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As produções curriculares sobre gênero e sexualidade estão imersas em conflitos, 

disputas, regimes e conjuntos de poder-saber na produção da "verdade", especialmente 

nas últimas décadas, com as implicações da interferência religiosa e conservadora nas 

políticas públicas e educacionais. As concepções biológicas na Educação em Ciências e 

Biologia compõem tal arena de disputas, e seus atravessamentos agora investem em 

regulamentos e normas em outras linhas que aumentam as singularidades das 

experiências de corpo, gênero e sexualidade. Nossa proposta procura problematizar as 

retificações dos territórios da Educação em Ciências e Biologia, que se tornaram 

constantemente a morada da verdade, essência, significante, bio-lógica, determinismo e 

solo fértil para todos os tipos de alianças, com forças políticas conservadoras. O 

objetivo deste ET é encorajar e discutir projetos de pesquisa (em andamento ou 

finalizados) que dialogam com as seguintes propostas: a) análise de políticas públicas 

educacionais voltadas para gênero e sexualidade e sua (uma) articulação com a 

Educação em Ciências e Biologia; b) experiências pedagógicas em contextos de 

Educação em Ciências e Biologia que problematizam as normas de gênero e 

sexualidade; c) análise do discurso das propostas circulantes na Educação em Ciências e 

Biologia e oposição às iniciativas de diferentes experiências em corpos, gênero e 

sexualidades, como o “Movimento escola sem partido” e a ideia de "ideologia de 

gênero"; d) análise das representações em textos curriculares de Educação em Ciências 

e Biologia sobre gênero e sexualidade, em suas expressões normativas ou dissidentes, 

abrindo espaço para deslocamentos das representações hegemônicas; e) reflexões 

teórico-metodológicas de estudos de gêneros e sexualidades na Educação em Ciências e 

Biologia, dentro das perspectivas dos Estudos Culturais e Educação e da filosofia da 

diferença. O conceito do corpo sem órgãos de Gilles Deleuze e Félix Guattari nos 

inspira a buscar intensidades, experimentações e composições plurais de sentidos e 

projetos de pesquisa que promovam outros cartogramas de gêneros e sexualidades nos 

espaços de Educação em Ciências e Biologia. 

Palavras-chave: Educação em Ciências. Gênero. Sexualidade. Política. Filosofia da 

diferença. 

 


