “protetora” 

dos prazeres e desejos, constituindo um objeto do qual se utilizam as posições de sujeito que 

vociferam a “ideologia de gênero”, parecendo até contraditório que essa família, a quem 

compete o controle do sexo, possa ser facilmente destruída pelos discursos que o colocam 

como objeto. 

Por conseguinte, as respostas dos docentes, muito embora diferentes na abordagem, 

evidenciaram: i) os mecanismos de controle; ii) estratégias de resistência; e iii) as condições 

de possibilidade e de existência da “ideologia de gênero”. Quando se fala nos mecanismos de 

controle, devemos nos remeter ao que diz Foucault (1999a) com relação aos procedimentos de 

interdição do discurso. De acordo com os docentes, há uma vigília e uma interdição ao ensino 

de gênero e sexualidade a partir do discurso político, porquanto são incitadas práticas de 

vigilância que objetivam o silenciar do ensino com relação ao gênero e à sexualidade. Essa 

vigilância é exercida, também, a partir da instauração de um pânico moral com a circulação da 

“ideologia de gênero”, o que reverbera na atuação docente de diversas maneiras, de maneira 

que Jean narrou que “ele [aluno] já acha que você tá defendendo partido esse, partido aquele, 

candidato esse ou candidato aquele, ideologia essa ou aquela”, exatamente porque o controle 

da sexualidade por meio da “ideologia de gênero” enuncia vontades de verdade que atribuem 

a determinadas ideologias políticas, sobremaneira as de esquerda e de cunho progressista, as 

supostas práticas perniciosas e pecaminosas da “ideologia de gênero” que consistiriam na 

sexualização precoce, na suposta influência para a criança seguir alguma orientação sexual, 

dentre outras condições que subjazem esse espectro.  

Tal pânico moral também é percebido pelos docentes, como o professor Júlio, que, 

em seu discurso, deixa evidente que reconhece que, a partir de uma comoção moral instalada 

com a produção de verdades acerca da “ideologia de gênero”, o discurso político influencia no 

ensino de gênero e sexualidade na escola porque “discutir a igualdade, a ideologia de gênero 

seria algo extremamente prejudicial pra sociedade... Desnecessário, a palavra é essa: 

desnecessário; não tem porque de se discutir ideologia de gênero; homem é homem, mulher é 

mulher, menino é menino e menina é menina”. É relevante mostrar, ainda, que, novamente, a 

“ideologia de gênero” é confundida com os estudos de gênero e sexualidade, o que se repete 

no discurso do professor Vitor quando ele diz: “portanto, eu acho que o discurso político, 

embora contrário à ideologia de gênero, embora um discurso desumano para com isso, mas 
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pelo contrário, ele favoreceu o debate”. A disciplina da sexualidade, portanto, tem introjetado 

nos sujeitos a atribuição da “ideologia de gênero” ao que ela se opõe, tornando evidente como 

operam as vontades de verdade que são enunciadas a respeito dessa suposta ideologia. 

Pode-se dizer, também, que esses procedimentos operam processos de interdição, vez 

que as vontades de verdade enunciadas, e que são introjetadas nos sujeitos, objetivam essa 

exclusão, uma vez que, “com respeito ao sexo, o poder jamais estabelece relação que não seja 

de modo negativo: rejeição, exclusão, recusa, barragem ou, ainda, ocultação e mascaramento” 

(FOUCAULT, 2020b, p. 91). As estratégias de resistência, por sua vez, materializam-se nas 

práticas concernentes ao tratamento de gênero e sexualidade no ensino, que se revelam 

contrárias ao espectro “ideologia de gênero” enunciado no discurso político (FOUCAULT, 

1995; 1999b). Nesse contexto, destaca-se a resistência da professora Valentina frente à 

“ideologia de gênero”, dada a sua compreensão de que “uma questão que é tabu e é problema 

é a questão do sexo, e a questão do sexo, ela é tão presente quanto a questão da religião, e 

quando fala em sexo, elege o governo, sim! Ou derruba o governo, sim!”, até porque a 

instalação de um pânico moral tornou possível a circulação e a produção de verdades 

concernentes à “ideologia de gênero”.  

Convém expor o discurso do professor Rodrigo que, marcando a sua posição de 

sujeito enquanto LGBTQIA+, evidencia o estigma deixado apenas pelo fato de ser bissexual. 

