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Introdução 

 Atualmente, podemos perceber uma pluralidade de sujeitos que compõem o ambiente 

escolar – tanto alunos(as), como professores(as) e demais profissionais. Diante dessa 

pluralidade, temos um conjunto de distinções sociais, biológicas, materiais, etc. e é nesse 

sentido que as questões do multiculturalismo e da diferença se tornam centrais nas discussões 

da teoria educacional crítica e nas pedagogias oficiais (SILVA, 2018).    

 A pedagogia e o currículo escolar devem ser capazes de oferecer oportunidades para 

que as crianças e os/ as jovens desenvolvessem capacidades de crítica e questionamento de 

sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e da diferença (Ibid). E é 

reconhecendo os espaços escolares enquanto criadores de culturas, formadores de identidades 

e propulsores de sociabilidades que as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estão balizadas de acordo com os 

Temas Transversais – ou Temas Contemporâneos Transversais (TCTs).  

 Nesse sentido, apresentaremos as potencialidades das discussões de gênero no ensino 

de História através das propostas dos PCNs e da BNCC, destacando a sua importância e 

problematizando as complexidades diante da inserção dessa temática na prática docente.  

 Levando-se em consideração que “a política curricular deve ser entendida como 

expressão de uma política cultural, na medida em que seleciona conteúdos e práticas de uma 

dada cultura para serem trabalhados no interior da instituição escolar” (BRASIL, 1998, p. 08), 

não pretendemos discorrer sobre o processo de criação ou de publicação dos documentos 

analisados, uma vez que são problemáticas que fogem do nosso objetivo principal neste 

trabalho. Mas entendemos que existem conflitos, disputas e polêmicas diante da elaboração 

dos conteúdos que compõem o currículo escolar e, principalmente, diante dos documentos 

balizam a prática docente na atualidade.  
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 Apresentaremos, inicialmente, algumas considerações relevantes sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, extraindo e analisando informações retiradas da versão publicada no 

ano de 2006 (para o ensino médio), e nos anos de 1997/ 1998 (para o ensino fundamental). 

Posteriormente, nos propomos a discorrer sobre as propostas para o ensino de História que 

foram apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018.  

 Focalizando nos Temas Transversais (ou Temas Contemporâneos Transversais, como 

é tratado na BNCC), mais especificamente, nas discussões relacionadas às questões de gênero, 

acreditamos que essas questões são de fundamentais importância para que a escola consiga 

atingir seu potencial educativo com qualidade – de modo que os(as) estudantes possam ter a 

oportunidade de conhecer a si mesmos(as), refletir e respeitar as diferenças relacionadas tanto 

às feminilidades, como às masculinidades, uma vez que existem desafios teóricos, na 

atualidade, que “exige uma análise não apenas da relação entre a experiência masculina e a 

experiência feminina no passado, mas também da conexão entre a história passada e a prática 

histórica presentes” (SCOTT, 1995, p. 74). Nesse sentido, os PCNs destacam que  

a percepção do “outro” e do “nós” está relacionada à possibilidade de 

identificação das diferenças e, simultaneamente, das semelhanças. A 

sociedade atual solicita que se enfrente a heterogeneidade e que se distinga 

as particularidades dos grupos e das culturas, seus valores, interesses e 

identidades. Ao mesmo tempo, ela demanda que o reconhecimento das 

diferenças não fundamente relações de dominação, submissão, preconceito 

ou desigualdade. Todavia, esse não é um exercício fácil. Ao contrário, requer 

o esforço e o desejo de reconhecer o papel que é exercido pelas mediações 

construídas por experiências sociais e culturais na organização de valores. 

