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    O Conselho Diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, 
reunido em 31 de agosto de 2022, deliberou vir a público para manifestar seu 
descontentamento com a aprovação do projeto de Lei 0994/19, de autoria do deputado 
Henrique Cesar (PSC), que ora segue para a sanção do governo do Estado de Goiás. O 
Ministério Público de Goiás (MPGO), em ação conjunta com o Núcleo de Diversidade e 
Combate à Discriminação e da Comissão de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do 
MPG, por sua vez, se opõem a esse projeto de lei. Na nota-técnica encaminhada pelo 
procurador-geral Ayton Flávio Vechi ao governador Ronaldo Caiado em 29 de agosto 
de 2022, afirmam que o projeto contém inconstitucionalidades e ilegalidades e representa 
uma “indubitável afronta ao interesse público, na medida em que cerceia o pluralismo e a 
liberdade de aprendizagem no âmbito escolar”.   

Sob o ponto de vista da Filosofia, este projeto de lei está calcado em um mal 
entendimento sobre o que seja, em primeiro lugar, a ideologia (EAGLETON, 1991; 
CHAUÍ, 2001; KONDER, 2020) e na suposição de que exista nas escolas um projeto 
ideológico de ensino voltado para a escolha de gênero. Essa suposição, porém, não se sustenta 
diante do que, de fato ocorre na vida escolar, uma vez que as disciplinas de Ciências, 
Biologia e aulas de educação sexual prestam um serviço à sociedade, pois nessas aulas as/os 
estudantes podem ser alertadas/os sobre o risco de abusos sexuais dentro de suas casas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019), Goiás foi o oitavo estado 
com maior índice de estupro de mulheres. Ainda de acordo com o mesmo relatório, foram 
registrados 2.741 casos, o que representa uma média de 7,5 estupros por dia. Em 2022, a 
Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) registrou 294 casos de estupro contra 
crianças menores de 11 anos. Relatórios que atestam a vulnerabilidade de crianças, mulheres, 
população LGBTQ, concluem sobre a necessidade de projetos de educação que ampliem o 
conhecimento e reconhecimento de abusos sexuais cometidos com regularidade em nossa 
sociedade. O projeto de lei apresentado vai na contramão de uma realidade que precisa sanar a 
violência que acomete pessoas mais vulneráveis.  

Outro ponto a considerar é que ocorre um equívoco de entendimento em virtude  do que 
passou a ser denominado de “ideologia de gênero”, termo que “aparece mesmo nas discussões 
da Igreja Católica latino-americana e na V conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 
e do Caribe” (2007), conhecido como “Documento de Aparecida” (Miskolci e Campana, 2017, 
p. 727) em reação à Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher, em 1995, na qual se
estabeleceu que: “todas as políticas e instituições econômicas [dos governos e da comunidade
internacional], assim como aqueles encarregados de conceder recursos devem adotar uma
perspectiva de gênero.” (Declaração e Plataforma de Ação de Beijing, 1995: 265).
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Assim sendo, o que foi interpretado equivocamente como ideologia de gênero por parte 
de setores católicos conservadores a partir da década de 1990 a 2000 e, mais recentemente, por 
parte de outros segmentos religiosos conservadores, como protestantes, evangélicos e 
deputados como o Senhor Henrique Cesar, não passa de um embuste autoritário que visa não 
apenas manter os limites de interpretação do dualismo masculino e feminino, os limites das 
possibilidades para cada um, bem como também evitar que ocorram discussões que colocam 
em xeque as intepretações acerca dos papéis fixos atribuídos a esses gêneros. É em vista destes 
limites que, por exemplo, adolescentes engravidam e se tornam mães solteiras, porque, afinal, 
foi naturalizada a maternidade compulsória para mulheres.   

O temor de alguns setores da sociedade de que uma cultura redefina o gênero não pode 
resultar em censura às Instituições de Ensino do Estado de Goiás, colocando-o à margem das 
Orientações Curriculares Nacionais para todo o país. As crianças e adolescentes de Goiás não 
podem ser privadas/os de conhecimentos que crianças e adolescentes das demais partes do país 
têm acesso. Além disso, a escola não pode ficar alheia à educação sexual que as/os estudantes 
recebem apenas em suas famílias, com a ressalva de que nem toda família tem condições para 
tanto.  

Em suma, o que é equivocadamente interpretado como ideologia de gênero sob a ótica 
do Senhor Deputado Henrique Cesar, decorre em censura que torna o Estado de Goiás 
deficitário no campo da Educação. O que de fato existe e continuará existindo, caso essa lei 
seja sancionada, é o aumento dos casos de gravidez indesejada e um número ainda maior de 
abusos sexuais cometidos contra estudantes dentro de suas famílias e fora delas em virtude da 
falta de informação concernente às questões de gênero. O aumento, sobretudo, do 
desconhecimento que vitima crianças, jovens e adultos e da violência que os acomete 
diariamente.  A ideologia do silenciamento não pode se instaurar no nosso Estado, disfarçada 
pelo discurso de oposição a uma suposta ideologia de gênero. 

Feitos estes esclarecimentos e considerando que o Conselho Diretor da Faculdade de 
Filosofia da UFG tem se posicionado, de forma contundente, em defesa da escola pública e  de 
um curso de Licenciatura em Filosofia afinado com os documentos que regem a educação 
brasileira; que os Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura da UFG vêm sendo 
reformulados para atender demandas do Ministério da Educação, entre as quais a inclusão de 
tópicos relacionados às questões étnico-raciais e de gênero em suas matrizes curriculares; e, 
ainda, que o projeto do Senhor Deputado Henrique Cesar está em total descompasso com o 
pensamento contemporâneo que defende a liberdade de expressão de gênero, combate a 
violência contra as mulheres e a exploração sexual, apelamos ao Excelentíssimo Governador 
de Goiás, Doutor Ronaldo Caiado, para que se posicione firmemente contra a aprovação de um 
projeto que deixaria nosso Estado de Goiás marcado por um histórico de equívoco e repressão. 

 
Goiânia, 02 de setembro de 2022 

 
Conselho Diretor da Faculdade de Filosofia (FAFIL) 