Conforme narra o professor, ele deixou de abordar abertamente a temática de gênero e 

sexualidade por não se sentir mais seguro para tal, diante das condições de possibilidade 

emergentes da “ideologia de gênero” desde 2018. De acordo com o professor Rodrigo, ele já 

foi vítima de ofensivas à sua imagem por ter abordado gênero e sexualidade nas suas aulas, 

percebendo “que isso sempre recai nos professores LGBT, sabe?! Quando é um professor que 

levanta um mesmo discurso que eu, mas ele é hétero, ele é casado e ele tem filhos, não tem 

aparecido essa, essa perseguição, essa, sabe, assim, esse cuidado, entende?!”. Assim, o que se 

tem é uma instituição escolar que pedagogiza a sexualidade disciplinando os corpos da 

comunidade escolar, marcando e segregando aqueles que não se adequam à norma de gênero 

hegemônica, que são tidos como errados, desviantes e imorais (BUTLER, 2014; 

FOUCAULT, 2020b; LOURO, 2019; MISKOLCI, 2020). 

Outro aspecto revelado por alguns docentes (Jean, Ivan e Vitor) é o de que o discurso 

político contribui de alguma forma para o debate, seja desvelando a temática ou fazendo 

funcionar suas vontades de verdade, especialmente quando promove o duelo de verdades, haja 

vista que, no dispositivo da sexualidade, a repressão aos discursos, com efeito, acaba por fazer 

proliferar os discursos que tentam proibir (FOUCAULT, 2020b). 
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Não obstante, são as condições de possibilidade e de existência do aparecimento da 

“ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018 que evidenciam uma relação 

entre os discursos dos professores entrevistados. A materialidade discursiva sob análise 

revela, desde logo, que os professores estão cientes da formação do objeto “ideologia de 

gênero” na discursividade da atividade política brasileira, que marcou as eleições gerais de 

2018. Fakes news, religião, preconceito em razão de gênero, classe, raça e etnia, são algumas 

categorias que se relacionam à formação do objeto conquanto se prestam a sustentar a 

emergência dessa “ideologia de gênero” no discurso político das eleições de 2018. 

Outrossim, é capital que a marca do gênero e da orientação sexual dos docentes 

reverbera nesse processo, o que é percebido pelos seus discursos, notadamente os discursos do 

professor Rodrigo e da professora Valentina. Ora, dos seis docentes entrevistados, todos 

cisgênero, apenas uma se reconhece como do gênero feminino e um dos docentes do gênero 

masculino se reconhece enquanto LGBTQIA+, porquanto se apresenta como bissexual. Os 

demais docentes são homens heterossexuais. Nesse cenário, o que se percebeu é que, de todos 

os entrevistados, a professora Valentina e o professor Rodrigo são os que mais sentem esse 

processo de disciplina da sexualidade através do discurso. 

Em alguns momentos desta dissertação, já demonstramos o jogo de poder perpetrado 

através da produção de fake news no período eleitoral, que circulantes nas redes sociais 

Instagram, Twitter e Facebook, além de disparos automáticos em mensageiros instantâneos 

como o WhatsApp, revelam o aproveitamento, pelos sujeitos candidatos, da mutação do 

discurso político consubstanciada na circulação desses enunciados nas mídias digitais, que 

chegam com mais facilidade aos sujeitos ouvintes e concorrem para a espetacularização da 

fala pública.  

Outros aspectos que subjazem a construção de uma dita “ideologia de gênero” 

passam justamente pela religião e pelo preconceito em suas mais variadas facetas, além de 

outras categorias. Nesse diapasão, as eleições de 2018 foram o primeiro pleito geral após a 

ruptura institucional decorrente do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

