
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

GT 23 – GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO 

PERÍODO: OUTUBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009 

Continuidade dos projetos com a SECAD-MEC – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade 

 

 Desde a 29
a
 RA o GT 23 considerou importante a aproximação com a 

SECAD/MEC – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação com vistas a interferir no processo de formação continuada de 

educadores e educadoras nas temáticas pertinentes ao GT, articulando ensino, pesquisa e 

extensão. Para tanto, no ano de 2006, realizou a Sessão Conversa intitulada “Gênero e 

sexualidade nas políticas de formação de educadores e educadoras”, que foi geradora da 

intensificação das trocas entre esta secretaria do MEC e os/as pesquisadores/as voltados às 

questões de gênero e sexualidade. Esta aproximação redundou em algumas atividades 

desenvolvidas em conjunto e, no final de 2007, na aprovação de alguns projetos por 

pesquisadores/as que integram o GT 23. No ano de 2009 a referida Secretaria realizou o 

Seminário Educação em Direitos Humanos, Sexualidades, Gênero e Diversidade Sexual em 

Brasília, de 01 a 03 de julho de 2009 com o objetivo de congregar os-as partícipes dos 

vários projetos aprovados para reflexões sobre os temas, avaliação e encaminhamento das 

ações futuras. Participaram do Seminário integrantes do GT 23 para avaliação dos seguintes 

projetos: 

 Refletindo gênero na escola: a importância de repensar conceitos e preconceitos. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Coordenação: Marília Gomes e 

Daniel Canavese. 

 Iguais porque diferentes e Biblioteca digital de materiais educativos em gênero, 

corpo e sexualidade. Universidade Federal da Paraíba. Coordenação: Maria Eulina 

Pessoa de Carvalho e Fernando Cézar Bezerra de Andrade. 

 Educação para a sexualidade, equidade de gênero e diversidade sexual – práticas e 

materiais educativos. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Coordenação: 

Constantina Xavier Filha. 

 Educação Inclusiva: tecendo gênero e diversidade sexual nas redes de proteção. 

Universidade Federal de Lavras. Coordenação: Cláudia Maria Ribeiro e Ila Maria 

Silva de Souza. 

A partir desse Seminário a SECAD já lançou editais para que as Universidades 

concorressem com projetos que objetivassem a formação de educadores e educadoras nas 

temáticas do GT. 

 

O GT 23 foi representado pela coordenação do Grupo nos seguintes espaços: 

 2º Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa: Pensando Gênero e 

Ciências realizada em Brasília nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2009 que objetivou 

discutir a participação das mulheres nos espaços de poder dos sistemas de 

Educação, Ciência e Tecnologia; propor estratégias para maior articulação e 
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intercâmbio entre os estudos de gênero, os estudos feministas e de mulheres e as 

diversas áreas de conhecimento; discutir experiências e iniciativas para a 

implementação de cursos de graduação, extensão, pós-graduação em gênero-

feminismos-mulheres; discutir os mecanismos institucionais de ampliação, apoio e 

avaliação das publicações científicas enquanto veículos de consolidação da área; 

estabelecer medidas e ações que contribuam para a promoção das mulheres nas 

áreas científicas e tecnológicas, na formação básica e nas carreiras acadêmicas, 

fortalecendo as redes, grupos e núcleos de pesquisas do campo de estudos das 

relações de gênero, mulheres e feminismos. 

 Fórum Permanente “Desafios do Magistério” – 2009 – Gênero e Sexualidades na 

Escola realizado no Centro de Convenções da UNICAMP no dia 17 de junho de 

2009 objetivou suscitar o debate das questões relacionadas a gênero enfocando suas 

interfaces com as pedagogias, sexualidades, infâncias, adolescências e educação. 

Apresentaram também suas pesquisas os/as integrantes do GT: Anderson Ferrari 

(UFJF); Maria Rita de Assis César (UFPR); Ana Maria Faccioli de Camargo, 

Helena Altmann, Ricardo de Castro e Silva. 

 Reunião dos Coordenadores com a Diretoria da ANPEd realizada no Rio de Janeiro, 

nos dias 12 e 13 de março de 2009. 

 4º Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade promovido pelo Programa de Pós-

graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPGEC) – 

Associação Ampla UFRGS-UFSM-FURG; Programa de Pós-graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA) – FURG; Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem (PPGE) – FURG realizada em Rio Grande – RS de 06 a 08 de maio de 

2009. Apresentaram também suas pesquisas os-as integrantes do GT 23: Paulo 

Rennes Marçal Ribeiro, Constantina Xavier Filha, Helena Altmann, Dagmar 

Estermann Meyer.  

 

 

O GT foi representado pela Coordenação e Vice-coordenação: 

 Seminário Temático e Atividades Práticas III com o tema: O Lúdico e a Criança na 

Família e nas Instituições de Educação Infantil promovido pelo Departamento de 

Educação da UFLA realizado no dia 16 de maio de 2009. Este Seminário integra o 

Curso de Licenciatura em Educação Infantil – modalidade a distância do Consórcio 

Pró-Formar (UFMS, UFLA, UNEMAT, UFMT, UFSJ, UFOP). A conferência foi 

realizada pela Vice-coordenadora do GT 23: Constantina Xavier Filha. 