(BRASIL, 1998, p. 35) 

 

 Tendo como pressuposto que “a construção dos gêneros e das sexualidades dá-se 

através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 

empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias 

sociais e culturais” (LOURO, 2008, p. 08), acreditamos que os espaços escolares devam 

fornecer subsídios para que os sujeitos envolvidos nas suas dinâmicas possam refletir e 

analisar essas construções através de atividades e diálogos relacionados à temática.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as especificidades para o Ensino de História 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, que 

regulariza a educação brasileira de acordo com os princípios constitucionais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais são apresentados como ferramentas que podem auxiliar o trabalho 

docente diário para que os(as) estudantes tenham acesso tanto aos domínios do saber 
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(presentes nos conteúdos curriculares tidos como “tradicionais”), quanto as questões e 

preocupações contemporâneas, tais como: meio ambiente, saúde, questões éticas, sexualidade, 

etc. e, além disso, podem ser utilizados nas discussões pedagógicas, no planejamento e 

reflexão das aulas, em projetos educativos e nas análises de conteúdos didáticos.  

As publicações dos PCNs não são colocadas como um manual ou uma cartilha que 

deva ser rigidamente seguida por professores e professoras, mas como um instrumento de 

auxílio para o trabalho do(a) professor(a) e, consequentemente, para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais reconhecem a realidade brasileira 

como diversa, e as problemáticas educacionais das escolas, das localidades e 

das regiões como múltiplas. É no dia-a-dia das escolas e das salas de aula, a 

partir das condições, contradições e recursos inerentes à realidade local e 

educacional, que são construídos os currículos reais. São grupos de 

professores e alunos, de pais e educadores, em contextos sociais e 

educacionais concretos e peculiares, que formulam e colocam em prática as 

propostas de ensino. Estes parâmetros oferecem mais um instrumento de 

trabalho para o cotidiano escolar. (BRASIL, 1998, p. 15).  

 

A organização curricular para o ensino básico deve se configurar a partir de uma Base 

Nacional Comum que atenda as especificidades e diversidade das práticas e dos sujeitos 

escolares. Nesse sentido, as orientações direcionadas para a educação básica brasileira a partir 

dos PCNs, propõem discussões sobre temas contemporâneos e “urgentes” – os temas 

transversais.  

Esses temas são apresentados e justificados diante do compromisso com a construção 

da cidadania a partir de uma prática educacional que esteja direcionada para a compreensão 

da realidade social e dos direitos e responsabilidades ligados a vida pessoal, coletiva e 

ambiental.  

Ou seja, fundamentando o currículo escolar através de princípios de cidadania e 

democracia, o texto apresentado pelos PCNs defende uma educação comprometida com o 

desenvolvimento e aprimoramento de meios/ capacidades para intervenção e transformação 

das diferentes realidades em que os sujeitos podem estar inseridos.  

Questões como ética, pluralidade cultural, meio-ambiente, saúde e orientação sexual 

podem ser incorporadas ao currículo escolar de modo que não necessariamente deva existir 

uma ruptura com os conteúdos pedagógicos tidos como “tradicionais”. “Os objetivos e 

conteúdos dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no 

trabalho educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que recebeu o 

nome de transversalidade” (BRASIL, 1997, p. 15).  
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Além de aspectos minuciosos sobre o tempo presente, com os temas transversais, e a 

noção de individual e coletivo – o “eu” e o “outro” -, os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

para a disciplina de História, especificamente, abordam as concepções de sujeitos e tempos 

históricos, atores sociais, etc. de modo que espera-se que o(a) discente 

desenvolva a capacidade de observar, de extrair informações e de interpretar 

algumas características da realidade do seu entorno, de estabelecer algumas 

relações e confrontações entre informações atuais e históricas, de datar e 

localizar as suas ações e as de outras pessoas no tempo e no espaço e, em 

certa medida, poder relativizar questões específicas de sua época. (BRASIL, 

1998, P. 40)  

 Levando-se em consideração que o processo de ensino e aprendizagem na disciplina 

de história depende de um processo criterioso de seleção, discussão de análise de conteúdos – 

e estes devem estar inteiramente ligados com questões próximas da vida dos(as) estudantes –, 

os PCNs apresentam o ensino de história sendo direcionado para formação de indivíduos 

conscientes e críticos, com conteúdos balizados pela ideia de cidadania, respeito e 

diversidade.  

