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Introdução 

 

O levantamento apresentado e discutido neste texto é parte de uma pesquisa 

maior3 que está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal de Campina Grande e tem como objetivo analisar as 

práticas educativas em defesa da autonomia docente na rede municipal de educação de 

três municípios paraibanos (Campina Grande, Santa Rita e Patos) a partir dos projetos 

de lei que proíbem a discussão de “ideologia de gênero” no ensino básico. 

Realizamos um Estado da Arte da produção acadêmica a nível nacional sobre a 

temática “ideologia de gênero” na educação como etapa inicial da nossa pesquisa de 

mestrado para ter uma dimensão dos estudos que vem sendo realizados sobre essa 

temática.  “O estado da arte é um método de pesquisa que se realiza por meio de uma 

revisão bibliográfica sobre a produção de determinada temática em uma área de 

conhecimento específica” (SILVA, CARVALHO, 2014, p. 348). Esta atividade nos 

ajuda a mapear trabalhos que se aproximam das nossas discussões, pois, além de 

apresentar contribuições diretas para nossa pesquisa que se encontra em andamento, 

pode deixar pistas para novos estudos nossos e de outros pesquisadores. 

O presente trabalho está organizado em três tópicos: introdução; achados da 

pesquisa (levantamento dos dados) e considerações não-finais. 

 
1 Mestrando em História no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de 

Campina Grande. E-mail: guipedagogia@hotmail.com   
2  Doutor em Educação (PPGE/UFPB), Pós-Doutor em História pela Universidade Federal de Campina 

Grande. Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, na área de 

Didática e Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DPEC/UFRN), Campus 

Natal. É professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN) e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Campina Grande (PPGH/UFCG). Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte (IHGRN). 
3 A referida pesquisa está sendo realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal de Campina Grande. A mesma tem como título: O fantasma da “ideologia de 

gênero” e as ameaças à autonomia do professor no contexto político-educacional paraibano (2017-

2018). 
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Realizamos o levantamento dos trabalhos identificados no âmbito do banco de 

Teses e Dissertações da Capes, utilizando o descritor para pesquisa “ideologia de 

gênero”, levando em consideração o recorte temporal entre os anos 2000 a 2018. A 

partir da busca no banco de dados da Capes, identificamos cinquenta e nove trabalhos 

de Dissertações e Teses em diferentes Programas de Pós-graduações e com diferentes 

perspectivas, entre esses, percebemos a partir da leitura dos títulos e resumos que doze 

trabalhos, possuem uma aproximação com o estudo que estamos realizando e são esses 

achados que apresentamos no tópico seguinte. 

 

Os achados da pesquisa 

 

Dialogamos neste artigo com doze trabalhos selecionados no levantamento que 

realizamos no banco de teses e dissertações da Capes. Esses trabalhos tem em comum o 

fato de discutirem a polêmica em torno do termo “ideologia de gênero” dentro do 

âmbito educacional. 

O primeiro trabalho identificado é a Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas, no ano 2018, de autoria de Gabriela Campos dos Santos, intitulado: Por que 

não falar de gênero? A polêmica da ideologia de gênero e os planos municipais e 

nacional de educação. O estudo buscou compreender quais as relações de poder que 

aparecem no debate relacionado aos estudos de gênero nas políticas educativas 

contemporâneas, analisando como estas são apresentadas nos processos de elaboração 

dos Planos Nacional e Municipais de Educação, sobretudo, nos municípios de Sorocaba 

(SP) e Apiaí (SP). A estudiosa se baseou, majoritariamente, no pensamento genealógico 

de Michel Foucault, no que diz respeito, ao modo como o poder se manifesta e é 

produzido.  

 O segundo trabalho é uma Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 

2017, com autoria de Josiane Marconi Fernandes de Seixas Oliveira, intitulado: 

Ideologia de gênero no cotidiano escolar em escola no município de Cuiabá, Mato 

Grosso. O estudo apresenta problematizações acerca de observações que ocorreram no 

primeiro bimestre do período letivo, do ano de dois mil e dezesseis, em uma escola no 

município de Cuiabá, Mato Grosso, a respeito das expressões das sexualidades no 

cotidiano escolar. O mesmo também explana sobre como o cotidiano escolar foi afetado 
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pela normatização do dispositivo da sexualidade e gênero no Plano Estadual de 

Educação do Estado do Mato Grosso.  A estudiosa dialoga com autores como: Michel 

Foucault, Judith Butler, Guacira Lopes Louro (2014), entre outros. 

