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Lei contra a pornografia infantil ou contra a educação das crianças e adolescentes? 
O “Escola sem Partido” de Ribeirão Preto/SP 

Bianca Correa 
Professora do curso de Pedagogia da FFCLRP-USP 

 
Infelizmente, o município de Ribeirão Preto, em cujas redes municipal e estadual 

de educação existem tantos projetos exemplares organizados por professoras e 
professores comprometidos com a qualidade de ensino, vem se tornando conhecido no 
país por propostas governamentais e legislativas muito negativas. Primeiro tivemos a 
proposta da Secretaria Municipal de Educação que ficou conhecida como “Uber da 
Educação”. Agora, no segundo semestre, foi a vez da proposição, pelo legislativo local, 
de um projeto cujo título, embora remeta à proteção de crianças e adolescentes, não passa 
de uma versão piorada daqueles que têm sido encaminhados pelo assim denominado 
Movimento Escola sem Partido (MESP). O projeto de lei (PL 52/17) local 
“ESTABELECE DIRETRIZES PARA ‘INFÂNCIA SEM PORNOGRAFIA’”. Proposto 
pela vereadora Gláucia Berenice, do PSDB, junto à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 
o projeto foi aprovado em sessão do dia 26 de setembro de 2017. Enviado ao Executivo, 
foi vetado pelo Prefeito, do mesmo partido, sob a alegação, entre outras, de que haveria 
vício de iniciativa e seria inconstitucional. Em nova sessão da Câmara em 28 de novembro 
de 2017, o veto do Prefeito foi derrubado. Assim, o projeto por ora está aprovado, embora 
seu caráter inconstitucional já tenha sido novamente alegado e no momento aguarde 
decisão de instância superior, o que torna sua eficácia suspensa por tempo indeterminado 
até que uma decisão final da justiça seja tomada. 

Todavia, mais do que discutir seu vício de origem, aspecto formal do campo 
legislativo, importa discutir seu conteúdo e os possíveis sentidos de sua proposição. 

O PL evidencia problemas desde o seu título, pois leva os mais incautos a 
acreditarem que se trata de algo em benefício das crianças: “INFÂNCIA SEM 
PORNOGRAFIA”. Ao ler seu conteúdo, todavia, observa-se que não se trata, nem de 
longe, deste objetivo. Os artigos do PL são desconexos, misturando questões como 
propaganda e atividades desenvolvidas por professores e agentes de saúde. Mas, ao lê-los 
com atenção e considerando o exposto em sua justificativa, não há dúvidas de que se trata 
de uma tentativa de regular a ação docente e àquela desenvolvida por profissionais da 
saúde no que se refere à temática da sexualidade e, no limite, à discussão da diversidade 
de gênero. Como os projetos do MESP vêm sistematicamente sendo vetados, porque 
considerados inconstitucionais, talvez a estratégia tenha sido dar outro nome à sua versão 
ribeirão-pretana. 

O Art. 2º do PL define como incumbência exclusiva da família, a educação de 
crianças e adolescentes, da seguinte forma: 

Art. 2. Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou 
adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição Federal e 
art. 1.634 do Código Civil. 
 

Apela-se para o Art. 299 da CF/88 e para o 1.634 do Código Civil como se estes 
não tivessem relação com outros, os quais estabelecem que a educação da criança e do 
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adolescente no Brasil é “dever do Estado e da família”, nesta ordem, conforme Art. 205 
da CF/88. A menção ao Código Civil, diga-se de passagem, tem sido apresentada por 
representantes do MESP, em particular, por Marisa Lobo, auto intitulada como “psicóloga 
cristã” e conhecida no Brasil por defender a cura gay 
(https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/cabe-aos-pais-o-direito-educacao-moral-e-
religiosa-de-seus-filhos-diz-marisa-lobo.html).   

