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NÚCLEO DE PESQUISA EM
SEXUALIDADE E RELAÇÕES DE GÊNERO

Coordenação: Henrique Caetano Nardi e Paula Sandrine Machado
Supervisão do CRDH: Raquel da Silva Silveira
www.facebook.com/groups/nupsex;
www.facebook.com/crdhufrgs

O

Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero foi criado oficialmente
em 2007, a partir de financiamento da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, embora as atividades do núcleo sejam anteriores a sua
oficialização. Ele é coordenado pelo professor Henrique Caetano Nardi em cogestão com
a professora Paula Sandrine Machado. Seu objetivo central é a produção de
conhecimento, privilegiando pesquisas voltadas à compreensão das formas como as
relações de gênero e as diferentes expressões da sexualidade se acoplam a distintos
modos de ser a partir de uma preocupação ética e política. Nossa reflexão ética é guiada
pelo princípio do direito à liberdade e do respeito à diversidade das formas de expressão
de si. Nossa ação política se situa tanto nas estratégias de pesquisar como na
responsabilidade em partilhar o conhecimento produzido no espaço público.
Desde sua criação, já foram defendidas doze dissertações de mestrado e três teses
de doutorado e supervisionado um pós-doutorado, sendo que há cinco doutoramentos
em andamento, quatro mestrados e um pós-doutorado no Programa de Pós Graduação
em Psicologia Social e Institucional.
As produções científicas são divulgadas em revistas nacionais e internacionais
contabilizando já trinta e cinco artigos, dois livros organizados, trinta e dois capítulos,
um dossiê para a Revista Polis e Psique e múltiplos trabalhos apresentados em
congresso nacionais e internacionais. As pesquisas desenvolvidas no NUPSEX têm
contado com financiamento do CNPq e outras agências de fomento, através de diferentes
editais.
Mantemos intercâmbio com diversos núcleos de pesquisa de outras instituições
nacionais e internacionais como o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NuH)
da Universidade Federal de Minas Gerais; Modos de Vida, Família e Relações de Gênero
(Margens), da Universidade Federal de Santa Catarina; Núcleo de Estudos para a
Prevenção da AIDS (Nepaids) Universidade de São Paulo; Multiversos da Universidade
de Fortaleza e Universidade Estadual do Rio de Janeiro ; Laboratório de Estudos da
Sexualidade Humana (LabESHU), da Universidade Federal de Pernambuco; Grupo de
Estudos de Educação e Relações de Gênero (GEERGE) e Núcleo de Pesquisa em
Antropologia do Corpo e da Saúde (NUPACS), da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul; Clínica de Direitos Humanos do Centro Universitário Ritter dos Reis, entre outros,
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além de parcerias de pesquisa com a Cátedra de Homofobia da Universidade do Quebec
em Montreal e com o Institut de Recherches Interdisciplinaires sur les Enjeux Sociaux da
École des Hautes Etudes em Sciences Sociales de Paris. Como fruto dessas parcerias,
temos recebido estudantes para intercâmbio de outros países e de outras regiões do
país. O NUPSEX também conta com o subgrupo de pesquisa “Direito, Sexualidade e
Gênero”, coordenado pelo professor Roger Raupp Rios.
Como fruto do trabalho do NUPSEX e a partir de edital PROEXT, em 2012 criamos o
Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero e Sexualidade (CRDH).
O CRDH é um projeto desenvolvido pelo NUPSEX – UFRGS, cujo objetivo é proporcionar
acolhimento e orientação à população LGBT vítima de discriminação, violência e/ou
preconceito relacionados à identidade de gênero e orientação sexual; realizar formação
e prover assessoria para profissionais das políticas públicas de educação, saúde,
segurança pública e assistência social; assim como projetos de formação para escolas de
ensino fundamental e médio. O CRDH é também um programa de extensão da UFRGS
que nasceu de um trabalho de formação e atendimento no campo da violência de gênero
nas relações de intimidade, iniciado em 2003, em parceria com a Professora Raquel da
Silva Silveira (na época vinculada a UNIRITTER).
O Nupsex e o CRDH têm como princípio o trabalho articulado de ensino, pesquisa e
extensão em colaboração com os movimentos sociais, ongs e setor público. Nessa
direção promove, anualmente, desde 2011, o Seminário “Diversidade Sexual, Relações
de Gênero e Políticas Públicas”.
Mantemos duas páginas no facebook: https://www.facebook.com/groups/nupsex
e https://www.facebook.com/groups/direitonupsex. O CRDH também possui uma
página no facebook : https://www.facebook.com/crdhufrgs
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 300H, tel. (51) 3308-5458
E-mail: nupsex@gmail.com
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