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1. Ementa
As questões de gênero e sexualidade vêm experimentando um deslocamento que as tornam
centrais no embate em torno da democracia no país. Em sintonia com este movimento, o campo
das práticas pedagógicas e das políticas públicas em educação se vê atravessado por um
conjunto de proposições que carrega diferentes e muitas vezes antagônicos modos de perceber
gênero e sexualidade enquanto marcadores sociais da diferença. Questões de gênero e
sexualidade, em especial quando presentes em projetos educacionais, constituem motivo de
pânico moral, fragilizando a educação em todos os níveis e modalidades. A proposta do
minicurso é traçar os elementos centrais do histórico deste confronto a partir da promulgação
da Constituição Federal em 1988. No interior desse traçado histórico se analisam quatro
superfícies de emergência das polêmicas que atravessam gênero, sexualidade e educação no
cenário contemporâneo brasileiro: a tramitação do estatuto da família; a campanha conhecida
com o nome de ideologia de gênero; o conjunto de projetos intitulados escola sem partido e as
demandas que emergem do cotidiano das ocupações de escolas pelo Brasil afora. Nestas quatro
superfícies de emergência temos a presença de diversos atores sociais, e de modo proeminente
três instituições que disputam o governo das novas gerações nas questões de gênero e
sexualidade: as famílias, as igrejas e a escola pública brasileira. Este cenário de elevado grau de
enfrentamento político implica disputa nos modos de conceituar gênero e sexualidade, bem
como diferentes compreensões do que seja educar e a quem cabe a responsabilidade maior
dessa tarefa, em estreita articulação com movimentos sociais progressistas e conservadores,

tradições feministas, políticas de cidadania, pluralismo democrático, interseccionalidade entre
diferentes marcadores sociais da diferença, liberdades laicas e processos de reconhecimento
dos sujeitos de gênero e sexualidade dentro e fora de zonas jurídicas e legais. As leituras,
debates e análise de materiais no minicurso visam perceber com maior nitidez as complexas
relações entre gênero, sexualidade e proposições educacionais, em estreita articulação com o
pluralismo democrático como horizonte político desejável para a sociedade brasileira.
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3. Público alvo
O minicurso busca inserir as discussões de gênero e sexualidade na pauta mais ampla da
educação pública brasileira, bem como no cenário político contemporâneo. Por conta disso foi
pensado para interessar tanto aos pesquisadores e pesquisadoras na conexão gênero,
sexualidade e educação bem como outros pesquisadores, pesquisadoras, professores e
professoras que têm interesse em aprofundar seu conhecimento deste marcador social da
diferença.

4. Repositório digital do minicurso
Os materiais do minicurso ficarão disponíveis com acesso aberto em
https://drive.google.com/drive/folders/0B5xbDK8c906UMlN6dERpVkQyd2s

