
 

 

RELATÓRIO 

GT 23 – GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO 

Coordenadora: Cláudia Maria Ribeiro (UFLA) 

Vice-coordenadora: Constantina Xavier Filha(UFMS) 

Representante no Comitê Científico: Maria Eulina Pessoa de Carvalho 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2009 A AGOSTO DE 2010 

  As dimensões de gênero e sexualidade, cada vez mais, instigam pesquisadoras e 

pesquisadores de várias filiações teóricas e disciplinares a produzirem conhecimento 

problematizando também as articulações com raça/etnia, classe, geração, nacionalidade, 

religião, dentre outras.  A cada ano intensificam-se as articulações entre docentes que 

atuam em várias universidades brasileiras, bem como com os/as integrantes dos grupos de 

pesquisa que lideram. Para a efetivação dessas articulações a página na internet e a lista de 

e-mails tem cumprido sua função de divulgação e visibilidade do GT possibilitando outra 

modalidade de interação entre pessoas. Não só as que tem seus trabalhos aprovados e 

apresentados nas Reuniões Anuais como também outras pessoas que se interessam em 

aprofundar as temáticas de gênero e sexualidade. 

A partir do exposto, apresentamos esse Relatório Anual das Atividades do GT 

elencando as publicações conjuntas; os seminários, congressos, colóquios nos quais o 

Grupo foi representado e a continuidade das ações juntos à SECAD-MEC. 

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

período: 

 

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

sexual: pressupostos teórico-metodológicos"  

Campo Grande – MS: Editora UFMS. 2009 

ISBN 978-85-7613-241-7 

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

livros infantis. 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. 

Organizadora: Constantina Xavier Filha  (UFMS)  

Sumário: 

Parte I 

1 – Educação para a sexualidade, equidade de gênero e diversidade sexual: entre 

carregar água na peneira, catar espinhos na água e a prática de (des)propósitos – 

Constantina Xavier Filha 

2 – Gênero, sexualidade e formação docente: uma proposta em discussão – Jane 

Felipe 
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3 – Navegação pelo enigma da sexualidade da criança: “lá onde a política dos 

adultos não adivinha nem alcança” – Cláudia Maria Ribeiro 

4 – Sexualidade(s) e gênero(s) em artefatos culturais para a infância: práticas 

discursivas e construção de identidades – Constantina Xavier Filha 

5 – Diversidade sexual na escola: práticas cotidianas e ações pedagógicas – 

Anderson Ferrari 

6 – Diversidade sexual e homofobia: a escola tem tudo a ver com isso – Rogério 

Diniz Junqueira 

7 – Um nome próprio: transexuais e travestis nas escolas brasileiras – Maria Rita de 

Assis César 

8 – É possível bailar por entre as fronteiras dos mundos? Um ensaio sobre produção 

de saberes e diferenças em espaços educativos – Elizabete Franco Cruz 

9 – O corpo como lócus de identidade sexual e de gênero – Silvana Vilodre Coellner 

10 – Gênero e sexualidade no cinema: questões para a educação – Patrícia Abel 

Balestrin 

Parte II 

11 - Educação para a sexualidade, equidade de gênero e diversidade sexual: 

experiências de formação docente – Constantina Xavier Filha 

12 – Kit de materiais educativos para a educação para a sexualidade, para a 

equidade de gênero e para a diversidade sexual: protagonismos, ousadias e peraltagens 

possíveis – Constantina Xavier Filha 

13 – Vivências e experiências nos projetos de socialização nas escolas – 

Constantina Xavier Filha e Daniel Galvão Rosa Delmanto 

 

 

 Revista: Educar em Revista. Universidade Federal do Paraná. 

Dossiê Gênero, sexualidade e educação: novas cartografias, velhos problemas 

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

Curitiba: PR. Editora UFPR. N. 35/Set. a dez. de 2009.  

ISSN 0104-4060 

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 

      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  
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      Julio César González Pagés e Daniel Alejandro Fernández González 

 

 Revista Educação em Foco  - Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora  

Título do número:  Gênero, Sexualidade, Cinema e Educação 

Organização: Anderson Ferrari  

Vol. 14, n. 01 – 2009 

ISSN 0104-3293 

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 

 

 

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

 Encontro Escola em Movimento: Redes de educação para as sexualidades nas 

escolas – São Luis – MA. 07 de novembro de 2009. 

 II Seminário Nacional de Gênero e Práticas Culturais: culturas, leituras e 

representações. João Pessoa – PB. 28 a 30 de outubro de 2009. 

 Conferência Nacional de Educação – CONAE realizada no centro de Convenções 

Ulisses Guimarães em Brasília – DF no período de 28.03 a 01.04.2010. 

 I Simpósio Nacional Gênero e Interdisciplinaridades: gênero, educação e 

linguagens. Catalão – GO. Universidade Federal de Goiás. 08 a 10 de março de 

2010. 

 Reunião de coordenadores/as de Grupos de Trabalho e coordenação do FORPRED 

com a Diretoria da ANPEd, realizada em Belo Horizonte – MG nos dias 11 e 12 de 

março de 2010. 

