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VÍDEOS E FILMES

Billy Elliot – Inglaterra/França. 2000. 110min. A vida do garoto de onze anos Billy Elliot (Jamie Bell), filho
de um mineiro de carvão do norte da Inglaterra, muda para sempre quando ele tropeça em uma aula de ballet
durante sua lição semanal de boxe.
Homem.com.h. Brasil. 1998. 19 min – Produção: ECOS – Comunicação em Sexualidade. Mostra situações da
vida de um casal e faz refletir sobre o papel do homem na nossa sociedade.
Romeu e Julieta. Brasil. 1995. 17min. Produção: ECOS – Comunicação em Sexualidade. De uma maneira
descontraída e divertida, as fantasias, as dúvidas, os erros e os acertos da iniciação sexual na adolescência são
mostrados através do namoro de Julieta e Romeu.
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Sexo sem vergonha. Brasil, 1991, 33 min – Produção: ECOS – Comunicação em Sexualidade. Direcionado
ao educador e à educadora que querem iniciar o trabalho de educação sexual em sala de aula. Apresenta as
inseguranças e as dificuldades dos educadores em geral de falarem sobre sexualidade na escola, e traz dicas de
como integrar o tema da sexualidade às diversas matérias da grade escolar.

SITES PARA VISITAR:
Agende - Ações em gênero, cidadania e desenvolvimento – http://www.agende.org.br Traz a cronologia do
movimento feminista no Brasil e no mundo.
Biblioteca Digital do CLAM – http://www.clam.org.br/biblioteca. Portal para consulta de boletim, livros, teses,
dissertações, monografias, artigos de periódicos e outras publicações produzidas pelo CLAM e seus parceiros,
visando complementar as bibliografias disponibilizadas pelos programas de Ensino a Distância (EAD) e presenciais
e, ao mesmo tempo, compartilhar o conhecimento acumulado.
CEAFRO - http://www.ceafro.ufba.br/main/default.asp
CIS - Consórcio de Informações Sociais(Anpocs) – http://www.nadd.prp.usp.br/cis/index.aspx
Oferece a consulta on-line de acervos como o do Banco de Materiais Educativos sobre DST/Aids e temas afins
(1990-2000; MONTEIRO, Simone & VARGAS, Eliane), e o Banco de Vídeos Educativos no campo da saúde:
corpo, sexualidade e temas afins (1988-1996; VARGAS, Eliane
Ecos Comunicação em Sexualidade – http://www.ecos.org.br. Site com informações, produtos, jornais,
vídeos sobre os temas da sexualidade e do gênero entre jovens, também voltado a educadores/as e a
profissionais que lidam com a temática em estudo.
EducaRede – http://www.educarede.org.br. Portal educativo, totalmente gratuito e aberto, dirigido a
educadores/as e a alunos/as do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede pública e a outras instituições
educativas. Na seção “O assunto é...”, há informações sobre sexualidade e gênero para escolas (escolha
“Sexualidade: Aids, corpo e gênero”).
Instituto Papai – http://www.papai.org.br. Especialmente dedicado às pesquisas, às ações educativas e à
agenda política em torno do tema “Homens e masculinidades”, a partir da perspectiva feminista e de gênero.
Portal de Periódicos Capes – http://www.periodicos.capes.gov.br. Disponibiliza consulta a diversos periódicos
nacionais e internacionais. É possível pesquisar periódicos especializados em estudos de gênero preenchendo os
formulários de busca com as palavras chave: gênero e gender.
Portal Scielo (Scientific Electronic Library Online) – http://www.scielo.br
Também é possível acessar a Revista de Estudos Feministas e Cadernos PAGU através do site.
Redeh – http://www.redeh.org.br. Site da Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), pólo de pesquisa,
catalogação e disseminação de material teórico sobre gênero e desenvolvimento sustentável. Realiza consultas
e pesquisas nas áreas de direitos sexuais e reprodutivos, saúde, meio ambiente e trabalho, sempre com o
enfoque de gênero.
Vídeo Saúde da Fiocruz – http://www.cict.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=47
Possui um importante acervo de vídeos sobre a temática gênero.
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