A articulação entre conteúdos “tradicionais” e os Temas transversais, pode 

proporcionar, assim, construções e reconstruções de valores e práticas cotidianas, além de 

reflexões e análises experiencias sociais e culturais dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Relacionar os conteúdos da disciplina com as suas vivências, problematizando o 

presente e refletindo sobre o futuro a partir de diálogos sobre o passado pode demonstrar 

algumas das potencialidades do ensino de história de modo que alunos e alunas podem vir a 

ter a oportunidade de adquirir novos domínios cognitivos, reflexivos e analíticos sobre 

aspectos e temas diversos.  

De modo geral, os Parâmetros Curriculares Nacionais podem representar uma 

ferramenta importante para as práticas pedagógicas no Brasil. De modo que possa abarcar 

conceitos e metodologias que sejam úteis para o ensino de História, tornando-o mais próximo 

e significativo para os(as) alunos(as) da educação básica,  é importante refletir e analisar sobre 

as mudanças que ocorreram e continuam ocorrendo na disciplina de História, e as ações 

empreendidas em torno dos conteúdos pedagógicos nos ambientes escolares e suas relações 

com as questões de gênero – objeto de estudo aqui focalizado.  

 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as possibilidades para discussões urgentes 
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 Diferentemente das Orientações Curriculares para o Ensino Médio, ou dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que apresentam subsídios para prática educativa salientando que  

o currículo é a expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de 

ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus alunos e que se propõe a 

realizar com e para eles. Portanto, qualquer orientação que se apresente não 

pode chegar à equipe docente como prescrição quanto ao trabalho a ser feito 

(BRASIL, 2006, p. 09), 

a Base Nacional Comum Curricular se configura enquanto um documento de caráter 

normativo que vai definir um conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser 

desenvolvidas por todos(as) estudantes das etapas e modalidades da Educação Básica e é 

formulado para ser utilizado como referência obrigatória nas discussões, metodologia e 

propostas pedagógicas direcionadas para elaboração dos currículos escolares.  

 Fundamentada sob um discurso de igualdade educacional, diversidade e equidade 

diante dos sistemas e redes de ensino, a BNCC também apresenta competências e habilidades 

gerais para educação básica. Nesse âmbito, os Temas Transversais são apresentados como 

Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) e é destacado que  

educar e aprender são fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser 

humano e, quando isso deixa de acontecer, produz alienação e perda do 

sentido social e individual no viver. É preciso superar as formas de 

fragmentação do processo pedagógico em que os conteúdos não se 

relacionam, não se integram e não se interagem. Nesse sentido, os Temas 

Contemporâneos Transversais têm a condição de explicitar a ligação entre os 

diferentes componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer 

sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, 

contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do 

conhecimento descritos na BNCC. (BRASIL, 2019, p. 04).  
 

De acordo com os parâmetros da BNCC, os TCTs não são assuntos direcionados para 

uma área do conhecimento, mas atravessam todas as áreas e estão inseridas nas diferentes 

realidades dos(as) estudantes. E, abordando a perspectiva do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade na prática educativa, empreende 

comparações iniciais sobre os Temas Transversais dispostos nos PCNs e na BNCC, apresenta 

os seguintes esquemas: 
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Imagem 1: Esquema relativo aos Temas Transversais a partir dos PCNs. (BRASIL, 2019) 

 

 

 

Imagem 2: Esquema relativo aos Temas Contemporâneos Transversais. (BRASIL, 2019) 

 

 

Além da inclusão do termo “contemporâneo” (para evidenciar o caráter de atualidade 

desses temas), também podemos perceber que há uma ampliação e aprofundamento diante dos 

Temas Contemporâneos Transversais para grande maioria dos temas anteriormente abordados 
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nos PCNs, porém, não há nenhum direcionamento específico para as discussões relacionadas 

às questões de gênero. 