Mas há outras semelhanças entre o conteúdo do PL apresentado e aqueles 
apresentados do MESP, os quais propugnam uma educação contra o que definem  como 
“ideologia de gênero”.  Como elemento a reforçar tal interpretação, destacamos a marcha 
realizada em 15 de novembro de 2017, em defesa do referido PL e, como divulgado pela 
mídia local, contra a “ideologia de gênero”. O ato foi chamado pelo Facebook 
(https://www.facebook.com/events/1354149901361991/) com o seguinte texto:  

Um ato das famílias em defesa da família. 
Diante do veto absurdo de um projeto de lei tão importante para 
proteger nossas crianças contra a pornografia nas escolas, não podemos 
deixar de nos mobilizar. 
CONTRA A DISSOLUÇÃO DAS FAMÍLIAS 
CONTRA A EROTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 
CONTRA A IDEOLOGIA DE GÊNERO 
#ForaButler 
Junte-se a nós pela família e pela infância. 
 
 

Nos parágrafos 1º e 2º do mencionado Art. 2º, a exclusividade da família na 
condução da educação é reafirmada e o papel dos “servidores públicos” é explicitamente 
apresentado como secundário e, mais sério, como atividade passível de censura. Senão, 
vejamos: 

§1º Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores 
recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas 
convicções, consoante dispõe o art. 12, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos. 
§2º Órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na 
formação moral de crianças e adolescentes, desde que, previamente, 
apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder 
que pretendem apresentar ou ministrar em aula ou atividade. (PL 
52/17) (grifos nossos) 

 
Mais uma vez há convergência entre os projetos do MESP e o PL local, desta vez 

ao citar a Convenção Americana de Direitos Humanos. Recorre-se a este documento para 
afirmar a “Liberdade de consciência e de religião”. Todavia, embora a opção religiosa seja 
da família, mesmo neste aspecto a escola pública tem um papel, já que, concorde-se ou não, 
o ensino religioso está previsto tanto em nossa CF/88 quanto em nossa LDB, embora seja 
optativo para os estudantes. Ademais, é preciso lembrar que se de um lado a família tem 
poder sobre os filhos, há também deveres que vão além daqueles relativos à educação em 
sentido lato. Tais deveres são assim especificados pela CF/88: 

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 

https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/cabe-aos-pais-o-direito-educacao-moral-e-religiosa-de-seus-filhos-diz-marisa-lobo.html
https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/cabe-aos-pais-o-direito-educacao-moral-e-religiosa-de-seus-filhos-diz-marisa-lobo.html
https://www.facebook.com/events/1354149901361991/
https://www.facebook.com/hashtag/forabutler
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (...) (BRASIL, 1988) 
 

Assim, também é dever da família - e do Estado, nesse caso representado pela escola 
- garantir o direito à liberdade em seu sentido amplo. Além disso, segundo o Art. 205 da 
CF/88: “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.” 
(grifos nossos). Em seu Art. 206, esta mesma lei estabelece os princípios segundo os quais 
o ensino deve ser ministrado, dentre os quais, destacamos: “II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas (...).”  

Ainda nesse sentido, vale mencionar outra lei nacional, o ECA, que amplia a noção 
de direitos da criança e do adolescente. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 2009) (grifos 
nossos) 

 
Assim, uma lei municipal que determina que os pais é que decidirão sobre o 

conteúdo e o material didático a ser utilizado por professores e professoras colide 
frontalmente com as leis maiores de nosso país. Isto sem falar que todos os elementos 
científicos disponíveis evidenciam ser a escola o melhor ambiente para tratar de temas 
como educação sexual, objeto de interesse real do referido PL, embora por vezes 
traduzido como educação “moral”.  