O terceiro trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia (PPGS), da Universidade Federal da Grande Dourados, no ano de  2018, 

de autoria de Camila Camargo Fereira, intitulado: A “ideologia de gênero” como uma 

prática discursiva tagarela de silenciamento: uma análise genealógica do projeto 

de lei escola sem partido. Fereira (2018) busca analisar a luta contra o que tem sido 

chamado nos tensionamentos acerca das questões de gênero e sexualidade de “ideologia 

de gênero”. A mesma tem como objetivo delinear os contornos da emergência do 

fenômeno discursivo e político de combate a uma pretensa “ideologia de gênero” nas 

escolas brasileiras, bem como abordar a influência das forças conservadoras e religiosas 

do Congresso Nacional no processo de “cidadanização” das minorias sexuais, no 

sentido de identificar quais são as relações de poder/saber que dão sustentação a esse 

processo. A referida pesquisa partiu de uma abordagem qualitativa baseada na análise 

documental, desenvolvida a partir do método da análise genealógica de Foucault. 

O quarto trabalho é Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2018, de autoria de 

Ingrit Machado Jeampietri de Paiva, intitulado: “Ideologia de gênero”, o novo martelo 

das feiticeiras: a cruzada contra gênero empreendida pelo campo católico 

conservador. O trabalho de Paiva (2018) tem como objetivo apresentar o histórico da 

construção do inimigo imaginário comum a ser combatido – a “ideologia de gênero” – 

pelo campo católico conservador proporcionando um olhar crítico de como se deram as 

relações de forças entre o campo católico conservador e avanços nos estudos e políticas 

que contemplam a categoria gênero. A estudiosa dialoga com o método histórico-crítico 

e a análise sociológica de Pierre Bourdieu.  

O quinto trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Contemporânea da Universidade Federal de Pernambuco, no ano de 2018, 

de autoria de Benedito Leite de Souza Júnior, intitulado: A construção do pânico 

moral sobre a chamada “ideologia de gênero na educação” nos sites de 

movimentos cristãos (neo) conservadores. Souza Júnior (2018), problematiza 

discursos veiculados em sites de entidades religiosas, sobre a chamada ‘ideologia de 

gênero’ e como essas postagens constroem o pânico moral, conduzindo a sociedade a 

reproduzir e reforçar atitudes de ódio contra os LGBT e como se inserem na educação e 
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na vida social e política dos mesmos sujeitos aos quais ela se destina problematizando a 

recepção destes discursos, especialmente no âmbito da educação.  

O sexto trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2016, de autoria 

Meire Ellen Moreno, intitulado:  Feminismos e antifeminismos na política brasileira: 

“Ideologia de Gênero” no PIano Nacional de Educação 2014. Moreno (2016) 

apresenta uma análise em torno do processo político de formulação do Plano Nacional 

de Educação 2014, especialmente no que diz respeito à recusa das referências aos 

termos “gênero” e “sexualidade/orientação sexual” do Plano.  O trabalho apresenta 

como objetivo geral a investigação das disputas políticas em torno de ideias e 

concepções de direitos entre grupos favoráveis e contrários à inclusão da agenda de 

gênero na política educacional brasileira. Como percurso metodológico utiliza a revisão 

bibliográfica, a pesquisa documental e Análise de Discurso Crítica (ADC). 

O sétimo trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no ano de 2017, de 

autoria de Joel Martins Cavalcante, intitulado: Análise da “Ideologia De Gênero” No 

Plano Municipal de Educação de João Pessoa - PB (2015-2025). O objetivo geral do 

trabalho é analisar as discussões em torno da diversidade de gênero e sexual – a 

“ideologia de gênero” – no processo de construção e aprovação do Plano Municipal de 

Educação de João Pessoa. Como procedimentos metodológicos, Cavalcante (2017) 

utiliza a pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica e documental. 