Nesse sentido, os Temas Contemporâneos Transversais passam a ser incluídos no 

currículo como conteúdos articulados com as mais diversas áreas do conhecimento, mas 

caberá aos professores e professoras definir os procedimentos pedagógicos que viabilizaram 

uma educação que promova discussões que problematizem as questões de gênero.  

Em qualquer uma das formas de abordagem, importa vincular os temas à 

dinâmica social cotidiana para que faça sentido incluir seus conteúdos nos 

assuntos estudados e para que seja feita sua vinculação com o 

desenvolvimento das dez competências gerais da BNCC, que, por sua vez, 

visam a construção da cidadania e formação de atitudes e valores. A 

abordagem dos Temas como eixos integradores contribui para valorizar sua 

importância e dar significado e relevância aos conteúdos escolares. 

(BRASIL, 2019, p. 19) 
 

As potencialidades das discussões de gênero para Educação Básica 

 

 Pudermos perceber que, a partir de documentos orientadores/ normatizadores, os 

Temas Transversais abrem espaço para discussões relacionadas à temas contemporâneos e 

urgentes, relacionados ao cotidiano dos(as) estudantes. É dentro deste contexto que os as 

discussões relacionadas às questões de gênero podem estar inseridas.  

 Para o Ensino de História, especificamente, salientamos que o gênero enquanto 

categoria analítica pode trazer reflexões sobre o “ser mulher” e o “ser homem” numa 

sociedade demasiadamente marcada por uma cultura excludente e machista. O ambiente 

escolar deve propiciar subsídios para que os(as) estudantes possam estar inseridos(as) numa 

esfera social, cultural e política de maneira crítica e ativa.  

As idéias conscientes sobre o masculino ou o feminino não são fixas, uma 

vez que elas variam de acordo com as utilizações contextuais. Sempre existe 

um conflito, pois, entre a necessidade que tem o sujeito de uma aparência de 

totalidade e a imprecisão da terminologia, seu significado relativo, sua 

dependência da repressão.25 Este tipo de interpretação torna problemáticas 

as categorias de "homem" e "mulher", ao sugerir que o masculino e o 

feminino não são características inerentes, mas constructos subjetivos (ou 

ficcionais). (SCOTT, 1995, p. 82) 

 

 Vale salientar também que as discussões sobre gênero podem estar inseridas não 

apenas na disciplina de História, e, além disso, podem ser articuladas com os conteúdos tido 

como ‘tradicionais’ de modo que estes podem ser revisados e repensados através de 

metodologias, materiais didáticos e ferramentas teóricas diferentes.  
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 A problematização do gênero enquanto uma construção social pode estar inserida nas 

discussões dos PCNs sobre as noções de diferenças, as relações e transformações sociais, os 

novos domínios cognitivos relacionados ao conhecimento sobre si mesmo, bem como sobre 

distintas práticas sociais, culturais, econômicas e políticas. Nesse sentido, os conteúdos 

escolares devem estar articulados com os Temas Transversais (BRASIL, 1998) de modo que 

analisem: 

• As diferenças culturais, étnicas, etárias, religiosas, de costume, gênero e poder 

econômico, na perspectiva do fortalecimento de laços de identidade e reflexão crítica 

sobre as consequências históricas das atitudes de discriminação e segregação;  

• As lutas e as conquistas políticas travadas por indivíduos, classes e movimentos 

sociais; a relação entre o homem e a natureza, nas dimensões culturais e materiais, 

individuais e coletivas, contemporâneas e históricas, envolvendo a construção de 

paisagens e o discernimento das formas de manipulação, uso e preservação da fauna, 

flora e recursos naturais; 

