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COLEÇÃO SEXUALIDADE, GÊNERO E SOCIEDADE

SEXUALIDADE, FAMÍLIA
E ETHOS RELIGIOSO
Coletânea organizada por
Maria Luiza Heilborn,
Luiz Fernando Dias Duarte,

A obra nasceu da idéia desafiadora de juntar temas não
habitualmente postos em diálogo. O encontro intelectual
entre esses três domínios se articula em torno de um processo comum: o da individualização, fenômeno que remete a
uma evolução histórica complexa. O resultado são novos
objetos e um debate instigante.

Clarice Peixoto
e Myriam Lins de Barros

Publicada pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) em
parceria com a Editora Garamond, a coleção tem como objetivo divulgar os debates e as informações recentes, essenciais à compreensão da sexualidade e do gênero como campos articulados de
pesquisa e intervenção social. A coleção abrange três séries:
Homossexualidade e Cultura

LANÇAMENTOS NA ANPOCS

Publica textos e pesquisas produzidos no Brasil sobre
temáticas relativas à homossexualidade, transexualidade etc.

Sexualidade e Gênero nas Ciências Sociais
Publica estudos monográficos ou coletâneas sobre
gênero e sexualidade de uma perspectiva sócioantropológica ou sócio-histórica.

MOVIMENTOS SOCIAIS,
EDUCAÇÃO E
SEXUALIDADES
Coletânea organizada por

Sexualidade em Debate

Miriam Pillar Grossi,
Simone Becker,

Publica o resultado dos seminários promovidos ou
apoiados pelo CLAM, além de pesquisas realizadas
por integrantes do Centro.

Juliana Cavilha M. Losso,
Rozeli Maria Porto
e Rita F. Muller

A coletânea é organizada em quatro eixos. No primeiro
deles, o tema das “Homossexualidades” é abordado sob
diferentes ângulos disciplinares – histórico, jurídico, psicanalítico e antropológico. O segundo eixo, “Sexualidades e
Teorias”, trata da temática das masculinidades nas representações da mídia e na arte moderna e contemporânea. Os textos do terceiro eixo, “Sexualidade e Movimentos Sociais”,
articulam questões relativas ao movimento negro, ao feminismo e ao movimento GLBT, como o racismo, a violência
doméstica e a homofobia. Em “Sexualidade e Educação” são
apresentados três textos que têm como linha condutora o
tema da Educação.
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Como descrever e interpretar sistematicamente um fenômeno tanto geral e
banalizado quanto crítico e elusivo? Em sua pesquisa, a autora dedicou-se à
observação antropológica da convivência conjugal de personagens múltiplos das
camadas médias cariocas no começo dos anos 1990 e o fez através de uma
engenhosa estratégia: colocou em comparação sistemática as expectativas e as
soluções conjugais de heterossexuais e de homossexuais masculinos e femininos.
Criou, assim, as condições ideais para a revelação dos mecanismos sutis, por
vezes inconscientes, pelos quais a assimetria dos gêneros se impõe a sujeitos sociais comprometidos com a modernidade e com seu ideal de igualdade.

SEXUALIDADE E SABERES:
CONVENÇÕES E FRONTEIRAS
Coletânea organizada por
Adriana Piscitelli,
Maria Filomena Gregori
e Sérgio Carrara
2004

RELIGIÃO E SEXUALIDADE:
O HOMOSSEXUAL
VISTO POR ENTENDIDOS
Carmem Dora Guimarães

Estudo pioneiro, realizado na década de 1970, que investiga os dilemas da
constituição de identidades entre gays cariocas. Numa relação de quase
cumplicidade, o texto leva o leitor para os bares, boates e praias do período,
penetrando com sensibilidade e argúcia no universo de um grupo de homossexuais da zona sul do Rio de Janeiro.

A coletânea trata das negociações em curso a respeito da “normalização” de
práticas sexuais que foram objeto de intensa rejeição no passado e que se
articulam ao aparecimento de novas fronteiras de criminalização e patologização, como as que delimitam a violência sexual ou a pedofilia. No marco
desse gradual deslocamento de fronteiras, os autores apresentam diferentes
leituras acerca das convenções que compõem tanto a normalização quanto a
criminalização das práticas sexuais.

