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“O ódio já causou muitos problemas ao mundo,  

mas não resolveu nenhum.” – Maya Angelou. 

 

RESUMO: O presente trabalho faz uma análise de caso da ADPF n° 465 frente o princípio 

do não retrocesso social ao direito à educação no debate de gênero e orientação sexual. Assim, 

a ADPF em comento visa à declaração de inconstitucionalidade da norma municipal n° 

2.243/2016, de Palmas/TO. O ato normativo municipal traz vedação expressa a utilização de 

materiais escolares que fazem abordagem a temática do gênero, orientação sexual e 

sexualidade. Nesse sentido, após todo o trâmite processual da ADPF n° 465, o Supremo 

Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, entendeu pela inconstitucionalidade da 

norma, tanto formal quanto material. À vista disto, a observação volta-se a aplicabilidade do 

princípio perante o direito à educação. Logo, tendo em vista tratar-se de direito social, 

fundamental e humano, a educação disposta em diversos documentos jurídicos, bem como no 

texto constitucional, encontra-se sob tutela do não retrocesso social. Diante disso, a educação, 

por ser instrumento de transformação, precisa auxiliar na construção de uma sociedade justa, 

igualitária e para todos, sem quaisquer discriminações referentes ao sexo, gênero, raça ou 

classe. Portanto, conforme descrito, a pesquisa objetiva verificar a incidência da proibição do 
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retrocesso social no dispositivo municipal. Para tanto, o presente trabalho utiliza o método 

hipotético-dedutivo.  

Palavras-chave: Direito à educação. Diversidade. Vedação ao retrocesso.  

 

ABSTRACT: The present work analyzes the case of Claim of Non-Compliance with 

Fundamental Precept (ADPF) no. 465 with regard to the principle of social non-retrogression 

to the right to education in the gender debate and sexual orientation. Therefore, the ADPF 

under discussion aims to declare the unconstitutionality of municipal normative no. 

2.243/2016, in Palmas/TO. The municipal normative act expressly prohibits the use of school 

materials that address the theme of gender, sexual orientation and sexuality. In this regard, 

after all the procedural steps of ADPF no. 465, the Federal Supreme Court, guardian of the 

Federal Constitution, understood by the unconstitutionality of the normative, both formal and 

material. In view of this, the observation turns to the applicability of the principle to the right 

to education. Consequently, considering that it is a social, fundamental and human right, 

education is provided in several legal documents, as well as in the constitutional text is under 

the tutelage of social non-retrogression. Thus, education as an instrument of transformation, 

needs to assist in building a just, egalitarian society for all, without any discrimination 

regarding sex, gender, race or class. As described, the research aims to verify the incidence of 

the prohibition against social regression on the municipal device. To this end, this present 

work uses the hypothetical deductive method.  

Keywords: Right to education. Diversity. Retrogression prohibition. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A educação, em um contexto jurídico, pode ser caracterizada como um direito 

humano, social e fundamental, a qual tem por objetivo o preparo do trabalho, convívio social 

e o desenvolvimento de cada indivíduo. Nesse contexto, a pesquisa visa analisar o direito à 

educação em seu sentindo emancipatório, como instrumento de diminuição de violências 

sofridas para com grupos minoritários e sistematicamente excluídos da sociedade. Desta 

maneira, utilizar-se-á da análise do caso trazido pela ADPF n° 465, a qual questiona a Lei 

Municipal 2.243, de 23 de março de 2016, do Município de Palmas, tendo em vista que o ato 

normativo em questão visa coibir o debate e a utilização de materiais em ambiente escolar 

sobre assuntos voltados ao gênero, orientação sexual e sexualidade.   



Para tanto, inicialmente, convém esclarecer que as regras sociais e jurídicas 

concebidas na sociedade atual são frutos de uma construção histórica, socioeconômica e 

cultural, logo, cada comunidade, em seu meio, transforma e constrói, diretamente ou não, o 

indivíduo que ali habita. 

 Com o passar da história se nota a urgência de determinados grupos pela conquista de 

direitos, porquanto, verifica-se que a batalha pelos direitos humanos e sua concretização 

durante os séculos obteve inúmeras conquistas, as quais são classificadas por dimensões, 

sendo que o direito à educação está alocado como direito de segunda dimensão, possuindo, 

perante instrumentos internacionais de proteção, caráter social e humano. Já, diante da 

Constituição Federal de 1988, tem característica fundamental e social, e em virtude disto, 

possível à verificação da incidência ou não da vedação ao retrocesso social.  

Convém esclarecer que a vedação ao retrocesso é princípio que tem por finalidade a 

limitação do poder estatal para a proteção de direitos já conquistados. A vedação exige que o 

Estado sempre tutele de maneira mais efetiva e não retroceda às garantias positivadas no 

ordenamento jurídico. Deste modo, ocorre a análise sobre a incidência da proibição ao 

retrocesso social sob o ato normativo atacado no caso concreto, em virtude do dispositivo 

possuir caráter proibitivo, o qual obsta a temática da diversidade no âmbito acadêmico e 

escolar, portanto, esta será a primeira verificação da pesquisa.  

No segundo capítulo será discorrido o caso da ADPF n° 465. Desta maneira, para a 

compreensão da problemática, é preciso que, de antemão, exista um entendimento sobre o 

mecanismo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sendo assim, será 

discorrido sua conceitualização, objeto, bem como, os possuidores de legitimidade para sua 

propositura. Para tanto, visualiza-se a necessidade de abordagem em relação aos preceitos 

fundamentais adotados e ratificados pela Constituição Federal de 1988.  

Após o entendimento do instrumento da ADPF, volta-se ao processo do caso concreto, 

apresentam-se as alegações do Procurador Geral da República quanto à inconstitucionalidade 

da norma municipal, ainda, os argumentos utilizados para a defesa do Munícipio de 

Palmas/TO e, por fim, o resultado final do procedimento. Em vista disto, utilizando-se do 

resultado e da análise do ato normativo municipal impugnado na ADPF n° 465, a pesquisa, 

objetivará então a resolução da incidência ou não do princípio da vedação ao retrocesso social 

diante do direito à educação no diálogo de gênero e orientação sexual. 

Quanto ao terceiro capítulo, será apresentado o direito à educação como instrumento 

transformador de realidades sociais. Nesse sentido, necessária à constatação de que a 

educação prepara para o convívio humano, social e consequentemente ao exercício da 



cidadania, então, por lógica, os assuntos trazidos para o ensino, principalmente o público, 

interessam a muitos. Assim, a problemática abordada na Lei Municipal traz mais do mesmo, a 

vedação do debate de gênero e orientação sexual possui caráter ideológico, o qual fomenta um 

sistema excludente.  