• Reflexões históricas sobre saúde, higiene, vida e morte, doenças endêmicas e 

epidêmicas e as drogas; 

• As imagens, representações e valores em relação ao corpo, à sexualidade, aos cuidados 

e embelezamento do indivíduo, aos tabus coletivos, à organização familiar, à educação 

sexual e à distribuição de papéis entre homens, mulheres, crianças e velhos nas 

diferentes sociedades historicamente constituídas;  

• Os acordos ou desacordos que favorecem ou desfavorecem convivências humanas 

mais igualitárias e pacíficas e que podem auxiliar no respeito à paz, à vida e à 

concepção e prática da alteridade.  

Ou seja, as discussões sobre gênero nas escolas podem atingir potencialidades que vão 

muito além dos aspectos de masculinidades ou feminilidades, e não podem ser encaradas 

como “necessidades do oficio”. O(a) professor(a) precisa estar empenhado(a) na condução de 

um processo de ensino e aprendizagem que torne todas essas potencialidades possíveis.  

Reflexões sobre as representações de gênero, diferenças sexuais, construções sociais, 

invisibilidade das mulheres, etc. são proposições necessárias não apenas como temas a serem 

abordados nas aulas de História, mas também como uma parte necessária da concepção de 

mundo que os sujeitos compreendem sobre gênero (ZARBATO, 2015).  

Por outro lado, destacamos que atingir determinados objetivos dentro do processo de 

ensino e aprendizagem não cabe exclusivamente o(a) docente. Apesar de não estarmos 

focalizando em aspectos relacionados a formação de professores(as), é preciso deixar evidente 

a importância de uma formação acadêmica de qualidade, atualizada e bem direcionada para 

máxima eficiência das finalidades propostas para o Ensino de História na educação básica.  
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“Aprendemos a viver o gênero e a sexualidade na cultura, através dos discursos 

repetidos da mídia, da igreja, da ciência e das leis e também, contemporaneamente, através 

dos discursos dos movimentos sociais e dos múltiplos dispositivos tecnológicos” (LOURO, 

2008, p. 22), mas é preciso que o ambiente escolar esteja direcionado para dar visibilidade à 

novos grupos, atingir novas fronteira, atentar para as diferenças em distintos âmbitos 

socioculturais, promovendo uma maior autonomia crítica dos(as) estudantes.  

Considerações Finais 

 O Ensino de História deve ser balizado pelo combate a visões limitadas e excludentes 

do passado, do presente e, consequentemente, do futuro. As discussões sobre gênero devem 

caminhar justamente para análise e problematização de padrões que são naturalizados pela 

sociedade e, consequentemente, atingem as dinâmicas sociais dentro dos espaços escolares.  

 Concordamos com Joana Maria Pedro (2005), quando esta afirma que “ao 

observarmos, como profissionais da História, as práticas que ensejam a divisão sexual do 

trabalho, dos espaços, das formas de sociabilidade, bem como a maneira como a escola, os 

jornais, a literatura, enfim, os diferentes meios de comunicação e divulgação constituem as 

diferenças reforçando e instituindo os gêneros, estamos escrevendo uma história que 

questiona as “verdades” sedimentadas, contribuindo para uma existência menos excludente” 

(PEDRO, 2005, p. 92). 

 Todos esses aspectos nos fazem refletir sobre como as discussões sobre temas 

contemporâneos, mais especificamente, sobre gênero precisam ser incorporadas nos mais 

variados espaços escolares, e ocorra um maior aprofundamento/ expansão das mesmas. 

 Os(as) estudantes precisam ser encarados(as) com autonomia e criticidade diante das 

demandas socioculturais da atual sociedade. Utilizando (de formas variadas) as ferramentas 

dispostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e, atualmente, pela Base Nacional Comum 

Curricular, o(a) docente precisa mediar um conhecimento que seja capaz de atingir um 

conjunto de potencialidades positivas para as diferentes realidades discentes.  
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