
 
 

 

Relatório – Grupos de Trabalho 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho GT 23 – Gênero, Sexualidade e Educação 

 

- Coordenadora: Cláudia Maria Ribeiro (UFLA) 

 

- Vice-Coordenadora: Constantina Xavier Filha (UFMS) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 61  

 

b) PMC, UFPel, ULBRA, UFMT, UFOA, UIT, ASESC, UNILAVRAS, UNB, PUC-RIO, 

UFAM, UFC, UNEB, UFPA, UFRGS, UFPB, UFJF, SEME, UFRJ, UFMG, UNESP, 

UFLA, UFU, UEM, UFPR, UFSC, SME-RJ-9ª.CRE, UFRRJ, UFSJ, UERJ, UMA-BA 

 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: 

 Programado e realizado –  

 Sessão Especial no. 10 – Movimentos Sociais, diversidades e políticas educativas 

(GT03, GT 23, GT21). Convidados: Miguel Arroyo (UFMG), Alecsandro Ratts (UFG). 

Ausência justificada: Jane Felipe (UFRGS) 

 Sessão Especial no. 12 – Políticas afirmativas, gênero, raça/etnia e Direitos 

Humanos: um balanço de resultados no Brasil (GT21, GT23). Convidado: Valter Roberto 

Silvério (UFsCar). Convidadas: Sueli Carneiro (GELEDES), Marlise Mato (UFMG). 

 

b) Trabalho Encomendado: não foi planejado 

 

c) Comunicações Orais: 

 Programadas e realizadas as apresentações dos trabalhos: 

 

- Panorama da produção sobre gênero e sexualidades apresentada nas reuniões da ANPEd 

(2000-2006) 

  Márcia Ondina Vieira Ferreira (UFPel) 

  Georgina Helena Lima Nunes 

- Vidas na fronteira-corpos, gêneros e sexualidades: estranhando a normalidade do sexo 



 
  Denise da Silva Braga (UERJ) 

- A Educação Física como espaço de formação feminina 

  Viviane Teixeira Silveira (UFSC) 

- Análise dos textos sobre dança e gênero nos Conbraces – Congressos Brasileiros de 

Ciências do Esporte de 1979 a 2005 

  Aládia Cristina Rodrigues Medina (Univ. Itaúna) 

- As fotografias de mulheres negras que não encontrei – em diferentes contextos escolhidos 

por um grande jornal 

  Cláudia Regina Ribeiro Pinheiro das Chagas (UERJ) 

- A visão androcêntrica do mundo 

  Vanisse Simone Alves Correa (UFPR) 

- Gênero, sexualidade e infância: nas telas do cinema, a criança como sujeito do amor 

romântico 

  Mariangela Rosa Pereira (ULBRA-RS) 

- A experiência escolar cotidiana e a construção do gênero na subjetividade infantil  

  Davi Marangon (UFPR) 

  Leilah Santiago Bufrem (UFPR) 

- A visibilidade da sexualidade do/a docente homossexual na escola 

  Neil Franco Pereira de Almeida (UFU) 

  Maria Veranilda Soares Mota (UFV) 

- Corporeidades masculinas nômades: o espaço da docência como heterotopia 

  Rogério Machado Rosa 

- Governando corpos e sexualidades na escola 

  Maria Rita de Assis César (UFPR) 

- Constituir-se professora na Amazônia: história de mulheres mestiças da região de Ilhas de 

Belém  

  Sônia Maria da Silva Araújo (UFPA) 

- A educação sexual na primeira metade do século XX no Brasil 

  Lucélia de Moraes Braga Bassalo (UEPA) 

- Das noções de corpo no ensino de biologia aos dizeres sobre sexualidade 

  Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (UFU) 

  Graça Aparecida Cicillini (UFU) 

 

 Ausência não justificada: 

- O bailarino self-made: trajetórias do masculino na dança 

  Giuliano Souza Andreoli (UFRGS) 

 

 

d) Minicurso:  

 Programado e realizado  

 

Autor: Edvaldo Souza Couto / FACED/UFBA 

Título: Homens de verdade: corpo, futebol e masculinidades na cibercultura 



 
  

d1.)  Pôsters: programados e realizados  

 - Reflexões acerca das questões de gênero no curso de Pedagogia: licenciatura para 

a Educação infantil – modalidade a distância 

  Lívia Monique de Castro Faria (UFLA) 

  Ila Maria Silva de Souza (UFLA) 

 - O currículo e a teoria queer na perspectiva de um curso de formação de 

professores 

  Maria Cecília Sousa de Castro (UERJ) 

 

 

e) Avaliação do GT: 

 

 Aspectos pontuados na avaliação: 

 Continuidade da consolidação e do fortalecimento do GT. Consolidação de um 

núcleo de pesquisadores e pesquisadoras para além das pessoas que fundaram o GT 

e que desenvolvem atividades também para além do período da ANPEd; 

 A gestão do GT e o planejamento para a realização da 33ª. RA foram alvo de 

críticas positivas por parte das pessoas integrantes do GT; 

 Qualidade, consistência teórica e diversidade de temas dos trabalhos apresentados. 

Diversidade de perspectivas teóricas; 

 A composição dos blocos de apresentação dos trabalhos foi geradora de 

possibilidades para os debates. Questões elencadas pelos/as participantes que 

possibilitaram aprofundamento e elaboradas de maneira respeitosa. Contribuições 

teóricas ao problematizar os trabalhos. Espaço democrático de apresentações e 

debates; 

 O mini curso foi muito elogiado. 

 

o Questionamento dos altos valores para se submeter trabalhos; 

o A nova sala para as atividades do GT foi muito boa. 

 

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA 

 

a) Encaminhamentos:  

- Sugestão para mini curso: Corpo, dança, gênero e sexualidade - Neil Franco Pereira de 

Almeida (UFU) 

 

5 – Eleições no GT 

 

a) Coordenação: houve continuidade do mandato da coordenação e vice-coordenação 

 

- Coordenadora: Cláudia Maria Ribeiro 

 



 
- Vice-Coordenadora: Constantina Xavier Filha 

 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico (obrigatoriamente indicar três nomes para 

compor a lista, lembrando que todos os três não poderão submeter trabalho para avaliação): 

 

- Primeira indicação: Maria Rita de Assis César (UFPR) 

- Segunda indicação: Eliane Maio (UEM) 

- Terceira indicação: Jane Felipe (UFRGS) 

 

c) Indicação das consultoras e consultor Ad hocs para 2011: 

 

 Constantina Xavier Filha (UFMS) 

 Edvaldo Souza Couto (UFBA) 

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (UFU) 

 Ila Maria Silva de Souza (UFLA) 

Márcia Ondina Vieira Ferreira (UFPel) 

 Maria Simone Vione Schwengber (UNIJUÍ) 

 Rosângela Soares (UFRGS) 

 

6 – Avaliação da Reunião 

 A programação a ser cumprida, como sempre, é muito extensa. Alguns aspectos 

foram apontados mas em relação a estrutura da Associação: 

- o valor da inscrição está impeditivo para muitas pessoas que gostariam de participar das 

Reuniões Anuais da ANPED. 

- a nova organização da RA foi interessante mas ainda continua penalizando alguns 

aspectos: sessão especial de quarta-feira. 

- a nova sala para o GT 23 atendeu muito bem as necessidades do Grupo. 

 

Cláudia Maria Ribeiro 

Coordenação 

  
 
 
 
 

 