Ainda, acredita-se que qualquer indivíduo carregue consigo bagagens advindas de seus 

meios e contextos sociais, culturais e econômicos, e que, por corolário, a parcialidade e o 

caráter ideológico encontram-se vinculados a tudo, inclusive em políticas públicas. Todavia, 

não se verifica maior problemática quanto a isso, desde que o caráter ideológico não seja 

excludente e obedeçam aos parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal e instrumentos 

de proteção aos direitos humanos, respeitando, por consequência, princípios éticos e 

democráticos. 

Logo, diante da conceitualização da vedação ao retrocesso social, suas possibilidades 

de incidência e aplicação jurídica quanto ao direito social, visualiza-se na pesquisa o processo 

de educar em respeito ao viés constitucional. Desta forma, conforme a Constituição Federal, a 

educação, como instrumento de emancipação, deve buscar a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária para todos os cidadãos, trazendo criticidade ao ensino dos educandos. 

Não sendo de bom grado que o Poder Público, em qualquer esfera, assuma a postura de 

agente fomentador do retrocesso social.  

Neste diapasão, necessária a percepção de que as violações aos direitos humanos 

ocorrem em todos os âmbitos da sociedade, e a norma que visa o apagamento desses grupos 

perpetua e contribui com a violência sofrida diariamente. Os assuntos sobre educação, direitos 

humanos, gênero e orientação sexual estão em voga, e precisam estar, a violência não acaba 

por não se falar dela. 

A partir disto, a problemática que se surge é: a restrição do acesso à educação de 

gênero e sexualidade pode ser considerada uma afronta ao princípio do não retrocesso social? 

Em busca da resposta, esta pesquisa utilizará o método hipotético-dedutivo, e os 

procedimentos instrumentais a serem empregados consistirão no material bibliográfico e na 

análise de caso da ADPF nº 465. 

 

1. DIREITO À EDUCAÇÃO E O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO SOCIAL 

 

O capítulo que se segue aborda, inicialmente, uma diferenciação das normas de 

direitos humanos e as de direitos fundamentais com o objetivo de visualizar o direito à 

educação, compreendido, no ordenamento jurídico brasileiro, como social, fundamental e, 



ainda, humano. Posteriormente, a pesquisa se direcionará ao entendimento da vedação ao 

retrocesso social, sua denominação, aplicação e incidência nos direitos sociais.  

Destarte que, em toda a trajetória histórica da humanidade, os direitos humanos foram 

realocados em gerações ou dimensões
3
 de acordo com a época vivida (MAZZUOLI, 2016, p. 

51). Nesse sentido, as revoluções burguesas trouxeram à tona os direitos individuais ou de 

liberdade, assim considerados os direitos civis e políticos, concretizando a primeira dimensão 

de direitos humanos. Já os direitos de segunda dimensão, aqui, considerados os sociais, 

culturais e econômicos, têm seu ápice no século XX, e trazem consigo uma obrigação positiva 

do Poder Público, diferentemente dos primeiros, os quais exigem que o Estado tenha uma 

posição negativa, um “não fazer” (LEITE, 2014, p. 84-88). 

Ainda, a doutrina traz os direitos de terceira dimensão, que se regem pela ideia de 

fraternidade, como exemplo, o direito ao meio ambiente, ao desenvolvimento e a paz. Na 

quarta dimensão o princípio estrutural é o da solidariedade, podendo ser mencionado o direito 

à democracia como exemplo desta pauta (MAZZUOLI, 2014, p. 53). 

Sendo assim, o direito à educação é direito social, localizado na segunda dimensão de 

direitos humanos, porquanto, válido ressaltar que a Constituição Federal traz a educação 

como fundamental e social, dispondo a reunião dos direitos sociais em seu artigo 6°
4
.  

Nesse sentido, Marmelstein (2019, p. 195) traz os direitos sociais como “[...] 

instrumentos de proteção e concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, pois 

visam garantir as condições necessárias à fruição de uma vida digna.”. De antemão, ao trazer 

esse conceito ao direito à educação, verifica-se que as normas, sejam elas internacionais e/ou 

constitucionais, trazem o dever do Poder Público no processo de conhecimento, sendo 

também direito de cada indivíduo ser educado na disciplina de direitos humanos e no 

exercício da cidadania (MAZZUOLI, 2016, p. 421).  

Imprescindível à abordagem do dispositivo 206
5
, II, da Constituição Federal, o qual 

Sarlet (2017, p. 649) afirma ser a consagração “[...] a liberdade de aprendizado, de ensino, de 

pesquisa e de divulgação do pensamento, da arte e do saber, que, por tratar-se de autêntico 

direito de liberdade, gera, desde já, direitos subjetivos para os particulares.”.  
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Outrossim, Adelaide Alves Dias (2007, p. 441) esclarece que tais características 

mencionadas vêm possuindo espaço e abordagem durante séculos na luta junto aos direitos 

humanos, podendo ser verificado isto em vários registros históricos, como a exemplo da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (aceita em 1793 pela Convenção Nacional 

Francesa).  

Todavia, urge a necessidade de que os espaços públicos se voltem, dentro do processo 

de educar, para a promoção e apreço ao pensamento crítico, bem como para a construção do 

indivíduo como cidadão ativo e direcionado às pautas sociais (NETO, 2007, p. 437).  

Portanto, apesar das inúmeras normativas com o objetivo de tutelar o direito à educação de 

qualidade, e, ainda, de um processo educativo crítico e humanitário, é visto as dificuldades 

enfrentadas até a efetivação deste direito, se verificando o abismo entre a norma positivada e a 

sua concretização.  

Nessa linha de raciocínio, Susana Sacavino (2007, p. 466) traz que: 

 

É grande, ainda, o número de pessoas adultas, jovens e crianças que não têm acesso 

à cidadania plena e que não conhecem seus direitos. A premissa de que a Educação 

como Direito Humano é um elemento fundamental, na construção da cidadania e da 

justiça com equidade social, ainda não se concretizou no país. Neste contexto, a 

promoção de uma educação pública de qualidade representa um importante 

instrumento de melhoria social e de democratização de oportunidades. 

 

Diante disso, convém informar que apesar de a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (criada em 1948 pela ONU) abarcar prerrogativas que devem ser prestadas e 

tuteladas por cada país, tal mecanismo peca quanto a aplicação desses direitos. Surgindo a 

necessidade na busca de instrumentos para a efetividade dessas normas, dentre eles, a ênfase 

recai ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
6
 (MAZZUOLI, 

2016, p. 97).  