O oitavo trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, da Universidade Federal do Paraná, no ano de 2017, de autoria de 

Amanda da Silva, intitulado: Da “Ideologia de Gênero” à Família Heteronormativa: 

Uma análise do Plano Municipal de Educação de Curitiba. Silva (2017) 

buscou perceber como um discurso bio-religioso foi usado como apoio para explicar 

ações que suprimiam os termos atrelados à diversidade dos planos educacionais, 

fazendo com que um código heterossexual, fosse, sempre, reiterado. Como referencial 

teórico norteador a estudiosa partiu dos estudos pós-estruturalistas, aportada, sobretudo, 

em Michel Foucault e Judith Butler, pensando o corpo e a sexualidade por um olhar 

político. 

O nono trabalho é a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 

ano de 2018, de autoria de Bruna Dalmaso Junqueira e é intitulado: Possibilidades 
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Para um Trabalho Docente Feminista: Professoras Mulheres da Rede Municipal 

de Ensino de Porto Alegre, Feminismos e a Narrativa Conservadora da - Ideologia 

de Gênero. O trabalho de Junqueira (2018) busca analisar como professoras mulheres 

da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre relacionam seu trabalho docente com os 

feminismos a partir da discussão sobre a narrativa conservadora da “ideologia de 

gênero” nas escolas. 

O décimo trabalho é a Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no ano de 2018. A pesquisa é de autoria de Jansen Carlos Vieira Da 

Silva, intitulada: Embates Sobre Questões de Gênero e Sexualidade no Plano 

Municipal de Educação de Santa Maria/RN: O Fruto Proibido na Educação 

Escolar. O estudo de Silva (2018) teve como objetivo, investigar os fatores 

relacionados à retirada das questões de gênero e sexualidade do Plano Municipal de 

Educação (2015-2025) de Santa Maria/RN. O mesmo dialoga com o conceito de gênero 

a partir dos estudos da Guacira Lopes Louro. 

O décimo primeiro trabalho é a Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins, no 

ano de 2017. O estudo é de autoria de Marcos Felipe Goncalves Maia, intitulado: O 

Discurso Midiático da Ideologia de Gênero e Sua Ressonância nos Planos Estadual 

e Municipais de Educação do Tocantins. Maia (2017) em seu trabalho reflete sobre a 

concepção do tema da ideologia de gênero nas mídias regionais do Tocantins a partir da 

aprovação dos Planos Estadual e Municipais de Educação (2015-2025). O estudo tem 

como objetivo: compreender os significados da expressão “ideologia de gênero” a partir 

dos discursos que se manifestaram em jornais regionais online do Tocantins para a 

supressão das questões de sexualidade e de gênero dos Planos Municipais e Estadual de 

Educação deste Estado Federativo. 

O décimo segundo trabalho é a Tese apresentada no Programa de Pós-Graduação 

em Política Social da Universidade Federal Fluminense, no ano de 2017. O estudo é de 

autoria de Amanda André de Mendonça, intitulado: Estado, religião e democracia: 

reflexões a partir dos debates sobre “ideologia de gênero” no Plano Nacional de 

Educação. A Tese de Mendonça (2017) investiga as relações entre Estado, religião e 

democracia, analisando a tramitação e a aprovação do Plano Nacional de Educação em 

2014. Apresentamos abaixo o mapeamento dos trabalhos identificados por região. 
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Gráfico 1 - Gráfico indicando o levantamento dos trabalhos analisados por região 

e as respectivas universidades que os trabalhos estão vinculados. 

 

 

 

Nas regiões Nordeste e Sul se concentraram a maior parte da produção dos 

trabalhos analisados. O Nordeste apresentou 34% da produção, seguido do Sul com 

33%, em seguida, vem o Sudeste com 17%  da produção; o Centro-oeste com 8% e o 

Norte também com 8%.  

Analisando a busca dos trabalhos no recorte temporal entre 2000 a 2018, entre 

os doze que selecionamos por aproximação com nossa pesquisa 50% estão situados nos 

anos de 2018, o que equivale aqui a seis trabalhos; 42% estão localizados no ano de 

2017, o que equivale a 5 trabalhos e 8% ficou localizado no ano de 2016, ou seja, um 

trabalho. Como mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Gráfico indicando os anos que os trabalhos pesquisados foram 

publicados. 

 

 

 

A partir do gráfico, podemos ressaltar, mais uma vez, a pertinência do nosso 

recorte temporal, nele (2017 e 2018) há uma explosão de olhares para essa discussão, 

isso pode ser fruto da luta contra o conservadorismo que vem ganhando grande força em 

nosso país e que nós apresentamos, a partir dos nossos estudos, diferentes maneiras de 

resistência.  

