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Resumo: O presente texto contextualiza o Programa de Extensão Formação 

de Educadores e Educação Sexual: interfaces com as tecnologias – Etapa VII  

que acontece há sete anos no Centro de Educação a Distância – CEAD na 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Também explicita as três 

ações atualmente desenvolvidas pelo Programa, com ênfase no Laboratório 

Educação e Sexualidade - LabEduSex, ação de extensão iniciada neste ano de 

2013. A caracterização do Laboratório e as atividades desenvolvidas no 

primeiro semestre de 2013 serão o foco deste texto. 
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 O Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: 

interfaces com as tecnologias – Etapa VII teve seu início no ano de 2007. 

Surgiu por iniciativa da professora Dra. Sonia Maria Martins de Melo que, como 

líder do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual e 

trabalhando na UDESC com a temática educação sexual também na educação 

a distância, foi aproximando seus estudos com as tecnologias, sempre 

comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária tríade 

indissociável no campo da produção acadêmico-científica. No ano de 2010 as 

professoras Mestres Gabriela Maria Dutra de Carvalho e Patrícia de Oliveira e 

Silva Pereira Mendes e a professora Doutora Vera Márcia Marques Santos ao 

se efetivarem no CEAD assumiram a Coordenação das ações: Evento 

Colóquio sobre Grupos de Pesquisa sobre Formação de Educadores e 

Educação Sexual, Projeto Educação Sexual em Debate nas ondas da rádio 

UDESC e Oficina de Material Didático Pedagógico em Educação Sexual, 

permanecendo o programa a ser Coordenado pela professora Dra. Sonia Maria 

Martins de Melo. No ano de 2011 a Coordenação do Programa ficou a cargo da 

professora Patrícia Mendes, mantendo-se a professora Sonia Melo como vice-

coordenadora, continuando-se com as ações já mencionadas. 

 No ano de 2013 houve uma modificação nas ações desenvolvidas por 

este Programa de Extensão dando-lhe a seguinte configuração: Projeto de 

Extensão Educação Sexual em Debate: nas ondas da rádio UDESC, Projeto de 

Extensão Oficina de Rádio e Laboratório Educação e Sexualidade – 

LabEduSex. 

 Cabe ressaltar que as atividades desenvolvidas no programa sempre 

tiveram como foco ações que possibilitassem à comunidade acadêmica e 

externa o diálogo sobre a temática educação e sexualidade numa perspectiva 

emancipatória, mediado muitas vezes pelo uso dos recursos tecnológicos, 

como a rádio, a internet, por meio de oficinas desenvolvidas via Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e a divulgação de produções sobre estudos no campo 

da educação sexual e a formação de professores e professoras em outras 

Instituições de Ensino Superior - IES no Brasil e no Exterior. 

A ação Laboratório Educação e Sexualidade – LabEduSEX surgiu pela 

necessidade de um espaço para que as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão realizadas no CEAD pudessem ser referendadas e acolhidas não só 



pela comunidade acadêmica, mas também socializadas e promovidas no 

laboratório por meio da extensão universitária. 

O LabEduSex tem como objetivo geral possibilitar aos educadores de 

instituições formais e não formais um espaço de acolhimento às demandas 

sobre educação sexual numa perspectiva emancipatória. Este objetivo geral é 

complementado por objetivos específicos, que visam: 

- produzir interfaces com diversos grupos de pesquisa, laboratórios, núcleos de 

estudo e extensão da UDESC e de IES externas, no que se refere à temática 

educação e sexualidade numa perspectiva emancipatória; 

- promover a troca de experiências e divulgação das ações que envolvam a 

educação sexual; 

- fortalecer o estabelecimento de redes de formação de educadores de forma 

presencial e/ou por meio de redes virtuais;  

- atender a demanda de formação continuada sobre a temática; 

- fortalecer o campo da pesquisa, do ensino e da extensão no que tange a 

temática; 

- contribuir com propostas educativas de espaços educativos formais e não 

formais de educação sexual na da elaboração e produção de material didático 

pedagógico, grupos de estudo, seminários, fóruns por meio online e presencial. 

