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O contexto brasileiro atual é marcado pelo avanço de correntes sociais e políticas
conservadoras e fundamentalistas que produzem uma série de obstáculos para impedir o
debate sobre gênero e sexualidade no âmbito educacional. É urgente, portanto, investir
na reflexão e problematização das investigações, propostas de ensino e materiais
didáticos voltados tanto para a formação docente, como para a sua ação pedagógica em
salas de aula. Visamos proporcionar um diálogo tanto em termos de educação formal,
como não formal, de modo a sistematizar e avaliar experiências e estratégias que
abordem as temáticas da educação em sexualidade e gênero, em sua multiplicidade e
diversidade, em todos os níveis de ensino. Partimos da compreensão da educação
enquanto um dos espaços de formação no qual é possível a discussão, apropriação e
ressignificação dos saberes teóricos sobre a sexualidade e gênero, caminho este
necessário a sua conversão em direitos pela população. Um objetivo fundamental é o de
abrir espaço para o compartilhamento de experiências pedagógicas no âmbito da
educação em sexualidade e gênero, fomentando o diálogo entre pesquisadores,
docentes, estudantes e profissionais que atuam na área. Compreendemos que se trata de
um trabalho que contribuirá para um breve mapeamento da atual situação dos estudos e
experiências presentes nesses campos, abordando suas potencialidades, dificuldades,
desafios e críticas. Com isso, também serão revistas as principais tendências e
perspectivas teóricas utilizadas, as metodologias empregadas, bem como os principais
temas abordados. Aglutinar e comparar estudos e propostas educativas voltadas à
sexualidade e gênero na educação permitirá a reflexão sobre as acomodações e/ ou
resistências travadas nas escolas, universidades, movimentos sociais e outros espaços de
luta.
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