O Pacto
7
 acima mencionado aduz que os direitos serão concretizados de maneira 

progressiva pelos países, contudo, ressalva-se a obrigatoriedade dos membros na tutela de tais 

normativas, sem quaisquer violações discriminatórias (MARTINS, 2006, p. 130). Nesse 

contexto, Piovesan (2018, p. 272) contextualiza que “da aplicação progressiva dos 
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econômicos sociais e culturais resulta a cláusula de proibição do retrocesso social em matéria 

de direitos sociais.”. 

Assim, o princípio do não retrocesso social surge no âmbito dos direitos humanos, e, 

encontra-se intrinsicamente ligado ao princípio da segurança jurídica (LEITE, 2014, p. 60). 

Além da vinculação a segurança jurídica, tem-se que a vedação ao retrocesso social também 

está submetida à outra base do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da 

dignidade da pessoa humana
8
 (PANSIERI, 2012, p. 174). 

Dessa forma, Ingo Sarlet (2012, p. 443) aborda que o direito à segurança, como 

gênero, abarca também a segurança jurídica, pessoal e social, estas espécies daquela, de modo 

que a observância da tutela deve ocorrer mediante ações de cunho material e normativo contra 

práticas abusivas aos direitos individuais, tanto aos atos oriundos de particulares quanto 

aqueles vindos do próprio Estado. 

A proibição ao retrocesso compreende ainda uma característica dos direitos humanos, 

portanto, estando o direito positivado e garantido não se pode restringi-lo, ou, ainda, tutelar de 

maneira precária em comparação ao passado (MAZZUOLI, 2016, p. 33).  

Por conseguinte, importante assertiva de Bezerra Leite (2014, p. 134) “[...] uma vez 

concedida a regulamentação de um direito, principalmente o de ordem social, não pode o 

legislador retroceder para reduzir aquela situação vantajosa.”.   

De modo abrangente, ao tratar da problemática da vedação ao retrocesso social, Sarlet 

(2012, p. 444) argumenta que no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente nas normas 

constitucionais, existe a defesa da ideia do não retrocesso, de maneira abstrata e genérica, 

podem-se citar, a exemplo, a coisa julgada e os direitos adquiridos. Ainda, a sua abrangência 

protecional não recai somente aos direitos sociais prestacionais, Carvalho (2013, p. 261) 

defende que “é possível sustentar, quanto ao mencionado, que todo e qualquer direito 

fundamental naquilo que tenha sido objeto de desenvolvimento legislativo usufrui de proteção 

da proibição de retrocesso social.”.  

Ocorre que ao trabalhar sobre a perspectiva do princípio do não retrocesso social é 

necessário cautela, pois, somente se pode salvaguardar aquele direito e prerrogativa que, de 

fato, está positivado e alcançado (LEITE, 2014, p. 134).  
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À vista disto, válido informar que a Constituição Federal possui como dirigente a 

máxima do princípio da dignidade da pessoa humana e, com base nisto, se verificará se a Lei 

do Município de Palmas/TO, a qual veda a discussão e utilização de material didático sobre 

teoria de gênero, viola ou não a proibição ao retrocesso social diante da proteção 

constitucional.  

Para tanto, importante indagação trazida por Sarlet (2012, p. 445): 

 

Em suma, a questão central que se coloca neste contexto específico da proibição de 

retrocesso é a de saber se e até que ponto pode o legislador infraconstitucional 

(assim como os demais órgãos estatais, quando for o caso) voltar atrás no que com a 

implementação dos direitos fundamentais sociais, assim como dos objetivos 

estabelecidos pelo Constituinte – por exemplo, no artigo 3° da Constituição de 1988 

– no âmbito das normas de cunho programático (ou impositivo, se preferirmos essa 

terminologia) ainda que não o faça com efeitos retroativos e que não esteja em causa 

uma alteração do texto constitucional. 

 

Quanto à incidência do princípio da proibição do retrocesso social, Carvalho (2013, p. 

262) traz que não somente a doutrina e jurisprudência brasileira, mas também as 

internacionais estão cada vez mais se mostrando adeptas a sua aplicabilidade. 

 Frente ao ato normativo Municipal de Palmas/TO, ressalta-se a afirmativa feita por 

Sarlet (2012, p. 446) “[...] medidas tomadas com efeitos prospectivos podem representar um 

grave retrocesso, não apenas (embora também) sob a ótica dos direitos de cada pessoa 

considerada em sua individualidade, quanto para a ordem jurídica e social como um todo.”.  

Ante o exposto, o não retrocesso social tem sido aplicado no ordenamento jurídico 

internacional e nacional, todavia, alguns doutrinadores fazem a ressalva sobre a vedação ter 

sob sua tutela somente aquilo que já está efetivamente conquistado como direito.  

De fato, a incidência da vedação pode ocorrer ao direito fundamental e social como a 

educação, em vista de sua efetivação em diversos documentos jurídicos já mencionados, 

inclusive na norma constitucional, contudo, o enfoque maior surge diante da possibilidade da 

aplicação ou não do princípio frente ao caso da ADPF n° 465, levando em consideração que a 

norma municipal visa proibir a utilização de materiais escolares e consequentemente o 

diálogo ao gênero e sexualidade, trata-se de uma esfera aprofundada do processo do educar, o 

que será visto a seguir.  

 

 

 



2. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 465 

 

Para a análise do conteúdo abordado na ADPF N° 465, faz-se necessário, 

primeiramente, a compreensão de duas coisas. Inicialmente, o que é uma ADPF
9
 (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental), para o que serve, qual seu objetivo, seus 

legitimados e qual o órgão é responsável pelo seu processo e julgamento. Posteriormente, o 

próprio conteúdo arguido nela, o que o Procurador Geral da República alega em sua petição, 

quais argumentos foram trazidos pela defesa do Munícipio de Palmas e, por fim, qual a 

decisão final obtida pelo processo. 

Em um primeiro momento, é imprescindível o entendimento de que dentro de 

qualquer sociedade existem regramentos, os quais são denominados como normas sociais. 

Dentre estas inúmeras regras, aqui tidas como gênero, contemplam-se, como espécie, as 

normas jurídicas. Outrossim, as normas sociais podem ser caracterizadas como comandos de 

como devem ser (esperam que sejam) os comportamentos de cada indivíduo. Já as normas 

jurídicas são aquelas as quais a conduta estabelecida tem tamanha importância que, em 

eventual descumprimento, a consequência será punida pelo Poder Público (BARCELLOS, 

2019, n.p).  

Por isso, Nagib (2009, p. 5) define o exemplar mais importante do ordenamento 

jurídico brasileiro, logo, “a Constituição é, assim, um conceito jurídico ao significar o 

conjunto de normas jurídicas, dotadas da qualidade de supremacia, que impõem condutas à 

sociedade, ao Estado e ao indivíduo.”.  

