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Este Eixo Temático propõe-se a abrigar investigações concluídas ou em andamento que
tenham como foco de discussão e de análise a produção de infâncias e de juventudes
contemporâneas frente aos atravessamentos de gênero e sexualidade. Para tanto,
destacamos o entendimento das infâncias e das juventudes como categorias plurais,
abrangendo modos múltiplos de ser criança e jovem, o que nos afasta dos estereótipos e
dos parâmetros identitários fixos para a descrição e análise de tais categorias.
Compreendemos também que as dimensões do gênero e da sexualidade, na perspectiva
pós-estruturalista, fomentam a análise diferenciada das categorias infância e juventude,
principalmente diante das discursividades do mundo contemporâneo. Dessa forma, para
a construção do presente eixo temático, tornam-se relevantes os estudos sobre os modos
como as infâncias e as juventudes vêm adquirindo e produzindo sentidos em articulação
com as discussões do gênero e da sexualidade em diversas esferas da sociedade, como a
mídia e os espaços públicos, escolares e familiares. Nesse horizonte, buscamos acolher
estudos que se voltam para territórios de investigação, tais como: escola, família,
políticas públicas, espaços de socialização e manifestações da cultura visual e midiática,
principalmente a partir dos campos teóricos dos Estudos Culturais, dos Estudos
Feministas de vertente pós-estruturalista, da Teoria Queer e dos Estudos Foucaultianos.
Dessa forma, o eixo temático pretende oferecer subsídios e provocar problematizações e
tensionamentos sobre as formas de investir, educar e naturalizar crianças/jovens
contemporâneos, bem como seus corpos, subjetividades, gêneros e sexualidades. Nossa
proposta visa à problematização das formas de viver as infâncias e as juventudes a partir
de regimes heteronormativos, como também evidenciar alguns modos de subverter as
normas binárias do corpo, do gênero e da sexualidade e de a elas resistir.
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