No tocante à orientação teórica adotada pelos autores dos trabalhos analisados, 

identificamos que os principais teóricos com os quais eles dialogam são: Louro, Butler, 

Bourdieu, Foucault. Nesse sentido, percebemos uma aproximação entre a pesquisa que 

estamos realizando e os estudos que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos sobre a 

temática, pois também a nossa discussão teórica está embasada nesses mesmos 

estudiosos.  

Dialogando com esses e outros autores podemos perceber diferentes concepções 

relacionadas às construções e desconstruções ligadas aos estudos de gênero. A 

concepção que nós nos aproximamos é a apontada por Louro (1997), de gênero 

enquanto uma construção social e algo que não é estático, pronto e acabado. 

É importante ressaltar que nos últimos anos, presenciamos a eclosão no Brasil e 

em muitos países, de um ativismo religioso reacionário que encontrou no “gênero” um 

inimigo imaginário contra quem acreditam que devem lutar para reafirmar e impor 

valores morais tradicionais. O fantasma da “ideologia de gênero”, segundo Junqueira 

(2017), é uma “invenção católica que emergiu sob os designíos do Conselho Pontifício 
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para a Família e de conferência episcopais, entre meados da década de 1990 e nos início 

dos 2000” (JUNQUEIRA, 2017, p. 26). O autor ressalta que o discurso da “ideologia de 

gênero” não se trata de um conceito científico: 

 

Essas grotescas formulações paródicas ou até fantasmáticas, no 

entanto, atuam como poderosos dispositivos retóricos 

reacionários que se prestam eficazmente a promover polêmicas, 

ridicularizações, intimidações e ameaças contra atores e 

instituições inclinados a implementar legislações, políticas 

sociais ou pedagógicas que pareçam contrariar os interesses de 

grupos e instituições que se colocam como arautos da família e 

dos valores morais e religiosos tradicionais. (Destaques originais 

do autor) (JUNQUEIRA, 2017, p. 28) 
 

 Interpretar o momento que atravessamos em nosso país pelo olhar da 

religiosidade pode até ser algo a ser feito no meio familiar/privado, mas colocar a 

religiosidade para definir os rumos da nossa educação não condiz com a ideia de 

sociedade que se diz laica, plural, diversa.  

 

Considerações não-finais 

 

Utilizamos aqui o termo considerações não-finais por compreender que um 

trabalho como esse não se finda aqui, é necessário maior amadurecimento e 

aprofundamentos, mas seguiremos discutindo, lutando e resistindo.  

Esse trabalho é um convite a todos (as) os companheiros (as) que lerem a se unir 

a resistência, mas que resistência? Por que é preciso resistir? Na resistência contra as 

injustiças que vem sendo feitas em nosso País diariamente, principalmente no momento 

atual em que os nossos representantes entregam nossos direitos e ao nos sufocarem 

ainda buscam impedir de resistirmos, criando leis que nos amordaçam e nos reprimem. 

Somos educadores, temos um papel social e político e não podemos nos ausentar dessa 

luta. Luta essa que defende o direito de igualdade, liberdade e respeito para todos sem 

distinções.  

Precisamos vivenciar experiências no sentido apontado por Larosa (2016) – indo 

para além das informações. Mesmo atravessando um momento tão sombrio não 

podemos nos ausentar e silenciar diante da série ataques que diariamente estamos 

sofrendo.  
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Ao organizar o Estado da Arte da nossa pesquisa, tivemos a possibilidade de 

ampliar nosso olhar, percebendo que da mesma forma que aconteceu com a supressão 

da discussão de gênero no PNE, aconteceu nos Planos Estaduais e Planos Municipais de 

Educação em grande parte do país. A explosão de estudos sendo publicados entre 2017 

e 2018 mostra a preocupação de outros pesquisadores no período que nos propomos a 

estudar. Podemos perceber através dos nossos levantamentos que ainda ninguém olhou 

o objeto de estudo da nossa pesquisa pelo olhar que nos propomos. Percebemos um 

dialogo entre a nossa produção e a produção nacional levantada aqui e a partir desse 

mapeamento podemos contribuir com futuras pesquisas de outros pesquisadores que 

possam se sentir atraído por estas reflexões.  
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