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FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

1) Epistemologias e Ciências 

2) Ideologia...De Gênero? 

3) Planos de Educação 

4) Liberdade de Ensinar e Aprender 

5) Criminalização do adversário 

(Professor/ Escola) 

6) Neutralidade Científica e Axiológica 

7) Obscurantismo 

8) Anulação da subjetividade e da 

crítica 

 





Manifestação pública na Esplanada 

dos Ministérios em Brasília, no dia 

15 de março de 2015, organizado 

por movimentos alinhados com o 

conservadorismo demonstra claro 

repúdio à uma determinada corrente 

teórica ao exibir em faixa os dizeres: 

“Chega de doutrinação marxista, 

basta de Paulo Freire” 



EPISTEMOLOGIAS 

INDUTIVO 

HIPOTÉTICO 

 DEDUTIVO 

DIALÉTICO 

FENOMENOLÓGICO 

RACIONALISMO 

EMPIRISMO 

POSITIVISMO 

MATERIALISMO 

FENOMENOLOGIA 

APENAS A RAZÃO 

LEVA AO 

CONHECIMENTO 

TODO 

CONHECIMENTO 

PROVEM DA 

EXPERIMENTAÇÃO 

LÓGICA + 

EXPERIMENTAÇÃO = 

CONHECIMENTO 

OS FENÔMENOS TÊM 

ASPECTOS 

CONTRADITÓRIOS 

DESCRIÇÃO DE UMA 

EXPERIÊNCIA 

ISOLANDO-A DE SUAS 

CAUSAS 

DEDUTIVO 



 

 

 
 

  
 





 

 



Planos de Educação  
Viçosa-MG 

 

Art. 2º São diretrizes do PDME:  

 

XIII - Não aplicação dos componentes da ideologia de gênero 

Varginha – MG 

 

Art. 2º São diretrizes do PME: 

 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental. 

Parágrafo único. Não será permitida direta ou indiretamente implantar, lecionar e aplicar a ideologia de 

gênero no âmbito do Município de Varginha. 

Mossoró – RN 

 

Fica proibido no âmbito das unidades da rede oficial e da rede particular, a elaboração, produção, 

distribuição e utilização de materiais de referências de cunho sexual, afetivo ou de gênero. 

Santa Bárbara D’oeste – SP 

 

Art. 2º - São diretrizes do Plano Municipal de Educação com base no Plano Nacional de Educação: 

(...) 

XI - Fica proibido no âmbito da rede oficial e da rede particular, a elaboração, divulgação, produção, 

distribuição e utilização de materiais de referência de cunho sexual, afetivo ou de gênero. 



Gênero: Ideologia ou Conceito? 

 Gênero é uma 

ideologia? 
 

 Conceito científico com 

bases acadêmicas desde 

1970 
 

 Mais de 1000 grupos de 

pesquisa cadastrados no 

CNPq que tem gênero 

como eixo de estudo  



Projeto de Lei “Escola Sem Partido” 
 

 

 

-PL 1411/2015 –  

-Dep. Rogério Marinho 

(PSDB-RN) 

 

-PL 867/2015–  

Dep. Izalci Lucas 

(PSDB-DF) 

 

-PLS 193/2016 –  

-Sen. Magno Malta  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/contraoescolasempartido 

https://www.facebook.com/contraoescolasempartido?fref=photo


PL 867/2015 

Audiência pública na Câmara dos Deputados, em 24 de 

março de 2015, convocada pelo deputado federal Izalci 

Lucas (PSDB-DF), contra a “Doutrinação Ideológica nas 

Escolas”, iniciativa articulada pelo movimento “Escola Sem 

Partido”, com ideólogos professores-universitários. Este 

deputado apresentou, em 23/03/2015, o Projeto de Lei nº 

867/2015, que inclui entre as diretrizes e bases da educação 

nacional o "Programa Escola Sem Partido". O mesmo 

recebeu parecer favorável do Relator na Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados, deputado federal 

Diego Garcia (PHS/PR). 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
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PL 867/2015 
DEVERES DO PROFESSOR 

 

I. O professor não se aproveitará da audiência  cativa dos 

alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela 

corrente política, ideológica ou partidária; 

II. O professor não favorecerá  nem prejudicará os alunos em 

razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou 

religiosas, ou da falta delas; 

III. O professor não fará propaganda político-partidária em sala 

de aula nem incitará seus alunos a participar de 

manifestações, atos públicos e passeatas; 
 



PL 867/2015 
DEVERES DO PROFESSOR 

 

IV. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, 

o professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, 

com a mesma profundidade e seriedade – as principais 

versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a 

respeito; 

V. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos 

recebam a educação moral que esteja de acordo com suas 

próprias convicções; 

VI. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos 

itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros, 

dentro da sala de aula. 
 