 Neste primeiro semestre, o LabEduSex participou e desenvolveu em 

parceria com outras IES e com o Grupo de Pesquisa Formação de Educadores 

e Educação Sexual (GRUPO EDUSEX/UDESC) algumas atividades, como o 

Projeto WebEducaçãoSexual 20137, organizado pelo Grupo de Estudos e 

Investigação em Sexualidade, Educação Sexual e TIC (GEISEXT) do Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa, em parceria com o Grupo EDUSEX 

da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC e GESEX da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP.  

 Nesse projeto o LabEduSex é parceiro na apresentação das temáticas a 

seguir: O Bullying e Ciberbullying: a escola como espaço de prevenção 

(organizado pelo GEISEXT/IEUL); Gênero, Sexualidade e Educação Física: 

entre discursos e práticas (organizado pelo GSEX/UNESP); Currículo e 
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Formação de Professores/as e Educação Sexual (organizado pelo Grupo 

EDUSEX/UDESC). Tivemos ainda duas universidades convidadas para a 

organização de webinares, a Universidade Federal do Rio Grande/RS com a 

webinar: Gênero e sexualidades: limites e possibilidades de uma disciplina no 

ensino superior (GESE/FURG) e, a Universidade Federal de Lavras/MG com a 

webinar: Sexualidade(s) e Infância(s) (FESEX/UFLA).  

 O LabEduSex a partir do convite feito ao Professor Juvêncio Manuel Nota, 

docente na Universidade Pedagógica de Moçambique/Moçambique, realizou as 

atividades: Palestra no III Ciclo de Palestras – Educação Sexual: diálogos necessários 

(UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina e USJ - Universidade de São 

José/SC); Reunião de trabalho com o Grupo de Pesquisadoras do Laboratório de 

Educação e Sexualidade –LabEduSEx – CEAD/UDESC; palestra no SEPEN - 

Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino do Centro de Educação a Distância/ 

CEAD- UDESC; entrevista na Rádio UDESC - Falando sobre Educação Sexual e 

Sexualidades (experiências em Maputo/Moçambique). E, por fim a reunião de trabalho 

com o Grupo do Laboratório Educação e Sexualidade - LabEduSEx – CEAD/UDESC, 

para relatórios e tratativas de possíveis parcerias.  

 Na reunião ficou acertado o curso de extensão: Educação e Sexualidade, a ser 

realizado no segundo semestre de 2013 para professores e acadêmicos do 

Maputo/Moçambique, totalmente online. Também realizaremos atividades de ensino 

em parceria com a Universidade Pedagógica de Moçambique, tendo como 

intermediador o Profº Juvêncio Nota, considerando a disciplina Gênero e 

Sexualidade  obrigatória para todos os cursos daquela  universidade . Tal parceria  

será entre a Universidade Pedagógica de Moçambique e o Centro de Educação 

a Distância – CEAD/UDESC, centro de origem do LabEduSex. 

 Enfatizamos que o LabEduSex, em parceria com o Núcleo Extensionista 

Rondon – NER/UDESC, tem realizado oficinas de diálogo sobre educação 

sexual com professores e comunidade em geral, nas diferentes operações de 

extensão no Estado de Santa Catarina. 

 Por fim, observamos que o LabEduSex, no empenho pela consolidação 

de um processo de práticas sociais de emancipação e alteridade realiza 

também formação continuada a professores das Secretarias de Educação dos 

Municípios de Florianópolis e Laguna em Santa Catarina e, ainda, participa na 

organização do VI Colóquio de Grupos de Pesquisadores em Educação Sexual 

e da II Conferência Internacional Online de Educação Sexual – II COES, 



sempre considerando que “a sexualidade é uma dimensão humana que vai 

além de sua determinação biológica, pois é, também, culturalmente 

determinada. As informações sobre essa dimensão, trabalhadas na escola, 

precisam envolver reflexão, tanto individual, quanto coletiva, pois é esse o 

exercício que permitirá ao educando reconhecer-se como sujeito de 

sexualidade, capaz de construir relações mais saudáveis e positivas e capaz, 

ainda, de identificar possibilidades de intervir no curso de sua vida e da 

coletividade” (FIGUEIRÓ,2006, p.17). Destacamos “a importância de sermos 

sujeitos ativos na construção e execução de projetos intencionais de Educação 

Sexual em organizações educativas formais e não formais” (CARVALHO et al, 

2012, .p.10). 
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