Ressalta-se que a CF/88 (Constituição Federal de 1988) é a norma que possui maior 

peso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e, portanto, possui condão de validação dentre 

as demais. Trata-se do controle de constitucionalidade, estando a Carta Magna 

hierarquicamente acima de qualquer outro ato normativo (LENZA, 2019, p. 251).  

Nesse contexto, esse controle, também traduzido como fiscalização, ocorre em 

decorrência do princípio da supremacia da Constituição, podendo incidir quanto ao teor da 

norma até sobre seu processo de criação. Assim, o ato que vier a transgredir o texto 

constitucional está sujeito a este mecanismo (NOVELINO, 2014, n.p). 

De modo geral, o controle de constitucionalidade pode ocorrer em dois momentos, 

primeiramente, pode ser exercido de forma preventiva, quando a norma ainda não possui 
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 De acordo com Marinoni (2017, p. 1316), a ADPF pode ser conceitualizada, de forma geral, como processo 

que contribui ativamente para a fiscalização e verificação de constitucionalidade da normativa.  



vigência, e, posteriormente, o controle será feito de forma repressiva, quando o ato normativo 

já adquiriu validade. Além disso, existe uma diferenciação quanto ao órgão que fará essa 

fiscalização, podendo ser político ou judicial, este feito pelo Judiciário (MORAES, 2020, n.p).  

Conforme Barcellos (2019, n.p) a Constituição Federal prevê a possibilidade da 

realização do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos mediante alguns 

mecanismos, quais sejam: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).  

Nessa conjuntura, a análise da pesquisa recairá sobre o instrumento processual da 

ADPF, mais especificamente sobre a de caso n° 465. Porquanto, Slaibi Filho (2009, p. 269) 

esclarece que tal mecanismo está disposto no artigo 102, § 1°
10

 da Carta Magna, possuindo 

como objetivo a tutela de seus preceitos fundamentais, somente sendo possível seu processo e 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.  

Destarte, o artigo acima mencionado traz apenas qual órgão é o legitimado para 

processo e julgamento da ADPF, sendo que sua regulamentação está disposta na Lei 

9.882/1999, na qual, então, é possível verificar o seu cabimento
11

. Convém salientar que a 

propositura possui característica subsidiária, logo, somente será possível a sua utilização caso 

não seja plausível nenhum outro mecanismo (BARCELLOS, 2019, n.p).  

Visto que as hipóteses de cabimento da ADPF recaem sobre preceitos fundamentais, a 

indagação, em um segundo momento, seria sobre o que é considerado um preceito 

fundamental. A competência para essa resposta recai ao Supremo Tribunal Federal, contudo, 

ressalta-se o rol trazido por Flávio Martins (2019, p. 599) sobre o que pode ser conceituado 

por “[...] preceitos fundamentais: a) os princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil (arts. 1° a 4, CF); os direitos e garantias fundamentais (arts. 5° a 17, CF); as cláusulas 

pétreas (arts. 60, § 4°, CF); os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII, CF).”. 

Aferido a transgressão de um preceito fundamental, bem como a subsidiariedade da 

ADPF, válida a compreensão de quem pode propô-la. Conforme Lenza (2019, p. 429) no 
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 Art. 102° Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei (BRASIL, 1988). 
11

 Art. 1°A arguição prevista no § 1
o
 do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público. Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:  I - quando for 

relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 

incluídos os anteriores à Constituição (BRASIL, 1999). 



dispositivo 2°, I
12

, da Lei 9.882/1999, se pode encontrar a resposta para tal dúvida. O artigo 

aduz que possuem legitimidade para a propositura da ADPF os mesmos legitimados da ação 

direta de inconstitucionalidade, assim, remete-se ao artigo 103° da Constituição Federal
13

. 

Este dispositivo traz rol taxativo que somente foi ampliado após a CF/1988, devido à ideia de 

democratização sobre a interpretação do texto constitucional (MARTINS, 2020, p. 524). 

Compreendido, de modo geral, do que se trata uma ADPF, adentra-se sobre o caso 

trazido pela de n° 465, proposta pelo Procurador Geral da República (PGR), à época, Rodrigo 

Janot. Trata-se da Lei 2.243/2016 da Cidade de Palmas/TO, especificamente seu 1° artigo. O 

conteúdo do dispositivo questionado faz vedação expressa no tocante a assuntos voltados a 

sexualidade e gênero dentro do âmbito escolar, bem como o correspondente uso de material 

didático (BRASIL, 2018).  

A seguir pequeno trecho da referida determinação: 

 

Art. 1° São alteradas no Anexo Único à Lei no 2.238, de 19 de janeiro de 2016, na 

Meta 5, as estratégias 5.24 e 5.26, que passam a vigorar com as redações a seguir: 

[...]  

5.26) assegurar a oferta de formação continuada específica e a inclusão transversal, 

para que as formações considerem temáticas relativas à educação ambiental, à 

diversidade cultural, às relações étnico-raciais, além de direitos humanos e 

cidadania, vedada a discussão e a utilização de material didático e paradidático 

sobre a ideologia ou teoria de gênero, inclusive promoção e condutas, permissão 

de atos e comportamentos que induzam à referida temática, bem como os 

assuntos ligados à sexualidade e erotização (grifo nosso);  

[...] 

 

Sem pormenorizar, conforme abordado, para o cabimento da ADPF é necessário que 

tenha ocorrido, por meio de um ato normativo, um descumprimento aos preceitos 

fundamentais constitucionais. Portanto, o PGR, em sua petição inicial, alega que a norma 

Municipal fere os seguintes preceitos, quais sejam, a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária, disposto no dispositivo 3°, I, da Constituição Federal
14

. Ainda, alega o 
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 Art. 2° Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados para a ação 

direta de inconstitucionalidade (BRASIL, 1999). 
13

 Art. 103° Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - 

o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa 

de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do 

Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade 

de classe de âmbito nacional (BRASIL, 1988). 
14

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária (BRASIL, 1988).  



descumprimento do direito à igualdade
15

, liberdade de aprender
16

, o pluralismo de ideias
17

 e a 

proibição à censura nas ações culturais
18

, bem como, a competência privativa da União quanto 

à legislação
19

, o estado laico
20

 e, por fim, o devido processo legal
21

 (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, ao trabalhar o direito da igualdade, o PGR, defende que o ato 

normativo municipal ao coibir o diálogo sobre gênero fere o art. 5° da Constituição Federal e, 

ainda, fomenta exclusivamente o padrão heteronormativo, porquanto, excluindo às diversas 

orientações sexuais. Logo, tendo em vista que os materiais escolares, de maneira geral, 

indicam o conteúdo a ser trabalhado em sala, a vedação, além de prejudicar a representação de 

inúmeros indivíduos, viola o diálogo entre professores e alunos (BRASIL, 2017). 

