
 
 

 

Relatório da 34ª. Reunião Anual 

 Grupos de Trabalho 

 

 

1 – Identificação 

 

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

 

- Coordenadora eleita: Constantina Xavier Filha (UFMS) 

 

- Vice-Coordenadora eleita: Maria Rita de Assis César (UFPR) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 70  

 

b) UFJF, UFMS, Secretaria Estadual de Educação/RN, UFMA, DIRED 14ª, UNISUL, 

UERJ, UFPB, FURG, UNIJUI, IFBA, UFRN (SME), PUC-GO, UFRJ, IFES, SEEC, SME-

RJ, SME-RJ UNIRIO (CEAD), UEM, UFMG, UFPE, UNIA, UFRGS, UFMA, UFU, 

UFLA, IFSC, CNSR, UNICENTRO, UMESP, ESEM, FORTIUM, IFES, UFES, IFG, 

UFRN, UFRJ, UNIR, GRUPO ININTER, UNB, UFCG, UFSC, UPE, UEPB, UCOB, 

UCDB, UPG, PUCPR, UFJF 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: 

 Programado e realizado   

 

 Sessão Especial no. 02 - Formação de professores, educação infantil, relações 

étnico-raciais e de gênero: desafios e perspectivas: 

 Anderson Ferrari (UFJF) 

 Petronilha Silva (UFSCar) 

 Lucimar Rosa Dias (USP) 

 Coordenadora: Leny Rodrigues Teixeira (UCG) 

 

 Sessão Especial no. 08 – Direitos Humanos, sujeitos e movimentos sociais: 

educação do campo, quilombolas, ambiental e relações de gênero: 

 Maria do Rosário (Ministra – Direitos Humanos) 

 Miguel Gonzales Arroyo (UFMG) 

 Michele São (UFMT) 

 Coordenador: Reinaldo Matias Fleury (UFSC) 

 



 
b) Trabalho Encomendado: não foi planejado 

 

c) Comunicações Orais: 

 Programadas e realizadas as apresentações de todos os trabalhos, exceto:  

 Heteronormatividade ou reconhecimento? Professoras e professores diante da 

homossexualidade. 

 Lucélia de Moraes Braga Bassalo (UEPA) 

 Justificativa: impossibilidade de arcar com as despesas de viagem e estadia.   

  

d) Minicurso:  

  

Programado e realizado  

 

Autora: RIBEIRO, Paula Regina Costa – Universidade Federal do Rio Grande – FURG –  

 

Título: ENTRE FILMES, MÚSICAS, REVISTAS... DISCUTINDO CORPOS, GÊNEROS 

E SEXUALIDADES NOS DIFERENTES ARTEFATOS CULTURAIS 

  

d1.)  Pôsters: não houve inscrição de pôsters 
 

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 34ª. 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; gerenciamento do tempo; 

 O mini curso foi muito elogiado sendo considerado ponto alto das atividades do GT. 

A mudança de horário foi boa; 

 Excelente o espaço físico para o GT; 

 A divulgação dos trabalhos pela internet facilita o acesso de outras pessoas à 

produção do GT; 

 A equipe de coordenação, de ad hocs e do comitê científico é acolhedora; 



 
 O intercâmbio entre pesquisadores e pesquisadoras no decorrer do ano acontece 

sistematicamente; 

 Competência e pertinência das sessões especiais e o brilhantismo das participações 

de Maria do Rosário e Anderson Ferrari, indicados pelo GT. 

 

 

4 – Programação para 2012 e Sugestões para 35ª RA 

 

 

Trabalho encomendado: 

Profa. Dra. Jane Felipe – UFRGS – Pedofilização como fenômeno social e pesquisas sobre 

violência sexual contra crianças e adolescentes 

 

Mini-curso: 

Prof. Dr. Sílvio Gallo – UNICAMP – Discussões sobre ética em Michel Foucault 

 

Sessão Especial: 

1)  Discussões sobre políticas públicas e construção compartilhada do conhecimento 

(Trabalho de inserção em comunidades populares e formação de professores/as) - 

Participação com o GT 21 – Educação e Relações Étnico-Raciais; 

2) Novas possibilidades de se pensar gênero e sexualidades – Beatriz Preciado; 

3) Identidade, Diferença e Cultura – Berenice Bento (UFRN); Silvana Goellner 

(UFRGS). 

 

Sessão conversa: 

Discussão sobre políticas públicas de Governo para as áreas da educação, sexualidade e 

gênero. 

 

 

5 – Eleições no GT 

 

a) Coordenação 

- Coordenadora eleita por aclamação: Constantina Xavier Filha (UFMS) 

 

- Vice-Coordenadora: Maria Rita de Assis César (UFPR) 

 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico  

 

- Primeira indicação: Eliane Maio (UEM) 

 

- Segunda indicação: Anderson Ferrari (UFJF) 

 



 
- Terceira indicação: Jane Felipe (UFRGS) 

 

c) Indicação das consultoras e consultor Ad hocs para 2012: 

 

 Edvaldo Souza Couto (UFBA) 

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (UFU) 

 Márcia Ondina Vieira Ferreira (UFPel) 

 Neil Franco Pereira da Almeida (UFU) 

 Roney Polato de Castro (UFJF) 

 Rosângela Soares (UFRGS) 

 Sandra dos Santos Andrade (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;  

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

- sugere-se para a próxima reunião que se coloquem os nomes dos grupos de trabalho que 

conceberam e articularam a realização das sessões especiais.  

 

 

 

Cláudia Maria Ribeiro (UFLA) 

Coordenação até 05/10/2011 

Constantina Xavier Filha (UFMS) (Vice-coordenadora) – Coordenadora eleita 
 
 
 
 

 