(PT), em 2016, e realizada no ápice da operação lava-jato, que culminou na prisão do ex-

presidente Lula (PT), em 2018. Portanto, nesse cenário de crise econômica e institucional, em 

que o desemprego aumentava constantemente, com reformas que dificultaram ou retiraram 

direitos sociais, os sujeitos clamavam por alguém que fosse capaz de atender aos anseios 

sociais. A política, no entanto, estava desacreditada e todo aquele que se mostrava antipolítico 

ganhava a simpatia do público (ALMEIDA, 2019). 
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De acordo com Almeida (2019), essas circunstâncias, aliadas à religiosidade cristã, 

sobremaneira o protestantismo neopentecostal, levaram à eleição de Jair Messias Bolsonaro 

como presidente do Brasil, evidenciando a vitória de um projeto de poder político de cunho 

neoconservador e de base ideológica de alinhamento à extrema-direita. Esse movimento 

neoconservador e bolsonarista, fortificado pelo cristianismo, fez circular uma produção de 

verdade capaz de sobrepujar discursos progressistas nas mais variadas frentes, especialmente 

aquela que defende os estudos de gênero e sexualidade e a sua socialização através do ensino, 

ao que se promoveu um verdadeiro pânico moral consubstanciado na criação do espectro 

“ideologia de gênero” (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). 

Para Miskolci (2018, s.p.): 

 

A criminalização da política pode ter sido a principal responsável por: 1. fortalecer 

os grupos de interesse com pauta moral (religiosos ou não) na esfera pública e, em 

especial, na política e 2. na ascensão do campo discursivo de ação em torno dos 

direitos sexuais e reprodutivos – rebatizados pelos empreendedores morais de 

“ideologia de gênero” – como delimitador de disputas em torno de direitos e 

políticas públicas. 

 

Com efeito, eventuais propostas que fossem apresentadas para garantir ou proteger 

direitos dos sujeitos LGBTQIA+, seja no âmbito do ensino ou em outra área, eram 

confrontadas com a imposição de vontades de verdades que serviriam a uma interdição e 

exclusão desses enunciados, justamente por tratarem das sexualidades dissidentes. O controle 

de tais discursos buscava apoio na instituição da família e na proteção das crianças, afinal, a 

família assume essa função de guardiã dos desejos e base da sociedade, ao que somente ela 

poderia abordar a sexualidade de seus membros, ao passo que poderia vir a ser destruída em 

seu modelo cristão tradicional. Outro aspecto que perfaz essa construção é a proteção da 

infância, mas não no sentido da palavra proteger, e sim a partir de uma pedagogização da 

sexualidade infantil, que é uma das bases do dispositivo da sexualidade, conforme já discutido 

(FOUCAULT, 2020b).  

Segundo Feitosa (2021), com esses acontecimentos, iniciou-se um processo de 

desinstitucionalização de políticas públicas de direitos das pessoas LGBTQIA+, que viriam a 

ser substituídas pelo “fortalecimento” da defesa da família tradicional materializada no 

arranjo homem, mulher e filhos sob o manto da heteronormatividade, sem espaço para as 

sexualidades e identidades de gênero dissidentes, conforme se encontra atualmente. 

Ademais, conforme aponta Carrara (2015), a crítica à “ideologia de gênero” vai se 

referir às discussões sobre princípios da equidade de gênero no interior da escola, como 
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também ao reconhecimento da diversidade de gênero e de orientação sexual, a qual não deve 

receber qualquer tipo de preocupação por parte da instituição escolar, até mesmo por serem 

considerados desviantes do normal e do correto (LOURO, 2012; 2019). Logo, é de rigor que, 

de fato, o discurso político influencia na discussão sobre gênero e sexualidade, haja vista a 

produção de verdades que, hodiernamente, são tributárias a uma agenda que classifica como 

imorais os estudos de gênero e sexualidade, e continua a invisibilizar, marginalizar e excluir 

os corpos dissidentes no gênero e na sexualidade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer que seja o momento 

histórico em que esteja a 

sociedade, seja o do viável ou do 

inviável histórico, o papel do 

trabalhador social que optou pela 

mudança não pode ser outro senão 

o de atuar e refletir com os 

indivíduos com quem trabalha para 

conscientizar-se junto com eles das 

reais dificuldades da sua 

sociedade. (FREIRE, 2018, p. 74). 

 

Apesar de, historicamente, ter surgido no século XX, a “ideologia de gênero”, 

novamente, seguiu a centralidade do debate a respeito do ensino de gênero e sexualidade, 

consistindo em uma vontade de verdade produzida por aqueles que são contrários à política de 

gênero e à diversidade. Conforme foi visto, políticas para a população LGBTQIA+ 

começaram a ser implementadas a partir do ano de 2004 com o Programa Brasil Sem 

Homofobia, que promoveu articulações para o combate à discriminação em razão da 

orientação sexual, sobretudo com a frente educacional, construindo propostas em conferências 

nacionais de educação e dos direitos LGBTQIA+, que, quando apresentadas no Seminário 

Escola Sem Homofobia, da Câmara dos Deputados, foram objeto de um discurso que 

deturpou o real objetivo do programa, tendo iniciado com o então deputado Jair Bolsonaro 

com enunciação de vontades de verdade consistentes no “kit gay”. 