 II Colóquio Brasileiro de Educação na sociedade contemporânea: processo 

pedagógicos e produção do conhecimento. Universidade Federal de Campina 

Grande – PB. Período: 14 a 17 de junho de 2010. 

 II Seminário Internacional Corpo, Gênero e Educação Física realizado no dia 23 de 

junho de 2010 e promovido pela Faculdade de Educação Física da UNICAMP. 

 Seminário Educação e Diversidade Sexual: desafios e perspectivas realizado pelo 

SINDUPES – Espírito Santo. Dia 29 de julho de 2010. 
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O GT foi representado pela Coordenação e Vice-coordenação: 

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

materiais educativos. Campo Grande – MS. 27 de novembro de 2009. 

 VIII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul – ANPEd Sul. Evento 

realizado de 18 a 21 de julho de 2010 na Universidade Estadual de Londrina – PR. 

 Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, deslocamentos promovido pela 

Universidade de Santa Catarina – SC no período de 23 a 26 de agosto de 2010 

 

Outros espaços de participação e articulação: 

 Seminário Temático e Atividades Práticas IV do Curso de Pedagogia: Licenciatura 

para a Educação Infantil – modalidade a distância do Consórcio pró-Formar 

(UFMS, UFMT, UFSJ, UFOP, UFES, UFLA). Linguagens: corpos, sexualidades e 

poderes. Anderson Ferrari (UFJF) – 22/08/2009. Local: Lavras - MG. 

 Participação na primeira Reunião de Trabalho do projeto "Subsídios para a 

Elaboração de Diretrizes para a Educação em Direitos Humanos nos Cursos de 

Graduação em Pedagogia, Filosofia e Ciências Sociais" nos dias 4 e 5 de dezembro, 

em João Pessoa-PB. Estiveram presentes docentes de várias IES e regiões (exceto a 

região Norte).  

A programação foi a seguinte:  

- 04.12.09 manhã: mesa redonda apresentando uma visão geral da proposta, com a 

participação da SECAD/MEC (Rosilea) e coordenação do projeto (Adelaide Dias e 

Lúcia Guerra); início dos trabalhos dos GTs; tarde: continuação dos trabalhos dos 

GTs.  

- 05.12.09 manhã: conclusão dos trabalhos dos GTs; plenária, com apresentação dos 

resultados dos GTs.  

Antecedentes: A SECAD/MEC e o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos  

(NCDH/UFPB) propuseram o projeto (pensado como piloto) visando a  

inserção da temática dos Direitos Humanos na educação superior  

consubstanciada no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos  

(PNEDH, 2006). Orientado para a formação inicial dos profissionais da  

educação, seu objetivo é construir textos escritos para subsidiar a  

inclusão da temática dos Direitos Humanos nos cursos de Pedagogia,  

Filosofia e Ciências Sociais, com impacto na educação básica. Em  

04.09.2009, a coordenação do projeto convidou algumas  

Associações/Entidades/órgãos para uma primeira reunião sobre o projeto  

por ocasião do V Encontro Nacional da ANDHEP (Associação Nacional de  

Direitos Humanos) realizado em Belém-PA, de 17 a 19.09.2009. Houve  

participação de representantes da SECAD/MEC, SEDH/PR, ABA, ANPED, 

ANPOF, ANDHEP, CNEDH e FORPROEX.  

A UFPB (Lúcia Guerra, pro-reitora de extensão e Adelaide Dias,  

coordenadora do PPGE) coordenou um projeto nacional de formação  

continuada em DH que tem uma biblioteca virtual - www.redhbrasil.net  

http://www.redhbrasil.net/
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 Participação em congressos, seminários, aulas na Universidad de Alcalá de Henares,  

Pesquisas no Instituto de la Mujer, sobre questões de Violência de Gênero. 

 novembro de 2009 a fevereiro de 2010.  

 Palestras em: Guaíra (PR), Paiçandu (PR), Paranavaí (PR),  São Paulo (SP), 

Botucatu (SP) sobre Gênero, Sexualidade e Educação Sexual.  

 Heteronormatividade e Políticas da Sexualidade: identidades, hierarquias, disputas e 

direitos em construção. Dias: 27 e 28/08/2010, ministrado pelo pesquisador Rogério 

Diniz Junqueira, do INEP – Brasília.   

   

   

 

 

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

Continuada, Alfabetização e Diversidade 

 

 Encaminhamentos da 29ª. RA, durante a reunião de avaliação do GT, indicaram a 

importância da 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. Atualmente há alguns projetos de extensão em 

andamento, aprovados através do Edital n. 22 de 25 de agosto de 2009 e os veiculados no 

Diário Oficial da União – Seção 3, n. 183. 

 Também há a participação da coordenação do GT no Grupo de Trabalho para 

acompanhamento das ações do programa Brasil sem Homofobia (BSH) e do Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. Portaria n. 455 de 9/4/2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 


