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GT 01: Corpos, gêneros e sexualidades: práticas sociais e produção de 
subjetividades 
 
Coordenadoras:  
 
Raquel Pereira Quadrado (FURG) 
Deise Azevedo Longaray (FURG) 
 
 
01. Vivências homoafetivas mediadas: sobre práticas emocionais e sexuais através de salas de bate-
papo na internet 

 
Francisco Cleiton Vieira Silva do Rego (UERN) 

 
Este trabalho busca refletir acerca das sociabilidades em que se inserem homens que se relacionam 
emocional e sexualmente com outros homens por intermédio de salas de bate-papo do portal UOL na 
Internet, em Assu/RN. O corpus da pesquisa é formado a partir de etnografia realizada no ambiente 
mediado (virtual) e real, acompanhando as interações vividas por esses sujeitos dessa tecnologia de 
acesso (e talvez de gênero) (PRECIADO, 2008), utilizando-se de entrevistas e observação participante 
(FOOTE-WHYTE, 1990). Procura-se aqui responder de forma introdutória a alguns questionamentos: 
quais emoções são acionadas, negociadas e requeridas entre esses homens? De que maneira diferentes 
emoções são vinculadas às relações sexuais entre os estudados? Quais práticas sexuais são mais 
recorrentes, e de que maneira o corpo é colocado nas ações (sociais) que compreendem a busca (e a 
efetivação) por sexo e/ou afetividade através da Internet? Tais homens se colocam através da Internet não 
de forma de anúncio para encontrar seu parceiro romântico-sexual casual ou “sério” como se poderia 
supor; eles antes criam um universo onde desejam estar num ambiente de casualidade. No seio dessa 
interação, as emoções (REZENDE, 2002; KOURY, 2009) são importantes veículos motores, mesmo 
àqueles que deixam claro estarem somente à procura de sexo casual, uma vez que são produtos de ações 
sociais que estabelecem a imagem de si mesmo de forma atrativa para o outro. Como resultado, as 
emoções como alegria e medo (da saída do anonimato) se conectam com a adrenalina do encontro face-a-
face. Nesse momento, outros dispositivos são acionados, e o próprio corpo alheio é categorizado para que 
possam agir ao sexo real – podendo ter sido antecedido ou não no virtual através de sexo por vídeo e/ou 
através de conversa textual (relações mediadas) (THOMPSON, 1999). Parte mais difícil da pesquisa foi 
identificar as práticas sexuais usuais entre esses homens, tanto pelo fato de a própria conversa sobre o 
assunto ser um prelúdio ao próprio ato, como porque o assunto encontrar-se no terreno da intimidade, não 
havendo permissão para qualquer um acessá-lo. No entanto, pude constatar que o sexo está perpassado 
pelo discurso do sexo seguro, apesar da valorização por práticas tidas como não tão seguras, como 
engolir/ou outra forma de contato com esperma e sexo oral sem camisinha, por exemplo.  
 
Palavras-chave: práticas sexuais, emoções, homoafetividade masculina, relações mediadas, Internet. 
 
02. Representações binárias no universo das tiras de Laerte Coutinho 

 
Laís Medeiros Cavalcante (UFCG) 

 Prfa. Dra. Eronides Câmara Araújo (UFCG) 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as diversas identidades do mundo binário e ocidental, ao 
qual pertencemos, então representadas dentro do universo das tirinhas de Laerte Coutinho, famoso/a 
cartunista brasileiro/a. Em seus quadrinhos, Laerte, ao desenhar seus personagens, acaba por criar 
também representações discursivas em torno da sociedade da qual é sujeito. Através de seus personagens, 
Hugo e Muriel, trabalha com temas relacionados as questões de identidades de gêneros assim como, 
sexualidade. Tendo suas tiras como fonte, é lançado mão do arcabouço teórico que a Teoria Queer, e mais 
especificamente a autora Judith Butler, oferece para levar tais conceitos à rasura.  
 
Palavras-chave: Laerte Coutinho, transgênero, Teoria Queer, identidades de gênero. 
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03. Patriarcado e piriguete: uma análise de gênero 

Priscilla Gracia Nascimento de Brito (UFRN) 
Antoinette de Brito Madureira (UFRN) 

 
O trabalho busca identificar, desde literatura acadêmica e dados colhidos em pesquisa empírica realizado 
com discentes de Serviço Social da UFRN, elementos patriarcais/machistas contidos na construção social 
da chamada "piriguete". O objetivo geral foi refletir sobre a relação entre a construção social da noção do 
ser mulher e piriguete e as relações patriarcais de gênero. Considera a existência de mecanismos que 
reforçam a lógica patriarcal e que para estes, algumas condutas tomadas pelas mulheres não têm 
aprovação social: dentre estas se coloca o fenômeno da piriguete. O trabalho analisa noções sobre corpo 
feminino presente nas falas dos informantes, que, perpassadas por elementos como religiosidade, moral, 
feminismo, mídia e classe social parecem confirmar a assertiva que relaciona a piriguete a certo tipo de 
definição social da mulher enquanto “diferente” em relação à norma sexual vigente no Ocidente moderno. 
Exemplificando os sinais diacríticos identificadores da piriguete, assinala que alguns deles se referem a 
diferentes normas de cunho machista, dentre estas os limites entre a sensualidade. Os resultados da 
pesquisa apontam para a existência de discursos ambivalentes entre o conservadorismo e a emancipação, 
apontando ora para a apropriação pública da coisa privada, no que diz respeito à intimidade e sexualidade 
das mulheres, ora sinalizando as mulheres piriguetes como livres/independentes para demonstrar o que 
sentem sem ter medo de reprovação social pela sua conduta. 
 
