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Simpósio: O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO.  

  

RESUMO: No Brasil, o Sistema de Ensino é legitimado através da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/9394/1996). Atualmente vigora a Lei nº 13.005/14 que 

instituiu o Plano Nacional de Educação (2014-2024) e que, atrelado às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2013), constitui o conjunto de dispositivos legais de ordenamento institucional e 

curricular dos planos estaduais e municipais do país. Pretende-se, com essa exposição 

acadêmica, apresentar a pesquisa de doutoramento em andamento que desenvolvemos na 

UNICAMP sobre as questões de Gênero e de Sexualidade, analisando como se encontram esses 

debates nas políticas educacionais atuais e em suas derivações reflexivas. Busca analisar 

a dinâmica do direito à educação, do direito sexual e reprodutivo dos novos sujeitos sociais, da 

legislação à prática escolar, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, com aporte de 

coleta de dados através de entrevistas. O grupo de pesquisa Paideia reúne um conjunto de 

estudos sobre a temática da educação sexual emancipatória, das relações de gênero, a partir de 

uma educação afetiva, humanizadora e cidadã; conta com acervo de 

reconhecida produção acadêmica e mantém uma sólida base teórica na pesquisa educacional no 

Brasil desde os anos 1980. Durante o período de quase 40 anos, políticas educacionais foram 

renovadas e novas demandas atendidas a partir dos movimentos sociais. Apesar dos avanços da 

Constituição Brasileira (1988), do PNE (2014-2024), das DCN’s (2013) que conformam o 

Sistema de Ensino no Brasil, o momento político demonstra outra versão: a de desmonte dos 

direitos ora conquistados, sendo barbaramente desmantelados pelo governo Michel Temer 

(2016-2017). Busca-se neste simpósio debater essa contradição, a partir das premissas 

jurídicas/políticas/filosóficas, com intento de contextualizar o Direito, os temas de Gênero e de 

Educação, de modo a articular a linguagem dos Direitos Humanos como mecanismo mediador 

nas ações hegemônicas do Estado no reconhecimento da constituição dos novos sujeitos 

sociais e, por outro lado, representar a escola como lugar que legitima a formação das 

subjetividades, o respeito às diferenças e principalmente a dignidade da diversidade sexual, 

como locus de ações, mudanças e transformações. Na terminologia legal, as questões sobre a 

Sexualidade e Gênero, encontram-se legitimadas e conformadas no Plano Municipal de 

Educação de Campinas (2015-2025), que é o espaço material do objeto de pesquisa. A 

investigação reflete sobre as estratégias jurídicas enquanto horizontes possíveis, como o papel 

das organizações, na direção de consolidar a hegemonia dos Direitos Humanos, tomando-

se exemplo o da Organização das Nações Unidas, a UNESCO (2014), que atua para que a 

Educação em Sexualidade seja reconhecida como parte dos Direitos Humanos e dos Direitos 

Sexuais e Reprodutivos. Assim, indaga-se: como as questões de gênero e as manifestações da 

sexualidade serão tratadas no currículo escolar da cidade de Campinas, como reflexo do que se 

processa no Brasil e no mundo? Quais seriam os fatores e causalidades que garantiriam a 

organicidade e legitimação desses novos direitos civis e o reconhecimento desses novos sujeitos 

sociais?  
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