CONVICÇÕES E
RESPONSABILIDADES
Coletânea organizada por
Emerson Giumbelli

2004

O livro mostra como diferentes religiões lidam com o tema da sexualidade na
sociedade contemporânea e como importantes bandeiras da luta pelos direitos sexuais, como a união civil entre pessoas do mesmo sexo e o direito ao
aborto, são contempladas por crenças religiosas diversas. Dentre os debates, é
importante ressaltar a discussão sobre os limites de interferência da religião
nas esferas pública e política no que se refere ao exercício da sexualidade e à
conquista dos direitos sexuais.

2005

SOPA DE LETRINHAS?
Movimento homossexual
e produção de identidades
coletivas nos anos 90

A autora traça a trajetória do movimento homossexual brasileiro no contexto da segunda metade dos anos 1990. Realizado a partir da cidade de São
Paulo, a obra busca situar o movimento no interior das abordagens teóricas
sobre movimentos sociais e o terceiro setor no Brasil contemporâneo.

NOVAS LEGALIDADES
E DEMOCRATIZAÇÃO
DA VIDA SOCIAL
Coletânea organizada por

Regina Facchini

Maria Betânia Ávila

2005

2005

C AT Á L O G O

C AT Á L O G O

O título deste livro é propositadamente provocativo. Historicamente, a definição
de novas legalidades é determinada pela correlação de forças em torno do conflito
entre a conservação e a transformação. Na atual discussão acerca do estabelecimento de novas legalidades, dois temas são fundamentais: o aborto e a parceria civil
entre pessoas do mesmo sexo. Os textos reunidos neste livro buscam contribuir
para este debate, mostrando que os dilemas da construção da liberdade e da
autonomia, como horizonte político de uma vida social plenamente democrática,
seguem reconfigurando-se como um desafio para a própria definição de democracia.
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PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

COLEÇÃO DOCUMENTOS/CLAM

TODA FEITA
o corpo e o gênero das travestis

NOVEMBRO

Marcos Benedetti

O autor analisa as recentes transformações na realidade travesti, sem esquecer o cotidiano de dificuldades enfrentadas por esta população. Através de
uma cuidadosa etnografia, o texto convida-nos para
um passeio nas esquinas e ruas, dias e noites, onde
as travestis gaúchas vivenciam suas batalhas e lutas.
Ao mesmo tempo em que denuncia a arbitrariedade
e os processos de estigmatização, também registra,
com humor e cumplicidade, a reação e a mudança,
constituindo uma preciosa referência para a compreensão da diversidade de comunidades e identidades sexuais presentes na vida social brasileira.
NOVAS FAMÍLIAS
conjugalidade homossexual

NOVEMBRO

no Brasil contemporâneo
Luiz Mello

A obra propicia aos pesquisadores e aos interessados em geral um estudo abrangente e cuidadoso
sobre a polêmica questão da conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo, lançando luz
sobre os debates em torno da regulação e do
reconhecimento jurídico das uniões entre pessoas
do mesmo sexo.

adolescentes, pornografia, homossexualidade masculina e feminina e terapias sexuais – e expõe a teoria
dos scripts sexuais. Reunindo os principais artigos
que John Gagnon escreveu durante sua vasta carreira,
constitui uma excelente introdução à leitura da obra
de Gagnon e permite àqueles que já a conhecem
tomar consciência da extensão de seu trabalho.

