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EMENTA

Ao longo das últimas décadas temos presenciado, no Brasil e em locais do mundo, uma ofensiva de ataques a gênero,
desencadeada por alguns grupos religiosos e políticos, de direita e extrema-direita e neoconservadores, como estratégia
de manutenção do status quo de ideais de masculinidade e feminilidade onde a hierarquia do homem sobre a mulher é a
marca dominante. Com isso, elementos de ordem moral, corporal e sexual igualmente remetem à consideração de uma
masculinidade hegemônica branca, heterossexual, cristã, monogâmica, que encontra sua contraparte em uma
feminilidade submissa, passiva e restrita ao cuidado dos filhos e da casa. Tal ofensiva tem sido desdobrada,
particularmente, sobre a educação escolar e as culturas juvenis, estudantes e seus/suas profissionais. Ela não é
desconexa do contexto geopolítico e histórico no qual, particularmente, na América Latina estamos imersas/os; muito
menos do quão em risco estão os nossos direitos fundamentais. Com a perspectiva de apresentar elementos para
subsidiar a reflexão sobre esta ofensiva e seus entrelaçamentos com os objetivos e fins da educação nacional, expressos
na Constituição Federal de 1988, o minicurso está organizado do seguinte modo: primeiro, será apresentado um
panorama do contexto no qual se gesta a ofensiva de gênero; segundo, se intenciona apresentar fragmentos do
documentário Gênero sob ataque; terceiro será apresentado o levantamento de respostas teórico-práticas já tecidas pelo
campo de estudos e associações feministas, LGBTIQ sobre os desafios considerados fundamentais no enfrentamento do
que pode advir e do que já se apresenta como efeito desta ofensiva; e, por fim, construir com o grupo uma agenda para a
defesa de uma política de gênero e de educação que possa garantir os direitos sociais, dentre os quais a equidade de
gênero e o  reconhecimento da diversidade, conter o processo de expansão do ataque, cuja materialização ou não nas
próximas décadas, será também objeto de acompanhamento.
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