Assim, em vista dos princípios e objetivos quanto ao direito à educação dispostos pela 

Constituição Federal, resta claro que os educandos possuem o direito de, no processo de 

educar, ter acesso aos valores da ética, direitos humanos e tolerância, levando em conta que o 

convívio em uma sociedade plural e diversificada irá ocorrer de qualquer forma (BRASIL, 

2017).  

Para tanto, conforme aduz o artigo 205
22

 da CF/88, a educação será promovida de 

maneira a preparar o indivíduo para o convívio em sociedade e cidadania, logo, o direito à 

educação frente ao debate de orientação sexual e gênero necessita que o ambiente escolar 

trabalhe para um processo educativo inclusivo, com o objetivo de evitar a homofobia e a 

intolerância (DIAS, 2014, p. 172-173). 

Adentrando mais na exordial, o PGR esclarece que a Lei Municipal emprega o termo 

“ideologia de gênero” de maneira errônea, possuindo em si um caráter ideológico ao vedar o 
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 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes (BRASIL, 1988). 
16

 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 (BRASIL, 1988). 
17

 Art. 206° O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: III - pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino (BRASIL, 1988). 
18

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença (BRASIL, 1988). 
19

 Art. 22° Compete privativamente à União legislar sobre: XXIV - diretrizes e bases da educação nacional 

(BRASIL, 1988). 
20

 Art. 19° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos 

ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 

de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (BRASIL, 1988). 
21

 Art. 5° (...), LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (BRASIL, 

1988). 
22

 Art. 205° A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 



debate educacional nas referidas questões, consegue, ainda, ser discriminatória ao coibir o 

acesso aos educandos sobre a diversidade existente na sociedade (BRASIL, 2017). 

Outrossim, traz que a norma não possui conceito para o que seria a “ideologia de 

gênero” e, portanto, com caráter obscuro, faz a exclusão de qualquer discussão que não aquela 

marcada pela heteronormatividade. Assim, trabalhar a temática de gênero no ambiente escolar 

não é adentrar na esfera de cada aluno, mas sim, se trata de processo de democratização e 

acessibilidade aos diversos temas da sociedade, bem como dos direitos fundamentais de cada 

indivíduo. Nesse sentido, tendo em vista que a Carta Magna dispõe sobre uma educação 

preparatória para o convívio social pluralístico, a escola ao possuir permissão para trabalhar 

com temas de diversidade fará exatamente tal função, sem que seja uma invasão no papel da 

família ao educar de seu filho, não se anulando uma coisa com a outra, apenas em caráter de 

complementariedade, para que o aluno possa então, possuindo acesso à informação e 

conhecimento, exercer seu pleno desenvolvimento de forma crítica (BRASIL, 2017).  

Nessa lógica, tendo em vista que o PGR alegou inconstitucionalidade formal (referente 

à competência privativa da União em legislar sobre bases educacionais) e material (quanto aos 

preceitos fundamentais já mencionados acima), o Município de Palmas/TO em defesa da 

constitucionalidade do artigo da referida norma municipal, em contraponto, alegou que a 

Carta Magna não traz em seu conteúdo fundamentos para o debate de gênero e orientação 

sexual perante o âmbito escolar, onde o PGR, em sua exordial, interpreta de forma demasiada 

extensa o texto constitucional. Ainda, informa que o Congresso Nacional, em 2014, excluiu 

do Plano Nacional de Educação a temática de gênero. Não obstante, defende que o argumento 

utilizado na inicial trata-se de algo ideológico político-liberal sem fundamento científico 

(BRASIL, 2018b). 

Para o Município de Palmas/TO, a “ideologia de gênero”, na realidade, trata-se de uma 

teoria que fomenta a exclusão do ser homem e mulher, dando liberdade a criança em escolher 

seu gênero, impondo, sexualmente, uma neutralidade. Para tanto, trazem nota de uma 

associação médica de pediatria fluente dos Estados Unidos contra essas ideias, os quais 

defendem que apenas os fatos são o que determinam a realidade, e não a teoria de gênero, 

bem como, traz que ensinar as temáticas da diversidade e gênero a crianças e adolescentes, os 

quais são demasiadamente jovens, requer um trabalho de estudo sobre multidisciplinariedade 

que inexiste (BRASIL, 2018b).  



Ao final, fundamenta em defesa da família pela educação dos filhos, onde no 

dispositivo 227
23

 da Constituição Federal, a família possui papel principal sobre o educar da 

criança. Logo, compete ao Poder Público somente repassar, de maneira científica, sobre saúde 

sexual e reprodutiva, em referência as doenças sexualmente transmissíveis, planejamento 

familiar, gravidez, etc. Portanto, o ambiente escolar deve ser neutro, com o fim no processo 

de educar, e não na defesa de ideologias, sendo que tal medida seria uma afronta à vida 

privada de cada indivíduo, pois é papel exclusivo da família em relação aos filhos (BRASIL, 

2018b).  

Desse modo, após todo o trâmite da ADPF n° 465, por unanimidade de votos, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram o artigo 1° da Lei Municipal nº 

2.243/2016 inconstitucional, formal e materialmente, em vista de que a vedação ao debate de 

gênero e orientação sexual compromete a educação das crianças e dos adolescentes, sob força 

do princípio da proteção integral, os assuntos vedados são de extrema relevância ao preparo 

ao convívio social e também a vida íntima de cada um (BRASIL, 2020). 

 O Ministro Relator Luís Roberto Barroso, em seu voto, traz que a CF/88 dispõe do 

direito à educação e todo seu processo em um sentido emancipatório, não obstante, tal viés é 

condizente com todas as ratificações feitas pelo País em documentos jurídicos internacionais, 

a exemplo, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, a proibição e 

limitação aos educandos sobre temas em referência a diversidade afronta todos esses atos 

jurídicos, visto que obsta o desenvolvimento e acesso aos assuntos que, invariavelmente, terão 

contato. Portanto, quanto mais acesso os alunos tiverem a diversos temas da sociedade, mais 

preparados e críticos estarão para o exercício da cidadania e desenvolvimento pleno 

(BRASIL, 2020).  

Consequentemente, Berenice Dias (2011, p. 86 apud GIORGIS, 2002, p. 244) 

descreve que “o Estado Democrático de Direito promete aos indivíduos muito mais do que a 

abstenção de invasões ilegítimas de suas esferas pessoais; promete a promoção positiva de 

suas liberdades.”.  

Nesse sentido, Barroso traz que a não abordagem aos temas de gênero e orientação 

sexuais não as suprimem, ou seja, não as fazem sumir, apenas fomenta uma desinformação 

aos alunos e perpetua o sofrimento e estigma que o desconhecimento oferece. Logo, a escola, 
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 Art. 227° É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).  



como ambiente transformador, possui papel primordial para o processo de construção de uma 

sociedade mais justa, promovendo a cultura e a igualdade (BRASIL, 2020).  