Vale lembrar, ainda sobre esse desrespeito à legislação nacional, que no Brasil a 
educação formal deve se dar obrigatoriamente em escolas, não podendo ser esta ofertada 
no âmbito doméstico: ECA – “Art. 55 Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” Disso decorre uma série de 
consequências, dentre as quais a ideia de que as famílias, numa perspectiva democrática, 
têm todo direito de participar do projeto pedagógico, inclusive de sua elaboração 
(BRASIL, 1990 - Art. 53; ECA). Mas, participar não é sinônimo, em nenhuma 
hipótese, de impor determinada ideia ou censurar aqueles que exercem a profissão 
docente, para a qual há uma variada gama de exigências em termos de formação e 
atuação. A escola é o local socialmente reconhecido para a formação das novas gerações 
justamente porque em seu interior a diversidade está presente, os diferentes credos, ou o 
ateísmo, e as diversas culturas, cabendo a ela orientar crianças e jovens para que 
compreendam e respeitem tudo isso, desenvolvendo, assim, seu “apreço à tolerância”.  
 Apresentados alguns dos aspectos legais que o PL 52 ignora ou confronta, em 
apenas um artigo (o 2º), vejamos um pouco mais de seu conteúdo. Além de determinar 
que profissionais da educação e da saúde submetam previamente suas propostas de 
trabalho às famílias e só as desenvolvam caso estas consintam, o PL prevê punição aos 
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servidores que assim não se portarem, sendo possível a qualquer pessoa encaminhar 
denúncia nesse sentido. 

Art. 6. A violação ao disposto nesta lei implicará na imposição de multa 
de 15 % (quinze por cento) do valor do contrato ou patrocínio, e, no 
caso de servidor público municipal faltoso, em multa no valor de 5 % 
(cinco por cento) do valor de sua remuneração ao tempo do 
cometimento da infração, por cada ato ilícito, sem prejuízo das 
responsabilidades civil, administrativa e criminal. (PL 52/17) 
Art. 7. Qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou 
responsáveis, poderá representar à Administração Pública Municipal e 
ao Ministério Público quando houver violação ao disposto nesta lei. 
(PL 52/17) 

 
Mais uma vez, qualquer semelhança com as propostas do MESP não é mera 

coincidência. Embora em várias passagens o PL 52/17 se refira à educação “moral e 
religiosa”, trata-se, na verdade, de uma tentativa de impedir que se discuta nas escolas 
questões relacionadas à sexualidade e a gênero. O conteúdo do PL, em seu Art. 3º e 
parágrafos, reforçam nossa inferência. 

Art. 3. Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder 
público municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a 
divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou 
textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face 
a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. 

§1º O disposto neste artigo se aplica a qualquer material 
impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, 
paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao 
acesso de crianças e adolescentes, bem como a folders, outdoors 
ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou 
evento autorizado ou patrocinado pelo poder público municipal, 
inclusive mídias ou redes sociais. 
§2º Considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, 
imagem, desenho ou texto escrito ou lido cujo conteúdo descreva 
ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, 
de relação sexual ou de ato libidinoso. 
§3º A apresentação científico-biológica de informações sobre 
o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, 
respeitada a idade apropriada. (PL 52/17) (grifos nossos) 

 
Vê-se, de pronto, que o PL parte da premissa de que os serviços públicos, neste caso, 

os servidores, dentre os quais, professores, não respeitam as leis. Detalha-se tal 
entendimento ao se definir a proibição de divulgação de material “pornográfico”, de 
qualquer tipo, explicitando-se “material didático e paradidático”, ou seja, recursos 
tipicamente “escolares”. Prossegue-se explicando o que seria considerado “pornográfico” 
ou “obsceno” e, entre outras coisas, é exemplificado como parte dessas categorias a 
“imagem de órgãos genitais”. Finalmente, e como se isto fosse uma concessão, define-se 
a possibilidade de se divulgar ou utilizar material de cunho “científico-biológico sobre o 
ser humano e seu sistema reprodutivo”. 
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É uma verdadeira afronta à categoria docente e, a um só tempo, uma carta de 
reconhecimento sobre o descumprimento da lei. Isto porque, além do contido nos 
referidos artigos, encontramos na justificativa do PL a seguinte afirmação: 

Infelizmente, por desconhecimento, má fé ou despreparo, não apenas 
professores, mas diversos serviços e servidores públicos que atendem 
crianças e adolescentes desrespeitam os direitos fundamentais 
infanto-juvenis e o direito das famílias na formação moral dos filhos, 
e expõem crianças e adolescentes a conteúdo pornográfico, obsceno 
ou impróprio, bem como as induzem à erotização precoce. (PL 52/17 
- grifos nossos) 

