
Curso: Gênero, diversidade sexual e direitos humanos 

Professoras: Silvana de Souza Nascimento e Jacqueline Moraes Teixeira 

Público-alvo: interessados(as) em geral, profissionais que atuam em políticas públicas, 

profissionais da educação, profissionais da segurança pública, estudantes, integrantes 

de movimentos sociais, ativistas dos direitos humanos.  

Duração: 6 encontros semanais. 30 de abril a 11 de junho de 2015- das 16 às 19hs. 

 

OBJETIVOS: O objetivo do curso é apresentar uma reflexão introdutória, do ponto de 

vista das ciências sociais e dos direitos humanos, acerca dos estudos de gênero e da 

sexualidade, desde a década de 1970 até os dias atuais, enfocando especialmente as 

problemáticas que envolvem relações de poder, desigualdades de gênero e políticas 

sexuais.  

 

30.04: Semana 1: Movimento de mulheres, feminismo e a categoria gênero 

Breve história do feminismo; a constituição da categoria gênero para compreender as 

diferenças e desigualdades entre homens e mulheres 

Sugestão de leitura: 

PISCITELLI, Adriana. Gênero: a história de um conceito. In: Almeida & Szwako. 

Diferenças, Igualdade. São Paulo. Berlendis & Vertecchia, 2009. 

 

07.05: Semana 2: Sexo, gênero, sexualidade: conceitos e teorias  

A teoria do sistema sexo e gênero; natureza e cultura; o campo da sexualidade e a 

hierarquização das práticas sexuais  

Sugestão de leitura 

ORTNER, Sherry. Está a mulher para o homem assim como a natureza para a cultura? 

In ROSALDO, Michelle Z. e LAMPHERE, Louise (coords.) A mulher, a cultura e a 

sociedade. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1979.  

Moore, Henrietta. Compreendendo Sexo e Gênero In- T. Ingold (org.) Companion 

Encyclopedia of Anthropology, London, Routledge, 1997. (tradução de Júlio Assis 

Simões). 

 

14.05: Semana 3: Sexualidade e poder  

As contribuições de Michel Foucault para os estudos da sexualidade e para os estudos 

sobre relações de poder.  

Sugestão de leitura 



FOUCAULT, M. “Poder e corpo”; “ não ao sexo rei” ; “sobre a história da sexualidade”. 

In:  Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, 20 ed., 2004 

MCCLINTOCK, Anne. “Genealogias do Império” in Couro Imperial, Campinas, Editora 

Unicamp, 2010 

 

21.05: Semana 4:  Políticas identitárias e práticas sexuais dissidentes  

Identidades de gênero; sexualidade, desejo e orientação sexual; prostituição 

Sugestão de leitura 

RUBIN, G. Pensando o sexo: notas para uma teoria radical dos estudos sobre 

sexualidade (tradução de Felipe Bruno Martins Fernandes) 

BUTLER, Judith. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos Pagu n. 

21, Campinas, 2003 

 

28.05: Semana 5: Políticas públicas e movimentos sociais: mulheres e LGBTs 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais)  

História das conquistas dos movimentos feministas e LGBTs no Brasil; conquistas e 

desafios das políticas públicas 

Sugestão de leitura 

MACHADO, Lia. “Perspectivas em confronto: relações de gênero ou patriarcado 
contemporâneo?”, Unb, Brasília, 2000.  

CARRARA, Sergio. Políticas e direitos sexuais no Brasil contemporâneo. Revista Bagoas, 
n. 5, UFRN, Natal, 2010. 

 
 
11.06: Semana 6: Práticas e pensamentos contemporâneos – teorias e contextos 
(encerramento do curso e avaliação) 
Debates, reflexões, avaliações finais. Apresentação de trabalhos realizados pelos(as) 
alunos(as) 
 

 