Por fim, quanto à proteção integral da criança e adolescente, em virtude da condição 

especial da proteção, é necessário que o processo educativo permita a compreensão das 

temáticas da diversidade, com vistas também a protegê-los do preconceito, não se tratando de 

doutrinação, mas sim de tutela, tendo em vista que no ambiente escolar também ocorre o 

bullying, portanto, é neste mesmo espaço que é preciso fomentar a tolerância, o conhecimento 

e o enfrentamento a violência (BRASIL, 2020).  

Diante do exposto, a Lei Municipal 2.243/2016, conforme decisão do Supremo 

Tribunal Federal, é inconstitucional em sua forma e conteúdo, invade esferas e viola preceitos 

fundamentais da Constituição Federal, ainda, o faz com demasiado caráter ideológico, caráter 

este que fomenta a intolerância e prega uma neutralidade que inexiste nos moldes de uma 

sociedade construída sob o patriarcado.  

Não obstante, resta claro a incidência da vedação ao retrocesso social quando se trata 

do direito à educação, o qual, em sua forma e amplitude deve buscar a criticidade e a 

humanização no processo educativo abordando temáticas de diversidade, em busca de uma 

sociedade justa e igualitária, conforme constitui os objetivos fundamentais do Brasil
24

, e que 

precisa também, neste processo, diante do direito à igualdade e diversidade, abarcar a todos, 

sem quaisquer discriminações. 

 

 3. O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO 

 

A educação democrática possui poder de transformação, porquanto, acredita-se que 

mudanças, em busca de uma melhoria social, ocorrem mediante o processo de ensino, sendo 

claro que, por consequência, o âmbito acadêmico e escolar está diretamente envolvido com 

este objetivo, assim, o educar é instrumento de modificação de realidades sociais, bem como, 

mecanismo direto para a construção de uma comunidade mais igualitária. Neste tópico será 

abordado como o direito à educação de qualidade, humana e crítica, com viés constitucional é 

capaz de fomentar o desenvolvimento pleno do indivíduo e, ainda, dirimir a violência e 

preconceito, que há muito tempo é naturalizada na sociedade brasileira.  
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 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988).  



O educar precisa ser repensado para além da educação formalizada, educar é processo 

de compreensão da vida em sociedade, e dentro desse trâmite, a educação pode se dar de duas 

formas, uma delas é a consciência real e a outra alienada (SADER, 2007, p. 80).  

Adelaide Alves Dias (2007, p. 441) ao trabalhar sobre o conceito educacional 

esclarece que se trata de “[...] único processo capaz de tornar humano os seres humanos. Isto 

significa que  a educação não apenas se caracteriza como um direito da pessoa, mas, 

fundamentalmente, é seu elemento constitutivo.”.  

Nesse sentido, de acordo com o dispositivo 205
25

 da Constituição Federal, o educar 

precisa ser voltado ao preparo do indivíduo para sua cidadania e desenvolvimento pessoal. 

Por conseguinte, a aprendizagem deve ser promovida com base nos ideais de autonomia, para 

o exercício mental da criticidade e na emancipação, pois são preceitos dos direitos humanos 

(NETO, 2007, p. 437).  

Sobre a interpretação do viés das normas constitucionais para a educação, é verificado 

que a efetivação da plena cidadania e seu processo educacional de exercício estão diretamente 

interligados com os direitos humanos, não sendo possível a coexistência de um sem o outro 

(MAZZUOLI, 2016, p. 423). 

De acordo com Candau (2007, p. 405), o trabalho da educação voltado aos direitos 

humanos “trata-se, portanto, de transformar mentalidades, atitudes, comportamentos, 

dinâmicas organizacionais e práticas cotidianos dos diferentes atores sociais e das 

institucionais educativas”. Com base nisto, válido ressaltar que a CF/88 traz uma nova fase 

para a concepção de cidadania, com fomento da democratização e lutas por direitos sociais 

organizadas por grupos denominados como minorais, quais sejam, os negros, mulheres, 

homossexuais, etc (LEITE, 2014, p. 138-139).  

Assim, a educação como instrumento de transformação do indivíduo constrói a 

compreensão de mundo, possui poder e espaço para a ideia do desenvolvimento da igualdade, 

deste modo, o Estado, como responsável direto, tem função de utilizar-se desse mecanismo 

como forma de diminuição de violências sofridas por essas minorias (BRASIL, 2018). 

A disciplina dos direitos humanos na educação constitui função não somente do Poder 

Público, mas também de todos da comunidade, com o fim na evolução e solidificação do 

indivíduo no exercício da cidadania dentro de uma nação, sendo necessário o ensino em todos 

os níveis escolares (MAZZUOLI, 2016, p. 421). Dentre a educação com base nos direitos 
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 Art. 205° A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 



humanos, existe a urgência da abordagem da diversidade no ambiente escolar e acadêmico. 

Não sendo novidade para alguém o fato da sociedade brasileira ser construída e mantida em 

suas raízes misóginas, racistas, colonialistas e LGBTfóbicas.  

Em vista disso, a compreensão da conceitualização de gênero e orientação sexual faz-

se necessária. De forma breve, gênero é aspecto de reconhecimento do ser mulher e/ou 

homem. Não se confundindo com orientação sexual, sendo que este recai sobre o gosto, 

referente à atração do indivíduo ao relacionar-se com um ou mais gêneros, porquanto, o 

gênero construído ao longo da história reflete as condições do ser masculino e ser feminino 

perante a sociedade, um dever-ser e agir de cada indivíduo que será determinado pela biologia 

de seu sexo e refletirá diretamente em sua vida social, econômica e cultural (JESUS, 2012, p. 

9 e 12).  

Como já descrito, orientação sexual e gênero não se confundem. Sendo assim, é 

apropriado, mesmo que brevemente, a pontuação sobre algumas nomenclaturas e expressões. 

De modo geral, em relação aos desejos atrativos, sexuais e emocionais, podem-se trazer os 

homossexuais, onde a atração ocorre para com pessoas do mesmo sexo biológico; os 

bissexuais, no qual o desejo abrange ambos os sexos, seja mulher ou homem; e os 

heterossexuais, os quais a atração reflete sobre o sexo biológico divergente. Ainda, é preciso 

diferenciar as pessoas trans dos travestis. O indivíduo que é travesti, é aquele que não possui 

qualquer problema com seu sexo biológico, apenas personificam o gênero contrário, a 

exemplo das vestimentas. Já os transexuais, são aqueles sujeitos que não se identificam com o 

sexo biológico e gênero, este construído socialmente, portanto, precisam ajustar-se ao que se 

identificam psicologicamente (DIAS, 2014, p. 42-44).   