Discursos acerca de um suposto “kit gay”, que seria distribuído nas escolas e 

objetivava a sexualização precoce das crianças e jovens, sobretudo “ensinando-os” práticas 

homo e heterossexuais, circularam no contexto político fazendo rememorar e evocando 

discursos contrários ao ensino sobre gênero e sexualidade, provocando uma ofensiva à agenda 

da diversidade por setores sociais de cunho religioso e conservador. Por conseguinte, o 

espectro “ideologia de gênero” retorna ao cerne quando tomou campo nas discussões do Plano 

Nacional de Educação acarretando a retirada da expressão “gênero” do texto do PNE.  

Não obstante, essa dita “ideologia de gênero” continuou a ser replicada em discursos 

nas instâncias políticas, religiosas e educacionais, tendo sido objeto de “proibição” por 

diversas leis municipais e estaduais, mas que vem sofrendo constantes derrotas quando 

questionada a compatibilidade de tais atos normativos com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, tanto é que, recentemente, ao julgar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 460/PR, novamente, o Supremo 
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Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal que proibia a discussão 

sobre gênero e sexualidade na escola, seja porque somente a União detém a competência para 

legislar sobre matéria de diretrizes de ensino, seja porque o conteúdo da lei fere princípios 

constitucionais, notadamente a dignidade humana e os direitos à liberdade de expressão, 

liberdade de cátedra e à liberdade de ser quem é. 

A “ideologia de gênero”, portanto, passou a circular, também, no discurso político, 

sendo rememorada em diversos momentos da prática discursiva política, tendo ganhado 

destaque nas últimas eleições gerais, no ano de 2018. Nesse contexto, em um pleito eleitoral 

marcado pela polarização, discurso de ódio e fake news, a “ideologia de gênero” ocupou 

instâncias a partir da enunciação de vontades de verdade em ojeriza aos estudos sobre gênero 

e sexualidade, sobremaneira a abordagem da temática de gênero e sexualidade no ensino. 

De tal modo, a “ideologia de gênero” se forma a partir de condições de possibilidade 

que são consubstanciadas na religião, no neoconservadorismo, na moral, nos valores 

familiares tradicionais e no neoliberalismo. Os sujeitos que enunciavam (e ainda enunciam) 

tais vontades de verdade, por sua vez, encontram-se em instância que legitima seus discursos, 

seja porque estão na instância governamental, seja porque são emissores dos ideais neoliberais 

e neoconservadores, sobretudo cristãs neopentecostais. Assim, a “ideologia de gênero” se 

apoia em uma rede de interligação entre outros enunciados, neste caso, a respeito da família, 

da moralidade cristã e do neoliberalismo, que propugnam uma escola que não interfira na vida 

privada, porque caberia à família questões que somente essa instituição poderia tratar, como a 

sexualidade e a formação política dos sujeitos, pois à escola compete apenas à formação 

socialmente útil à manutenção dos interesses do mercado, consistente na criação de 

competências que tornam os sujeitos aptos ao desenvolvimento de atividades laborativas. 

Ademais, as materialidades acerca da “ideologia de gênero” enquanto circulantes no discurso 

político das eleições de 2018 têm como suporte o ambiente das mídias digitais, notadamente 

as redes sociais, que vão assegurar a proliferação e repetição dos discursos. Com efeito, o 

discurso político sofreu diversas mutações ao longo da história e, atualmente, encontra 

suporte nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais, que possibilitam, ao sujeito que 

enuncia, o contato direto com o sujeito eleitor, porquanto que, por essa instância de suporte, o 

discurso circula e se multiplica com mais facilidade. 