   
O texto é claro: trata-se de uma acusação incisiva contra um conjunto de 

trabalhadores, embora sem menção a qualquer caso específico, o que só piora a situação, 
pois sugere uma generalização relativa a certa categoria profissional, servidores públicos 
e, especificamente, professores. Ora, se isto realmente acontece e é o que fundamenta a 
proposição do PL, por que não há acusações formais contra professores e outros 
funcionários que estariam desrespeitando as leis e expondo crianças e jovens a conteúdo 
pornográfico? A legislação nacional já aborda como crime a pornografia infantil e prevê 
sanções, conforme Art. 227 da CF/88, parágrafo 4º: “A lei punirá severamente o abuso, a 
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.” Já o Art. 5º do ECA 
determina punição tanto a quem cometa qualquer das infrações quanto a quem se omita 
diante de sua ocorrência. Assim, perguntamos, se a proponente do PL 52/17 afirma 
peremptoriamente que existe em Ribeirão Preto, por parte de funcionários públicos, a 
violação dos direitos e, em especial, a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos 
pornográficos que, por sua vez, seria caracterizada como uma forma de violência sexual, 
por que os supostos violadores não são denunciados dentro das normas legais? Se esses 
casos existem e são de conhecimento da proponente e dos demais vereadores que apoiam 
e aprovaram o PL, não estariam todos sendo omissos e, portanto, desrespeitando o ECA? 
 Tudo nos leva a crer, assim, que o que está de fato por trás do PL não é a existência 
de supostas violações de direitos por parte de servidores públicos. O que o PL sugere é 
que sua verdadeira intenção é calar qualquer iniciativa de trabalho com a diversidade, 
particularmente de gênero, seguindo uma tendência reacionária que vem se espalhando 
pelo país. Na justificativa do PL encontramos mais elementos a sustentar nossa tese. Após 
argumentar sobre uma eventual precedência da família na educação das crianças e jovens, 
afirma-se: “A escola e os professores podem e devem auxiliar a família na formação moral dos 
alunos, mas desde que previamente obtenham a anuência dos pais ou responsáveis.” (PL 
52/17) (grifos nossos). Fica clara a tentativa de se estabelecer, na prática, uma censura ao trabalho 
docente.  

Diante do avanço de projetos dessa natureza pelo país, o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos assim se manifestou em Resolução de agosto de 2017: 

segundo a jurisprudência internacional, o direito à educação da 
criança e do adolescente, nele compreendido o direito a uma formação 
escolar que favoreça a autonomia individual, o acesso a múltiplas visões 
de mundo, o respeito aos direitos humanos e o pensamento crítico, tem 
primazia, em caso de conflito, sobre o direito dos pais a 
conformarem o sistema educacional às suas concepções morais 
particulares. Especificamente, o direito de pais e tutores a que seus 
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filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de 
acordo com as próprias convicções não pode se sobrepor aos 
princípios de uma educação democrática e pluralista, enunciados no 
art. 13, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (parecer 
do PGR na ADI 5.537/AL e 5.580/AL) (BRASIL, 2017) (grifos nossos) 

 
Ou seja, é o direito das crianças e adolescentes que deve ser, em primeiro lugar, 

garantido e respeitado.  
Outro elemento que nos leva a crer que o PL é um arremedo dos projetos do MESP 

também é encontrado em sua justificativa. Procurando se antecipar a críticas já realizadas 
àquele movimento, afirma-se o seguinte: 

Os que praticam estas ilegalidades, usam o pretexto da educação sexual 
ou de combate à discriminação e ao bullying, para, na verdade, 
apresentar temas sexuais adultos a crianças e manipular o 
entendimento de crianças e adolescentes sobre sexualidade. (...) Em 
outras palavras, a família se esforça para orientar e criar seus filhos 
menores conforme seus valores morais, e não está sabendo que 
cartilhas da saúde, materiais didáticos e alguns professores estão 
influenciando seus filhos em sentido contrário. Especial atenção 
merecem os livros didáticos e paradidáticos, assim como cartilhas 
apresentadas a crianças e adolescentes em escolas ou órgãos de saúde, 
contendo textos ou imagens eróticas ou inapropriadas ao 
entendimento infanto-juvenil, e quase sempre sem o conhecimento das 
famílias. (PL 52/17) (grifos nossos) 

 
Para se defender de críticas e justificar o injustificável, observa-se no trecho, mais 

uma vez, uma acusação explícita tanto a professores quanto a trabalhadores da saúde.   
 