De fato, durante a vivência da humanidade, sempre existiu medo da diversidade, 

aversão ao ser diferente. Verifica-se isso desde a tutela dos direitos humanos de primeira 

geração, onde o amparo ao indivíduo é produzido de forma generalizada. Todavia, cada vez 

mais urgente à especificação dos sujeitos das violações de direitos humanos, como forma de 

dirimir tais transgressões (PIOVESAN, 2015, p. 441). 

Nessa linha de raciocínio, convém salientar que:  

 

Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito de 

exercer livremente sua sexualidade com quem desejar, conceito que compreende 

tanto a liberdade sexual como a liberdade a orientação sexual. A sexualidade é um 

elemento da própria natureza humana, seja individual, seja genericamente 

considerada (DIAS, 2011, p. 84).  

 



Em virtude do caso da ADPF n° 465, válido o recorte quanto alguns conceitos 

envolvidos ao preconceito e intolerância. Bobbio (2004, p. 186), ao trabalhar a ideia da 

tolerância, verifica que esta pode ser vista em dois momentos, a primeira problemática, 

trazida historicamente, trata-se da religião, e, atualmente, reflete-se perante os grupos 

minoritários da sociedade. A ideia da intolerância religiosa é disposta pelo indivíduo que 

possui determinado preceito contrário ao do outro, aqui, debate-se a veracidade das crenças. 

Contudo, ao trazer o debate para o problema atual, tratando da diversidade, o autor 

compreende que tal intolerância não recai mais sobre convicções pessoais, mas sim, sobre o 

repúdio ao diferente.  

Por tanto, verifica-se que dentro de uma sociedade estruturalmente heteronormativa, 

racista e misógina, todos os ambientes, inclusive os públicos, possuem características dessas 

violações (RIBEIRO, 2018, p. 76).  

Logo, há de se pensar que, dentro de uma cadeia de privilégios, onde algumas pessoas 

estão hierarquicamente acima de outros indivíduos, quem sustenta esse sistema deve 

sacrificar-se para que as prerrogativas dos que estão acima se mantenham. Consequentemente, 

parece acertado a ideia de que quanto mais o indivíduo é privilegiado dentro de uma 

sociedade de poderes, menos sofrimento terá em sua vivência (TIBURI, 2018, p. 59 e 108). 

Em contra ponto desse sistema ultrapassado e desumano, têm-se além das lutas 

sociais, as normativas dispostas no ordenamento jurídico com o fim de não naturalizar tais 

desigualdades e violências, sendo ilegal o ato de um indivíduo ser perseguido por sua 

condição humana e/ou social.  

Assim, conforme traz Berenice Dias (2014, p. 170) “também é vedada a incitação ao 

ódio ou comportamentos que preguem a segregação em razão da orientação sexual ou 

identidade de gênero, condutas que, inclusive, são criminalizadas.”. 

Por tanto, quando a Lei Municipal de Palmas/TO foi produzida restou-se evidente a 

tentativa de barrar uma “ideologia de gênero”, a qual, pejorativamente, é relacionada a temas 

de feminismo, gênero e Comunidade LGBTI. Desta maneira, sobre a concepção de ideologia, 

Djamila Ribeiro (2018, p. 78) declara que o fato de estatuir o que deve ou não ser ensinado e 

debatido em ambiente acadêmico também é ideológico. 

Atualmente, a problemática advinda dos direitos humanos não ocorre mais na 

necessidade de justificação, o óbice está em sua tutela, refere-se a uma barreira política 

(BOBBIO, 2004, p. 23). Sendo assim, Adelaide Alves Dias (2007, p. 452-453) esclarece que 

o processo educativo em direitos humanos precisa trabalhar sobre dois aspectos, quais sejam: 



a igualdade e diversidade. Imprescindível que ambos coexistam em consagração ao outro, 

logo, a igualdade não deve ser padronizada em níveis que excluam o diferente.  

A tutela da igualdade compõe dentro de si também a diversidade e a coibição ao 

preconceito, sendo evidente, conforme Berenice Dias (2014, p. 170) “[...] a necessidade da 

expressa referência à vedação de atitudes constrangedoras, intimidativas ou vexatórias que 

tenham por objetivo anular ou limitar direitos e prerrogativas da população LGBTI.”.  

Por isto, notório a preocupação dos instrumentos internacionais de proteção aos 

direitos humanos quanto à tutela da igualdade e a vedação da discriminação, a exemplo tem-

se o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já mencionado. Nesse 

sentido, válido ressaltar que, enquanto a igualdade trabalha de maneira a conquistar a inclusão 

social, a discriminação é pressuposto da exclusão e fomento da intolerância ao diferente 

(PIOVESAN, 2015, p. 311 e 317). 

Quanto ao tema, de acordo com Bobbio (2004, p. 196) “[...] a tolerância deve ser 

estendida a todos, salvo àqueles que negam o princípio de tolerância, ou, mais brevemente, 

todos devem ser tolerados, salvo os intolerantes.”.  

Ressalta-se que descabidos dogmas não possuem poder para a limitação de garantias, 

mas podem fomentar a violência estrutural, antipatia e o apagamento de indivíduos 

sistematicamente excluídos perante a sociedade (DIAS, 2011, p. 88). 

 Consequentemente, Sousa Santos (2013, p. 79) acertadamente afirma: 

 

A luta contra a discriminação e a exclusão deixou de ser uma luta pela integração e 

pela assimilação na cultura dominante e nas instituições subsidiarias, para passar a 

ser uma luta pelo reconhecimento da diferença, pela consequente transformação da 

cultura e das instituições de modo a separar as diferenças (a respeitar) das 

hierarquias (a eliminar) que atavicamente lhe estavam referidas.  

 

Outrossim, Bezerra Leite (2014, p. 150-152) aborda que é necessária também uma 

construção da cultura em Direitos Humanos. O autor esclarece que a cultura pode ser 

denominada como uma construção histórica que de tanto se repetir acaba por virar um 

costume da população.  Desta feita, defende a ideia de que o Direito como um todo também é 

moldado pela concepção humana, então, em razão disto, os ideais de Direitos Humanos 

precisam tornar-se uma tradição, contudo, essa tarefa enfrenta grande dificuldade para se 

concretizar. 

Neste diapasão, parece acertado a afirmativa de que, nada adianta positivar normas e 

princípios para formalizar uma igualdade jurídica, ao mesmo tempo em que se ocorre 

violações de gênero e desrespeito quanto à orientação sexual (DIAS, 2011, p. 86).   



