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O Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola (GESE) tem buscado, nas suas
diversas atividades, problematizar as desigualdades de corpos, gêneros e sexuais,
estimular o espírito investigativo, a curiosidade e a criatividade, valorizando o
convívio social e o pluralismo. O grupo busca promover ações que visam a
promoção de uma educação para a sexualidade em diferentes espaços sociais –
escola, universidade, na mídia, – o combate ao sexismo, ao racismo, misoginia, a
homo,

trans e

lesbofobia,

entre

outras

manifestações

de

preconceito

e

discriminação.
Os estudos e pesquisas do grupo estão fundamentados no entendimento de
que as sexualidades, as identidades e os gêneros são construções históricas,
sociais e culturais articuladas com as dimensões de classe e de raça/etnia. Assim,
suas configurações se constituem na correlação de elementos sociais presentes nas
famílias, na medicina, na educação, na religião, nas políticas públicas, entre outros.
O Grupo é composto por pesquisadoras/es, bolsistas de iniciação científica,
mestrandas/os,

doutorandas/os,

pós-doutorandos/as

e

acadêmicos/as

da

Universidade Federal do Rio Grande – FURG e da Universidade Federal do Pampa
– Unipampa – Campus Uruguaiana, como também por profissionais da Educação
Básica do município do Rio Grande e de Uruguaiana. Também possui acordos de
cooperação científica e acadêmica com instituições brasileiras e estrangeiras
respectivamente: Universidade Federal de Uberlândia/MG e com a Escola Superior
de Educação de Coimbra/Instituto Politécnico de Coimbra/PT, Universidade do
Minho/PT e a Universidad de Castilla-La Mancha/ES.
O grupo possui três linhas de pesquisa: “Corpo, gênero e sexualidade na
perspectiva dos Estudos Culturais”, “Gênero e ciência nos espaços educativos”
(coordenada pela Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães) e “Relações de gênero e
feminismos na educação”.

Ao longo dos anos o GESE, publicou os seguintes livros: “Corpos, gêneros e
sexualidade: questões possíveis para o currículo escolar – Caderno Pedagógico
Anos Iniciais”; “Corpos, gêneros e sexualidade: questões possíveis para o currículo
escolar – Caderno Pedagógico Anos Finais”; “Sexualidade e Escola: compartilhando
saberes e experiências”; “Educação e sexualidade: identidades, famílias, diversidade
sexual, prazeres, desejos, homofobia, AIDS...”; “Gênero e diversidade na escola:
saberes em diálogo na educação a distância”, “Educação para a Sexualidade –
Coleção Caderno Pedagógico da EAD”, “Atravessamentos de gênero, corpos e
sexualidades: linguagens, apelos, desejos, possibilidades e desafios...” e “Debates
contemporâneos sobre Educação para a sexualidade”. Também foram publicados
livros de literatura infanto-juvenil denominados: “Sexualidade papo de criança na
escola? Sim!!!”, “Teencontrei: onde a gurizada se encontra”, “Histórias de Maria:
escola”, Histórias de Maria: famílias” e Histórias de Maria: infâncias”.
O GESE, na busca de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
além das pesquisas que mantém com o financiamento do CNPq e FAPERGS,
apresenta como atividade de ensino, a disciplina Gêneros e sexualidades nos
espaços educativos, de forma optativa, oferecida para todos os cursos da FURG.
Suas atividades de extensão se configuraram com potentes espaços de interlocução
com a comunidade, sendo elas: a Revista Diversidade e Educação, Projeto Escola
Promotora da Igualdade se Gênero, Mostra Cultural sobre Diversidade Sexual e de
Gênero e o Videocurso Educação para a Sexualidade. A Revista Diversidade e
Educação revista é de divulgação científica (https://periodicos.furg.br/divedu),
semestral, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência.
Publica artigos e relatos de experiências educativas nas temáticas de corpos,
gêneros, sexualidades e relações étnico-raciais e tem como foco textos que tratem
dessas temáticas no espaço escolar e em outros espaços educativos. O Projeto
Escola Promotora da Igualdade de Gênero tem como objetivo apoiar escolas
estaduais e municipais da Educação Básica do Rio Grande/RS que tenham
interesse em desenvolver a promoção e a reflexão sobre a questão da igualdade e
equidade dos gêneros com vistas à construção de alternativas que resultem na
redução dos indicadores das desigualdades daí decorrentes, ao mesmo tempo, em
que busca dar visibilidade ao tema. A Mostra Cultural sobre Diversidade Sexual e de
Gênero visa contribuir com a promoção da equidade de gênero e a cidadania da
população LGBT através da produção e difusão de informações importantes à

comunidade sobre as questões relativas aos gêneros e às sexualidades e promover
discussões acerca dessas questões para a minimização das representações e
preconceitos atribuídos às mulheres e aos sujeitos LGBT. O Videocurso Educação
para a Sexualidade é ofertado em duas edições totalmente online e tem como
objetivo contribuir para a formação de profissionais da educação, por meio de
videoaulas que abordam temáticas de corpos, gêneros e sexualidades nas escolas e
nos diversos espaços educativos.
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