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Mais do que nunca, é possível dizer que as atividades do GT 23 não sofreram qualquer 

solução de continuidade, após a Reunião Anual, uma vez que, ainda no mês de novembro 

de 2006, o GT participava, oficialmente, de duas atividades.  

A primeira delas, realizada em Brasília, entre os dias 21 e 22 de novembro, consistiu na 

participação das professoras Claudia Ribeiro (vice-coordenadora do GT 23), Jane Felipe e 

Constantina Xavier Filha na comissão mista de avaliação e seleção de projetos de formação 

de profissionais da educação para a promoção da cultura de reconhecimento  da diversidade 

sexual e da igualdade de gênero. Vale lembrar que esta comissão foi indicada pelo coletivo 

do grupo, ao final da Reunião anual, para dar continuidade à interlocução que o GT 23 vem 

promovendo com a SECAD do MEC. No encontro em Brasília, o diretor da SECAD 

Francisco Potiguara reiterou os propósitos da SECAD/MEC em promover maior 

aproximação da Secretaria no que concerne às temáticas relativas a Gênero, Sexualidade e 

Educação.  

 

A segunda ação, também realizada em novembro (de 28 a 30/11/06) em Brasilia, 

consistiu na participação do GT 23 no I Simpósio Nacional de Educação Básica, 

promovido pela Anped. Nesta atividade, a profa. Guacira Lopes Louro, coordenadora do 

GT 23, representou o grupo como expositora na mesa redonda intitulada “ Políticas para 

uma Educação Inclusiva: programas e prioridades”.  

 

Ao longo do período de novembro 2006 a outubro de 2007, como já vem se observando 

anteriormente, intensificaram-se os encontros e intercâmbios entre colegas do GT. Vários 

eventos vinculados diretamente às temáticas do grupo foram realizados e contaram com a 

participação de companheiras/os do GT 23. Seria impossível, efetivamente, fazer um 

registro fiel de todas estas iniciativas. Por certo inúmeros contatos nacionais e 

internacionais realizados pelos membros deste grupo poderiam ser listados pois, em todos 



estes momentos, cada colega colabora para repercutir e ampliar as discussões que são feitas 

no contexto do GT. Apenas como uma pequena amostra de eventos em que se deu a 

presença de colegas do grupo, listamos os seguintes: 

 

A II Reunião Científica Gênero, sexualidade e educação, realizada em 15 e 16/12/2006,  

promovida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação de Educadoras e Educadores 

do Departamento de Educação da UFLA. O evento foi coordenado pela professora Cláudia 

Ribeiro (vice-Coordenadora do GT23) e contou com a participação de vários colegas do 

GT em mesas redondas e mini-curso. 

O Seminário Corpo, Gênero e sexualidade. Discutindo práticas educativas, 

promovido por vários grupos de pesquisa (dentre eles o GEERGE, Grupo de Estudos de 

Educação e Relações de Gênero, da UFRGS e o Grupo de Estudos sobre Sexualidade e 

Escola (DECC/FURQVS/UFRGS), realizado em Porto Alegre, na UFRGS, de 16 a 18 maio 

2007. Nesta promoção estiveram envolvidos os seguintes Programas de Pós-graduação: 

PPG em Ciências do Movimento Humano/UFRGS; PPG de Educação/ UFRGS;  

PPG de Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde/UFRGS; PPG 

em Educação Ambiental/ UFRGS e PPG em Enfermagem/FURG. A professora Jane 

Felipe, consultora ad hoc do GT 23, integrou a equipe coordenadora do evento que contou 

com muitos colegas ligados ao Grupo de várias instituições do País. 

 

A III Reunião Científica: a docência em discussão e I Mostra de Atividades, 

Projetos e Programas coordenados pelo DED, 40ª Reunião do Fórum Sul Mineiro de 

Educação Infantil, promovida pelo Departamento de Educação da UFLA, em Maio de 2007 

com a interlocução do GT23. 

 

Colegas do GT 23 também participaram do Seminário Homofobia, identidades e 

cidadania LGBTTT, nos dias 5 e 6 de setembro de 2007, na UFSC e do Fórum Gaúcho de 

Educação Infantil, realizado em Porto Alegre, em setembro de 2007, representando o 

Grupo. Ainda em 2007, a colega Dagmar Meyer, representante do GT 23 no Comitê 

Científico da Anped, participou do Seminario avanzado sobre la salud y el desarollo a 



través de la mirada de género, realizado pela Universitat de les Illes Balears, em Palma de 

Malorca. 

Como indicado, várias outras atividades e encontros ligados às temáticas de gênero, 

sexualidade e educação sexual tiveram participação ativa de membros do GT sem que, 

contudo, tivéssemos oportunidade de fazer seu registro.  

É importante relatar que os preparativos para a realização da 30ª Reunião Anual 

contaram com a presença efetiva das representantes do GT, quer seja a coordenadora, na 

reunião preparatória realizada em Salvador, em março de 2007, quer seja a representante do 

GT23 no Comitê Científico na reunião realizada no Rio de Janeiro. Além desses encontros 

pontuais, muitos contatos foram realizados para viabilizar as proposições do Grupo, dentre 

essas, destacadamente, a vinda da profa. Debbie Epstein da Cardiff University para 

participar em sessão especial em Caxambu, na reunião de outubro de 2007. A professora 

Claudia Ribeiro representou o GT23 na reunião promovida pela Anped em Recife, em 

setembro de 2007. 

 