De acordo com Bezerra Leite (2014, p. 123) “para o reconhecimento da voz do 

cidadão é necessário, primeiramente, que este reconheça a existência de um espaço que lhe 

pertence, o espaço público, locus em que pode articular suas justas reivindicações.”. Assim, 

parece congruente que a escola, como instrumento de transformação e mudança, possua poder 

e auxílio de um Estado democrático de direito, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária para todos, com a consequente diminuição da discriminação e violência
26

.  

Conforme Piovesan (2015, p. 317), para assegurar a igualdade é preciso ir além da 

coibição: 

 

Isto é, para assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação, mediante 

legislação repressiva. São essenciais as estratégias promocionais capazes de 

estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços 

sociais.  

 

O repensar da educação em direitos humanos é processo de construção, que necessita 

da relação educando e educador em diálogo sobre o próprio indivíduo e sociedade. Assim, o 

desenvolvimento educacional em direitos humanos está interligado com um viés democrático 

e com os saberes da justiça social, paz, etc (DIAS, 2007, p. 454).  

Então, a educação como direito e dever é, além de tudo, mecanismo de diálogo de 

inúmeras questões sociais, culturais e econômicas da vivência humana. Além da necessidade 

do ambiente escolar acompanhar a evolução da sociedade, de maneira a construir criticidade, 

fomentar o respeito à diversidade e a tutelar o exercício da cidadania, é preciso à compreensão 

que todo o processo de conhecimento de si e do outro traz resultados positivos quanto à 

diminuição de desinformação e preconceito, ao final, percebe-se que o direito à educação e a 

informação são basilares da dignidade da pessoa humana e imprescindíveis à efetivação do 

bem comum.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação como direito social, como muito explanado acima, está diretamente sujeita 

a tutela do princípio do não retrocesso social, todavia, a pesquisa visava necessariamente 

pautar tal proteção em sua abrangência perante um aspecto do processo do educar, 
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principalmente em referência ao diálogo e utilização de materiais sobre temas que versam a 

diversidade, tendo em vista a análise do caso da ADPF n° 465. Para tanto, além da verificação 

no caso concreto, é necessário, com uso doutrinário, um olhar sobre o social, o qual influência 

o todo.  

Nesse sentido, a concepção humana acerca do contexto social, econômico e cultural do 

país é construída durante a própria vivência do ser humano. De maneira geral, tudo que é, e 

como é – em referência aos aspectos sociais e jurídicos – foi moldado e repetido, é quase 

como se nada, atualmente, fosse criado, mas sim, sistematicamente perpetuado e naturalizado, 

com isso, têm-se as normas sociais, as quais estabelecem comportamentos, e também as 

jurídicas, criadas pelo Legislativo e amparadas pelo Judiciário. Essa fala é de extrema 

importância para que se compreenda também o gênero, e até mesmo a normativa criada e 

impugnada na ADPF.  

Sendo assim, os contextos sociais em que um indivíduo nasce, cresce e vive o fazem 

ser de uma determinada maneira, e que, pela lógica, um outro ser humano criado em 

diferentes condições socioeconômicas e culturais também será divergente. Portanto, não há de 

se negar a diversidade, ela está em tudo, na pele, na cor dos olhos, nas diversas religiões, nas 

concepções políticas e ideológicas e também estará, por óbvio, nas orientações sexuais e na 

maneira como cada um se vê.  

A problemática existe, contudo, quando grupos dominantes (por diversos fatores 

históricos e socioeconômicos) tentam excluir e perpetuar as diferenças, como algo pejorativo 

e abominável. Opõe-se a tal comportamento e ideia, tendo em vista, além dos princípios 

básicos de ética, direitos humanos, justiça social, os constitucionais, estabelecidos na maior 

norma jurídica do país, a Constituição Federal de 1988.  

Por consequência, a Lei Municipal trazida pela ADPF n° 465 traz uma normativa que 

tem por objetivo silenciar e perpetuar tudo aquilo que é fora do padrão heteronormativo, 

assim, mesmo estando em uma sociedade plural e democrática, os grupos dominantes, no caso 

em comento vindo do Poder Público Municipal, tentam sistematicamente fazer a exclusão à 

diversidade. Logo, tendo em vista que essa tentativa ocorreu em âmbito escolar no processo 

de educação, faz-se necessário verificar a incidência da vedação ao retrocesso sobre o ato 

normativo.  

De antemão, necessário ressaltar que o processo da ADPF n° 465 teve seu fim com a 

declaração de inconstitucionalidade da norma municipal atacada, tanto em sua forma como 

conteúdo. Por tanto, resta claro, que o ato normativo fere preceitos fundamentais do texto 



constitucional, em virtude disto, o questionamento trazido se volta para a incidência do 

princípio da vedação sobre a norma. 

 Para a resolução do tema, é preciso trazer a conceitualização da tutela do não 

retrocesso social, como bem visto, trata-se de se proteger normas sociais que efetivam direitos 

já garantidos, de forma a não aceitar sua restrição ou vedação pelo Estado.  

A questão doutrinária indica que a vedação ao retrocesso social está interligada 

diretamente com a ideia de segurança jurídica, muito consagrada pelo texto constitucional e 

normas infraconstitucionais, e também ao princípio basilar do ordenamento jurídico 

brasileiro, a dignidade da pessoa humana. Desta feita, para a aplicação do não retrocesso 

social é necessário que o direito esteja efetivamente conquistado, pois não há como se tutelar 

de retrocessos aquilo que não foi logrado. Assim, o direito à educação e todo seu processo 

junto à criticidade estão dispostos na Constituição Federal, considerando então a possibilidade 

da incidência da vedação ao retrocesso social. 

Diante do exposto, em uma análise mais aprofundada, pensa-se sobre a vedação 

abarcar também o direito ao diálogo – dentro do processo de educar – sobre gênero e 

orientações sexuais.  

Por conseguinte, em referência as normas constitucionais, têm-se como objetivos 

fundamentais da República a construção de uma sociedade mais livre e justa, e também, a 

redução de desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem diferenciação de raça, 

sexo e entre outros.  

Destaca-se então que a norma contra a discriminação já está devidamente positivada 

no texto constitucional, e quanto à construção de uma sociedade livre, justa e solidária o 

caminho também é mediante o educar. 

 Não há como existir um diálogo saudável entre educador e educando com vedações 

nesse percurso, sendo que uma barreira limita a criticidade, o exercício da cidadania, e o 

pleno desenvolvimento de ser como se é e de viver em uma sociedade democrática e 

pluralista.  

Portanto, resta-se evidente o entendimento pela aplicabilidade e incidência da tutela do 

princípio do não retrocesso social no direito à educação quanto o debate e uso de materiais 

escolares que versem sobre gênero e diversidade sexual.  
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