PL 1411/2015 

 



PL 1411/2015 

 “Tipifica o crime de assédio ideológico: 

“toda prática que condicione o aluno a 

adotar determinado posicionamento 

político, partidário, ideológico ou qualquer 

tipo de constrangimento causado por 

outrem ao aluno por adotar 

posicionamento diverso do seu, 

independente de quem seja o agente”. 
 



PL 1411/2015 

 Projeto de Lei (PL) nº 1411 de 13/05/2015 de 

iniciativa do deputado federal Rogério Marinho 

(PSDB-RN), que tipifica como crime o chamado 

“assédio ideológico” nas escolas com pena de 

detenção de 03 meses a 01 ano e multa. A 

pena aumenta de 1/3 se o “crime” for cometido 

por professor, coordenador, educador, 

orientador educacional ou psicólogo escolar 



PL 1411/2015 

 
Na justificativa do PL há a seguinte declaração: “o 

indivíduo em formação que não possui maturidade 

intelectual suficiente para fazer juízo de valor acerca 

de posicionamentos que lhe são apresentados, 

aproveitando-se o professor dessa situação de 

vulnerabilidade para impor seus convencimentos 

ideológicos. É vil a utilização da hipossuficiência 

intelectual por parte do professor, que goza da inteira 

confiança do aluno e de sua família para transmitir 

conhecimentos, para promover sua agenda ideológica 

pessoal”.  



Constituição Federal  

 Liberdade de ensinar no título VIII, capítulo III, 

seção I, que trata especificamente da educação: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios 

 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

 

III - pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, [...]; 



Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 
  

A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seu artigo 3º, reafirma essas 

liberdades garantidas pela Constituição, e mesmo as amplia: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

[...]; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 



MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL 
Em Nota Técnica de 21/07/2016 o Ministério Público 

considera que o PL Escola sem Partido é inconstitucional 

porque “está na contramão dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, especialmente os de 

‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ e de 

‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 



WWW.ESCOLASEMPARTIDO.ORG 

 Flagrando o Doutrinador: 

  

“se desvia freqüentemente da 

matéria objeto da disciplina 

para assuntos relacionados 

ao noticiário político ou 

internacional" 
 

 



Ciência x Ideologia  
Todo conhecimento é fruto da elaboração de 

pessoas e atende perspectivas sócio-

histórico-culturais que atuam na sua 

definição, elaboração e legitimação.  

Todo conhecimento é construído no contexto 

histórico de relações sociais.  

Por exemplo: teoria da superioridade racial, 

da inferioridade da mulher, do 

desenvolvimento superior em regiões de 

clima frio, da inexistência do movimento de 

rotação e translação... 



Pierre Bourdieu 
"A ação pedagógica 

tende a produzir o 

reconhecimento da 

legitimidade da cultura 

dominante, tende a 

lhes impor do mesmo 

modo, pela inculcação 

ou exclusão, o 

reconhecimento da 

ilegitimidade de seu 

arbitrário cultural".  



Paulo Freire  
"...Para que a educação fosse neutra era 

preciso que não houvesse discordância 

nenhuma entre as pessoas com relação 

aos modos de vida individual e social, 

com relação ao estilo político a ser posto 

em prática, aos valores a serem 

encarnados..."  

"...Não existe uma educação neutra e 

toda vez que o educador evita a questão 

política da educação, a vinculação entre 

ato político e o ato educativo, está 

defendendo certa política, camuflando, 

ingenuamente ou conscientemente, essa 

vinculação..."  



Paulo Freire 

"Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje 

em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da 

educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por 

excelência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a 

maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na 

classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser 

uma omissão mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha 

capacidade de analisar, de comparar, a avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha 

capacidade de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que 

ser o meu testemunho."  



 

 

 

 

  

 

 

IDEOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 



 

 

 

 

  

 

 

IDEOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS/ESCOLARES 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES E AGENDA 

 

1. Conhecer os PLs 

2. Acompanhar a tramitação 

3. Realizar debates, reuniões e 

ações de repúdios às medidas 

4. Realizar ações no Congresso 

Nacional com documento aos 

parlamentares 

 

 

 
 

 

 

 

www.pospopularesunb.blogspot.com.br 

 

 

erlando@unb.br 
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VISITE E CONHEÇA 

 
 

www.formancipa.blogspot.com.br 
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