NOVEMBRO

John Gagnon

A publicação da tradução brasileira de Uma interpretação do desejo: um ensaio no estudo da sexualidade é
fundamental para todos aqueles que se interessam
pelo estudo sociológico e histórico da sexualidade. O
livro trata de temas diversos – como abuso sexual,

Adriana Vianna
Paula Lacerda
2004

A REINVENÇÃO DO CORPO

DIREITOS E POLÍTICAS SEXUAIS NO BRASIL: O PANORAMA ATUAL

Oferece um panorama dos direitos e políticas sexuais em curso no Brasil, além
de informações atualizadas sobre leis, políticas públicas e jurisprudência em termos dos chamados direitos sexuais no Brasil, como as que contemplam orientação sexual, direitos reprodutivos, violência sexual, Aids e outros temas.

sexualidade e gênero
na experiência transexual

2006

Berenice Alves de Melo Bento

O livro tem como objetivos principais a desconstrução do "transexual de verdade", universalizado
pelo saber médico, e a despatologização dessa
experiência, sendo fruto de um trabalho de campo
com transexuais participantes de um programa de
transgenitalização no Brasil e em diversos coletivos
transexuais na Espanha. A partir de histórias de
mulheres transexuais lésbicas e de homens transexuais gays, a autora, fundamentando-se nas teorias
queer, interpreta a identidade de gênero, a sexualidade, a subjetividade e o corpo como modalidades
relativamente independentes no processo de construção das identidades.
A MULHER NO CORPO

Maria Teresa Citeli
2005

2006

Emily Martin
UMA INTERPRETAÇÃO DO DESEJO

Entre as publicações do CLAM destaca-se a coleção Documentos, que publica uma série de diagnósticos que
vêm sendo produzidos sobre sexualidade e direitos humanos na região latino-americana. A íntegra dos documentos está disponível para download em www.direitos-sexuais.org

O livro explora as diferentes visões dos processos reprodutivos das mulheres na cultura americana. Ao contrastar as concepções da ciência com as do senso
comum, a autora desvela as metáforas de economia e
alienação que permeiam a imagem que as mulheres
fazem de si e de seus corpos. Um clássico da antropologia feminista que traz subsídios fundamentais para
uma leitura crítica da medicina e de suas práticas.

Sérgio Carrara
Sílvia Ramos
2005

A PESQUISA SOBRE SEXUALIDADE E DIREITOS SEXUAIS NO BRASIL (1990-2002)

O documento apresenta um balanço do conhecimento acumulado sobre sexualidade no âmbito das Ciências Sociais no Brasil entre 1990 e 2002. O objetivo é
contribuir para a construção de uma agenda de pesquisa sobre sexualidade e
direitos reprodutivos, visando influir no debate público no plano nacional e subsidiar o intercâmbio entre pesquisadores locais e latino-americanos.
POLÍTICA, DIREITOS, VIOLÊNCIA E HOMOSSEXUALIDADE

O documento apresenta e analisa os dados sobre vitimização e discriminação de
homossexuais levantados em pesquisa junto ao público da parada de orgulho
GLBT carioca de 2004, realizada em parceria com o grupo Arco-Íris de
Conscientização Homossexual e com o Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania (Cesec/ UCAM). Enfoca também aspectos relativos à sociabilidade e
sexualidade de gays, lésbicas e transgêneros, além de traçar o perfil social e político dos manifestantes.
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O Centro Latino-Americano em Sexualidade
e Direitos Humanos – CLAM – tem como
finalidade principal produzir, organizar e
difundir conhecimento sobre a sexualidade na
perspectiva dos direitos humanos, buscando,
assim, contribuir para a diminuição das
desigualdades de gênero e para o fortalecimento da luta contra a discriminação das minorias
sexuais na região. Através do diálogo entre universidade, movimentos sociais e formuladores
de políticas públicas, o Centro articula
pesquisadores, militantes e outros parceiros
interessados em fomentar o debate sobre sexualidade e direitos sexuais, coordenando atividades regionais na América Latina.
Criado em 2002 com o apoio da Fundação
Ford, o CLAM é um projeto abrigado na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), no Instituto de Medicina Social, cujo
Programa de Estudos e Pesquisas em Gênero,
Sexualidade e Saúde há duas décadas desenvolve pesquisa e promove formação de profissionais nessa área.
A iniciativa integra um projeto internacional
que vincula centros congêneres implantados na
Ásia, África e EUA.

www.direitos-sexuais.org
www.derechos-sexuales.org

centro
latino-americano
em sexualidade
e direitos humanos

nita@nitadesign.com.br/anna amendola
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