O último trecho que destacamos resume bem o caráter reacionário do PL, uma vez 

que coloca no mesmo balaio o que seria erotização precoce com conteúdo de educação 
sexual, utilizando-se justamente o exemplo do ensino do uso de preservativo, identificado 
no texto como “ato preparatório à relação sexual”. 

A erotização ilegal e abusiva de crianças e adolescentes, inclusive em 
salas de aula, é responsável direta pelo aumento dos crimes sexuais 
contra mulheres. Um exemplo cotidiano desta violação de direitos 
infanto-juvenis é a ministração de aulas a crianças sobre atos 
preparatórios à relação sexual, como colocar preservativos. (PL 
52/17 – grifos nossos) 

 
Como se constata, o PL 52/17 inicia e termina acusando servidores públicos, 

particularmente professores e agentes de saúde. Acusa genericamente, sem dados de 
realidade, para justificar o que se pretende de fato fazer: impor o silenciamento daqueles 
que, por dever de ofício, seriam os mais habilitados a conduzir processos de educação 
sexual e de desenvolvimento do apreço à tolerância, de valores democráticos que se 
traduzem na liberdade de expressão e na compreensão e respeito à diversidade. 

O PL em questão é, claramente, uma versão mal acabada dos projetos do MESP, 
representando, portanto, um retrocesso nas conquistas obtidas com duras lutas em defesa 
dos direitos humanos. Os projetos desse movimento têm sido reiteradamente 
considerados inconstitucionais e derrubados em diferentes instâncias da justiça. O próprio 
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Plano Nacional de Educação, por pressão de movimentos reacionários, acabou sendo 
aprovado sem a menção a gênero. Na sequência, muitos Estados e municípios fizeram o 
mesmo. Entretanto, outras normativas seguem definindo a necessidade de abordar tal 
conceito, e o próprio Conselho Nacional de Educação já se manifestou acerca do que 
considera um erro nos Planos que assim têm eliminado a questão de gênero 
(BRASIL/CNE, 2015, s/p). Além disso, em material publicado pela Unesco em 2010, 
com base em evidências sobre o avanço de doenças sexualmente transmissíveis entre 
jovens ao redor do mundo, encontramos o seguinte apelo, com o qual concordamos:  

Temos que fazer uma escolha: deixar que as crianças descubram as 
coisas por si mesmas entre as nuvens de informações parciais, 
desinformações e franca exploração que encontrarão na mídia, internet, 
pares e pessoas inescrupulosas, ou então enfrentar o desafio de fornecer 
uma educação em sexualidade clara, bem informada e cientificamente 
fundamentada, baseada nos valores universais de respeito e direitos 
humanos. (Unesco, 2010, p. iii)  
 

 Conforme já mencionamos, o PL 52 de Ribeirão Preto prevê como uma concessão 
a “apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema 
reprodutivo”, evidenciando uma visão absolutamente restrita do que seria a educação 
sexual e de sua relevância no contexto escolar. Para a Unesco, ao contrário, “a sexualidade 
é um aspecto fundamental da vida humana: possui dimensões físicas, psicológicas, 
espirituais, sociais, econômicas, políticas e culturais.” (Unesco, 2010, p. 2) Não se trata, 
portanto, de mera questão “científico-biológica”. 

Concluímos, assim, que abordar a temática da educação sexual, ou em 
sexualidade, assim como as questões de gênero, é sim uma tarefa fundamental da escola. 
Por isso, concordamos e defendemos o contido na Resolução 7/2017 do CNDH,  e 
também repudiamos “a quaisquer iniciativas, públicas ou particulares, que tenham como 
objetivo restringir a liberdade de comunicação em ambiente escolar, no que se refere a 
assuntos ou temas da vida política local, nacional ou internacional ou cercear o pluralismo 
de ideias e de concepções pedagógicas, previsto na Constituição (...).” (BRASIL/CNDH, 
Art. 1º, 2017) 
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