
 

Relatório de atividades do GT 23 Gênero, sexualidade e educação 

 

Entre novembro/05 a  outubro/06, as ações desenvolvidas no âmbito do GT 23 

buscaram atender às indicações propostas pelo coletivo do grupo ao final da 28
a
 Reunião 

Anual. Naquela ocasião, ressaltara-se a importância da participação dos membros do GT 

nos vários eventos acadêmicos que aconteceriam ao longo de 2006 (destacando-se a Anped 

Sul, em Santa Maria, no mês de julho; e o ENDIPE, em Recife, em abril). Para além da 

promoção de discussões teórico-metodológicas específicas do campo, o objetivo era 

ampliar a divulgação do grupo em outros espaços. Efetivamente membros do GT 

participaram nesses eventos e apresentaram trabalhos.  

 

Foi bastante expressiva a participação de pessoal vinculado ao GT no Seminário 

Internacional Fazendo Gênero 7, realizado em Florianópolis, em agosto de 2005. Destaca-

se, também, a participação de membros do GT na I Reunião Científica Gênero, 

sexualidade e educação – subsídios para a formação docente (abril) e no II Simpósio de 

Sexualidade e Educação Sexual Paraná – São Paulo – Santa Catarina: Educação Sexual na 

Riqueza da Diversidade Humana (de 13 a 16 de setembro). Todos eventos com temática 

absolutamente pertinente aos interesses e focos de estudo do GT 23. 

 

A vice-coordenadora do grupo, profa. Claudia Ribeiro atuou especialmente com 

vistas à divulgação do GT 23 nos Fóruns de Educação Infantil que integram o MIEIB – 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil e participou em encontros, nas 

cidades de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Curitiba, no período de julho, agosto e 

setembro, para articulação de ações governamentais e não governamentais, com vistas a 

fazer funcionar a rede de proteção à infância e adolescência, nos municípios integrantes 

dos núcleos citados. Nesse processo, a preocupação era detectar as universidades 

envolvidas na formação de educadores e educadoras na temática da sexualidade.  

 

A par dessas ações de âmbito mais amplo, todos os esforços foram empreendidos 

para preparar as atividades do GT para a 29
a
 Reunião Anual. Além da participação da 

coordenadora no encontro com diretoria no Rio Janeiro, também se procurou responder à 

demanda do grupo de uma sessão que discutisse a inclusão das temáticas de gênero e 

sexualidade nas políticas públicas de formação de professores. Feito contato com MEC, foi 

garantida a presença de representante da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade na Reunião Anual para deverá relatar as ações e programas atualmente em 

desenvolvimento e  dialogar com os membros do GT, no sentido de levantar questões e 

encaminhar possíveis trabalhos conjuntos.  

 


