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Não é possível pensar na categoria gênero isoladamente, uma vez que essa temática 

suscita questões que envolvem múltiplas áreas do conhecimento, como antropologia e 

sociologia, por exemplo, configurando, portanto, um ponto de intersecção para 

discussões basilares que dizem respeito à formação humana em suas várias dimensões. 

De acordo com Guacira Lopes Louro (2008, p. 18), “a construção dos gêneros e das 

sexualidades [...] é um processo minucioso, sutil, sempre inacabado” e, nesse sentido, 

está intimamente ligado a instâncias sociais como escola, família, igreja, entre outras. 

Considerando que a escola não deve ser reduzida a um espaço de depósito conteudista 

de caráter exclusivamente racional e unidimensional, e que ela constitui “espaço 

privilegiado de construção da semelhança humana” (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 

2016, p. 54) e de troca social pluridimensional, propomos, então, um exercício de 

reflexão, a fim de podermos discutir questões e problemas que possam vir a incentivar, 

por exemplo, a hierarquização inconsciente das diferenças ou a reiteração de práticas 

educativas segregativas. Nesse sentido, discutir gênero pode constituir uma 

oportunidade significativa para perceber e repensar preconceitos, tabus, estereótipos, a 

questão da exclusão, dentre outras questões relevantes. Pensando na temática do gênero, 

particularmente no espaço escolar – incluindo-se as mais diversas disciplinas que nele 

veiculam, como o ensino de línguas, de educação física, de artes, dentre outras – e 

também na literatura, seja para adultos, crianças ou jovens, propomos, por meio deste 

eixo temático, reunir trabalhos que abordem aspectos diversos a respeito de gênero, do 

corpo, da sexualidade, da identidade, dentre outros, no ambiente escolar, bem como 

aspectos sobre a representação de gênero na literatura, no intuito de poder promover 

uma troca de experiências entre docentes, pesquisadores e estudantes, a respeito de 

estruturas sociais e discursivas que se (des)constroem na escola.  
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