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Questões relativas ao gênero e à sexualidade têm sido uma pauta polêmica dentro do 

campo da Educação no Brasil – tanto no sentido teórico, como prático. Tratado como 

Tema Transversal pelos Parâmetros Curriculares Nacionais desde 1997, no caderno de 

Orientação Sexual, as questões pertinentes ao corpo, ao gênero e à sexualidade eram 

previstas para serem abordadas em todas as disciplinas escolares. Com a elaboração da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), voltou-se a discutir os campos de 

conhecimento legítimos para trabalhar estes temas no espaço escolar. Neste documento, 

o conceito de gênero não aparece em nenhuma disciplina. Já sexualidade é conteúdo do 

oitavo ano, apenas na disciplina de Ciências. Paralelo a isso, inúmeros municípios têm 

apresentado projetos de leis coibindo trabalhos pedagógicos que versem sobre questões 

vinculadas ao gênero e à sexualidade, e comumente emergem outras palavras associadas 

ao que vem sendo chamado de ideologia de gênero, buscando a proibição de temas 

como igualdade de gênero, direito sexual e reprodutivo, prostituição, dentre outros. 

Embora os projetos de lei apresentem justificativas diversas, é a partir da ideia de 

moralidade que se vinculam os argumentos principais, restringindo assim à 

responsabilidade ao âmbito familiar. Por outro lado, em diferentes setores acadêmicos, 

científicos e pedagógicos discute-se a necessidade de trabalharmos corpo, gênero e 

sexualidade enquanto conteúdos escolares, especialmente levando-se em conta a saúde 

sexual e reprodutiva, o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes e, 

também, pelo viés da construção de um ideal de cidadania e respeito pela diversidade, 

que é dever da escola, conforme a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. Nesta perspectiva, este Eixo Temático se propõe a debater o corpo, 

gênero e sexualidade (em suas diferentes vertentes teóricas) e as políticas públicas de 

educação em suas mais diversas abordagens possíveis (espaço escolar, materiais 

didáticos, legislação, documentos oficiais – portarias, resoluções, pareceres, parâmetros 

curriculares, Base Nacional Comum Curricular –, formação de professores, etc.), 

tomando como pressuposto a necessidade de compreendermos como diferentes campos 

de conhecimento versam sobre estas questões, nos possibilitando um aporte para 

percebermos a complexidade dos termos, suas implicações sociais, questões legais e 

efeitos possíveis das políticas dentro do espaço escolar. 
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