 I Encontro Paraibano de Gênero e Diversidade na Escola, II Seminário Paraibano de 

Prevenção à Violência na Escola e I Colóquio Paraibano de Estudos de Gênero, 

realizado de 03 a 06 de março de 2009, na Estação Cabo Branco: Ciências, Cultura 

e Artes e coordenado pela Universidade Federal da Paraíba, Centro de Educação, 

NIPAM – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Mulher e Relações de Sexo e 

Gênero, Programa de Pós-graduação em educação e Grupo de pesquisa Currículo 

Transversal nas Interseções Escola-Família-Comunidade e na Prática Docente. 

Integra a coordenação do evento a integrante do GT 23: Maria Eulina Pessoa de 

Carvalho. 

 

Outros espaços de participação e articulação: 
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 5º Colóquio Internacional Michel Foucault: por uma vida não fascista realizado de 

10 a 13 de novembro de 2008 sob a coordenação do Instituto de filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Participação da Coordenação e 

vice coordenação do GT 23 e apresentação de pesquisa da Consultora Ad Hoc 

Maria Rita de Assis César. 

 Gender and Education Association 7th International Conference, cujo tema foi: 

Gênero: regulação e resistência em educação, ocorrida de 25 a 27 de março de 2009, 

no Instituto de Educação da Univerdiadde de Londres. A integrante do Comitê 

Científico do GT 23 Maria Eulina Pessoa de Carvalho é representante regional da  

Gender and Education Association, e "consultora internacional" (é essa a 

denominação, dada aos estrangeiros/as que colaboram com o comitê editorial) da 

revista Gender and Education, editada pela Routledge. 

 Seminário Temático e Atividades Práticas IV com o tema: Linguagens: Corpos, 

Sexualidades e Poderes promovido pelo Departamento de Educação da UFLA 

realizado no dia 22 de agosto de 2009. Este Seminário integra o Curso de 

Licenciatura em Educação Infantil – modalidade a distância do Consórcio Pró-

Formar (UFMS, UFLA, UNEMAT, UFMT, UFSJ, UFOP). A conferência foi 

realizada pelo integrante do GT 23: Anderson Ferrari (UFJF). 

 

 

Publicações coordenadas por integrantes do Comitê Ad Hoc do GT23 realizadas no 

período e que se encontram “no prelo”: 

 

 Livro: "Educação para a sexualidade, para a equidade de gênero e diversidade 

sexual: pressupostos teórico-metodológicos"  

O livro comporá um Kit de Educação para a sexualidade juntamente com vídeos e 

livro infantil. O material será editado e impresso até novembro de 2009. Faz parte 

do projeto de extensão coordenado pela UFMS e que tem articulação com 

integrantes do GT 23 na produção de materiais além da participação efetiva em 

momentos de formação continuada de educadores/as. 

Coordenação: Constantina Xavier Filha  (UFMS)  

 

 Revista: Educar em Revista. Universidade Federal do Paraná. 

Sumário: 

1. Heterogênero: “uma categoria útil de análise”  

      Tânia Navarro Swain 

2. Gênero, sexualidade e educação: notas para uma epistemologia 

            Maria Rita de Assis César 

3. Professor@s e Eros 

      Deborah Britzman 

4. Educação sexual: ética, liberdade e autonomia 

      Helena Altman e Carlos Martins 

5. Amor romântico na literatura infantil: uma questão de gênero 

      Suyan Maria Ferreira Pires 

6. La imagen social de la femineidad y masculinidad em la enseñaza secundaria en 

Chile 
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      Graziela Raquel Ezatti San Martin 

7. O imaginário das águas e o aprendizado erótico do corpo 

Cláudia Maria  Ribeiro 

8. Masculinidad y violência: aproximaciones desde el universo del deporte  

      Julio César González Pagés e Daniel Alejandro Fernández González 

Organização: Maria Rita de Assis César (UFPR) e Helena Altmann (UNICAMP) 

 

 Revista Educação em Foco (Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora)  

Título do número:  Gênero, Sexualidade, Cinema e Educação 

Artigos: 

1. Meninas – gestando relações de gênero e cuidado de si  

Elizabete Franco Cruz, Natalúcia Matos Araújo, Maria Teresa Arruda Campos, 

Joyce da Costa Silveira de Camargo  

 

2. Voltar a VOLVER: alguns comentários para pensar os gêneros  

Luís Henrique Sacchi dos Santos  

 

3. “Hard Candy” ou menina má? Por entre discursos, representações e violências 

sexuais  

Cláudia Maria Ribeiro, Ila Maria Silva de Souza  

 

4. Sexualidade e juventude em o céu de Suely  

Rosângela Soares  

 

5. Ma vie en rose: gênero e sexualidades por enquadramento e resistências  

Anderson Ferrari 

 

Organização: Anderson Ferrari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