Portanto, quando analisamos a “ideologia de gênero” a partir da análise proposta com 

o dispositivo da sexualidade, percebemos a relação desse espectro com os dispositivos 

estratégicos que formam o dispositivo da sexualidade, pois i) como a normatividade do 

gênero regula a discursividade dos corpos e impõe papéis socialmente construídos pela 
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cultura hegemônica, o que é confrontado pelos teóricos das dissidências sexuais e de gênero, 

sobretudo porque não se pode limitar o gênero às questões biológicas, além de que definir 

“papéis” e modos de vivência dos sujeitos de acordo com o seu gênero é uma prática que 

segrega e exclui, a “ideologia de gênero” manifesta a histerização do corpo da mulher porque 

rejeita a problematização e o questionamento às normas de gênero, especialmente porque os 

seus defensores enunciam a mulher “bela, recada e do lar”, que deve servir ao marido e à 

família; ii) a proteção da infância e da juventude é uma das condições de possibilidade da 

“ideologia de gênero”, que instaura um pânico moral diante da suposta sexualização precoce 

das crianças e jovens, em face do que, de maneira julgada, o ensino sobre gênero e 

sexualidade acarretaria, desdobrando em uma verdadeira caça às bruxas, revelando o 

dispositivo da pedagogização do sexo da criança, já que esta é tendente a interditar discursos 

a respeito da sexualidade no ensino, dado o seu “suposto” perigo para a sociedade e para o 

sujeito criança; iii) a “ideologia de gênero” é tributo do modelo tradicional de família 

constituída sob o sistema heteronormativo patriarcal, evidenciando a socialização das 

condutas de procriação, tendo em vista que disciplina a instituição da família como um 

núcleo voltado à reprodução da espécie, excluindo outros arranjos familiares fora do modelo 

tradicional; e iv) vê-se na “ideologia de gênero” a psiquiatrização do prazer perverso, 

porquanto esse espectro se presta a enunciar vontades de verdade sobre as sexualidades e 

identidades de gênero dissidentes classificando-as enquanto práticas desviantes e anormais, 

retomando a patologização das orientações não heterossexuais e da transgeneridade, que o 

movimento LGBTQIA+, há tanto tempo, vem combatendo.  

Percebe-se, ainda, que as condições de possibilidade e de existência da “ideologia de 

gênero” nas eleições de 2018 emergem a partir da coalização das forças neoconservadoras e 

neoliberais que avançaram com mais fôlego após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), o 

que se verifica com a implementação de uma agenda em que não há espaço para a 

diversidade, sobretudo no ensino, além de que a constituição da nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) privilegiou o desenvolvimento de competências que são necessárias à 

manutenção do neoliberalismo. Essa coalização de forças se torna evidente no discurso 

político dos candidatos com perfil neoliberal e neoconservador, que se propugnaram a 

“ideologia de gênero” como um mal a ser combatido e como perigo iminente para as crianças 

e as famílias. 

As vontades de verdade acerca da “ideologia de gênero” no discurso político se 

ancoram nesse falso moralismo consistente na proteção da criança, das famílias e da religião, 

mas que, ao mesmo tempo, interdita a existência dos sujeitos que não se enquadram nos 
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padrões exigidos pelas posições de sujeito e suas instâncias de legitimação, negando a 

ocupação de espaços e a viver com dignidade, como a todos, sem distinção, deveria ser 

garantido. Quando trouxemos versos da canção AmarElo, de Emicida, Majur e Pablo Vittar, 

como epígrafe para a seção em que analisamos o discurso político, utilizamos os versos que 

traduzem, com exatidão, as práticas discursivas dos candidatos das eleições gerais de 2018 

quando enunciam a “ideologia de gênero”.  

Ora, da análise realizada, percebemos posições de sujeito que se encontram em 

instâncias que lhes permitem a enunciação das vontades de verdade acerca da “ideologia de 

gênero”, seja porque se reconhecem como não pertencentes às sexualidades e identidades de 

gênero dissidentes, seja porque se encontram em posições que legitimam suas práticas 

discursivas, que tanto se revelam na ocupação do cargo eletivo ou na ostentação de um status 

que lhes garantem certos privilégios em relação aos outros sujeitos, especialmente aqueles 

cultural e historicamente marginalizados. Além de que as materialidades do discurso político 

que foram analisadas não só destacam as regularidades discursivas que perfazem os discursos 

acerca da “ideologia de gênero”, mas, também, demonstram como sujeitos que se inserem em 

instâncias que, a princípio, garantem a continuidade de um certo status quo concorrem contra 

a garantia de direitos dos sujeitos que são minorias em direitos e condições de vida. 

É tão ostensivo o ataque às dissidências sexuais e de gênero por meio das vontades 

de verdade enunciadas, que se verificou candidato a deputado estadual propondo o que seria 

de alçada dos deputados federais e senadores. Claro que, no que tange à “ideologia de 

gênero”, o conteúdo de eventuais normas que busquem proibi-la ou a tipificarem como crime 

esbarra nos direitos e princípios estabelecidos na CRFB/88, o que já foi reconhecido pelo STF 

diversas vezes. 

Outrossim, conversar com os docentes, que vivenciam cotidianamente as 

reverberações desse discurso no ensino, comprovou que, desde o período de 2018, tem se 

tornado mais difícil a atuação do professor na abordagem da temática de gênero e sexualidade 

na escola, de modo que as percepções dos entrevistados tornou capaz de percebermos: i) que a 

disciplina da sexualidade por meio dos discursos acerca da “ideologia de gênero” tem tornado 

dóceis os corpos dos docentes, ao que, por diversas vezes, os entrevistados confundiam o 

termo “ideologia de gênero” dada a introjeção do espectro com o processo de docilização; ii) 

o funcionamento das condições de possibilidade da “ideologia de gênero”, tendo em vista 

resistência dos alunos e da escola no que tange à abordagem da temática de gênero e 

sexualidade, seja em razão da não inserção como conteúdo no livro didático, da não 

abordagem no ENEM ou do duelo de verdades que se percebe entre o tema e as questões 
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religiosas e sociais que constroem os sujeitos envolvidos; iii) a marca percebida nos 

professores em razão do gênero ou da orientação sexual quando se trata da abordagem acerca 

de gênero e sexualidade; e iv) a dificuldade de discussão do tema com sujeitos alunos que, de 

alguma forma, possuem relação com aqueles que enunciam as vontades de verdade a respeito 

da “ideologia de gênero”, como no caso dos filhos e filhas de policiais e dos estudantes de 

formação religiosa cristã protestante. 

A “ideologia de gênero” nega a existência dos corpos dissidentes e nega a ciência, 

porque rejeita a cientificidade dos estudos sobre gênero e sexualidade da mesma que forma 

que se rejeita a cientificidade das ciências humanas e sociais. Portanto, a “ideologia de 

gênero” não está para os estudos sobre gênero e sexualidade, da mesma forma que tais 

estudos são estão para a destruição da sociedade. Com efeito, é essa “ideologia de gênero” 

que as vontades de verdade produzidas pelo neoconservadorismo e pelo neoliberalismo 

enunciam que se mostra nociva à sociedade, à família e às relações sociais em geral. A 

“ideologia de gênero” enunciada não existe; ela maquia os verdadeiros efeitos frutos da sua 

reverberação. Não são os estudos sobre gênero e sexualidade e o seu ensino, que buscam 

promover o reconhecimento das diferenças e combate à discriminação, que vão acabar com a 

família, com a sociedade ou com a infância das crianças e jovens. 

O que é nocivo, em verdade, é a “ideologia de gênero”, que é responsável pelo alto 

número de casos de violência doméstica e familiar, destruindo inúmeras famílias brasileiras; é 

a “ideologia de gênero” que matou a travesti Dandara Santos, no Ceará; é a “ideologia de 

gênero” que faz o Brasil aparecer em primeiro lugar no ranking negativo das estatísticas de 

violência contra os sujeitos LGTBQIA+; é a “ideologia de gênero” que faz com que os 

estudantes LGBTQIA+ não se sintam seguros em seus espaços escolares e em suas casas, 

justamente porque ela disciplina e pedagogiza a sexualidade, impondo a hegemonia de uma 

sexualidade e de um gênero, achando-se no direito de subjugar e segregar os sujeitos que, 

consigo, não pareçam.  
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista 

 

 

1) Você sabe o que significa “ideologia de gênero”?  

 

2) De que modo o discurso político interfere hoje na discussão sobre gênero e 

sexualidade?  

 

3) Você já abordou gênero e sexualidade em suas aulas? Em caso positivo, explicar 

como se deu a abordagem; em caso negativo, por qual motivo não abordou?  

 

4) Você já foi impedida(o) de discutir a questão do gênero e da sexualidade?  

 

5) Como você acha que a temática de gênero e a sexualidade deveria ser abordada 

no ensino de sua disciplina de atuação?  

 

 

 

 

 