04. “Meu corpo é livre” - O movimento Marcha das Vadias como prática de resistência & 
(re)afirmação social 

Daiane Cordeiro (UFCG) 
Marcelo Souza Oliveira (UFRB) 

 
As diversas formas de discriminação e violência contra a mulher são produtos de relações de poder 
historicamente desiguais. Nesse processo, o corpo enquanto via privilegiada de diferenciação e 
determinação sexual, tornou-se o principal instrumento de controle e repressão do gênero masculino sobre 
o feminino. Frente a isto, os ideais e movimentos sociais feministas que surgem de forma organizada a 
partir do século XX utilizaram o corpo como principal instrumento de reivindicação política e 
manifestação de liberdade, denunciando a base da violência contra a mulher. Diante desta conjuntura, o 
presente trabalho tem por objetivo analisar e discutir o uso do corpo como território do político no 
processo de reivindicação dos movimentos feministas, tendo como enfoque o Movimento Marcha das 
Vadias. Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica em artigos, sites, blogs e revistas que 
trouxessem informações e imagens de diferentes manifestações públicas do Movimento. Observou-se 
que, o corpo enquanto construção social e histórica – é atravessado pela dimensão política ao se fazer 
presente nas manifestações do movimento com a exposição de sua materialidade, em combinação a frases 
que revelam discursos de afirmação, denúncia e liberdade. A partir desses dados, realiza-se uma análise 
crítico-teórica dos possíveis efeitos sociais, culturais e subjetivos produzidos por esses discursos e pela 
intensificação/popularização das manifestações em todo o país. 
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05. Identidade dos corpos femininos negros - samba e memória 
 

Neila Dora de Andrade Silva (UNESP, Campus de Araraquara)  
 

A formação das identidades das mulheres negras em nosso país será aqui analisada sob três patamares de 
estruturação: a linguagem midiática a qual promove a sexualização de seu corpo, de sua dança e ainda, 
sua exclusão dos ideários de beleza; a hierarquia do universo do samba e as poucas manifestações 
femininas por meio da palavra; e a noção de identidade a partir do próprio corpo dessas mulheres frente a 
si e ao coletivo, promovendo diálogos entre os corpos em uma perspectiva de transmissão memorial 
geracional no cotidiano. O presente artigo vem discutir como esse embate étnico, de identidade e 
diversidade cultural em relação à essência do indivíduo, junto às influências da mídia, se apresenta na 
construção da visão de mundo da mulher negra brasileira contemporânea. O estranhamento frente a si 
mesma e a negação das características do fenótipo em relação ao próprio corpo são entraves comuns à 
questão da identidade de gênero na sociedade brasileira, perante os estereótipos estabelecidos por 
convenções sociais. Conhecer as diferentes perspectivas dentro das diferentes gerações de mulheres 
negras é fundamental à construção de uma cultura da diversidade, que embale distintas visões sobre o 
mundo. É nesse sentido que segue este trabalho, observando o enlace entre os vieses familiar, geracional e 
de memória, contundentes a estruturação dos pensamentos e sentimentos dos indivíduos.   
 
06. Conexão do masculino e feminino nas danças ciganas 

Fernanda Tavares de Souza (UFPB)  
Marcel Taddei Alves Pereira Pinto Berquó (UFPB) 

 
Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da existência das danças ciganas como elemento 
cultural e pedagógico na comunidade de Sousa-PB. O município de Sousa localizado no Estado da 
Paraíba tem aproximadamente 70.000 habitantes. Sousa abriga o maior número de Ciganos no Nordeste 
do Brasil, cerca de 1.500 pessoas (Figueredo, 2012). A metodologia utilizada foi a pesquisa participante, 
sendo ainda realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, a aplicação de questionários e entrevistas. 
Os resultados do trabalho estão apresentados em relato e registro fotográfico. A dança cigana é 
considerada uma dança circular sagrada praticada em diversos países do mundo e considera os elementos 
contidos na mesma como uma prática terapêutica (a exemplo do trabalho com os chacras). Na 
comunidade Calon de Sousa há o intercâmbio das danças ciganas. A dança circular sagrada é uma 
metodologia desenvolvida pelo alemão Bernard Wosien que a partir do resgate das danças que se dançam 
em círculo por todo o planeta vem sendo difundida ao longo dos anos desde 1976, ao utilizarem-se 
músicas regionais e folclóricas dos diversos povos do mundo, além de músicas clássicas. Pretende-se com 
esta pesquisa aprofundar o estudo sobre a relação das danças circulares sagradas, a dança cigana existente 
no Estado da Paraíba e a expansão pedagógica de ambas.  
 
07. Celebridades femininas: heroínas exemplares ou figuras e imolação? 

Lígia Lana (UFMG) 
 

Este trabalho discute a participação de celebridades femininas na mídia, estabelecendo paralelos entre 
seus exemplos heroicos de beleza, sucesso e felicidade e os aspectos ligados à sua imolação. Observado 
em comentários de escárnio e no accountability diante de acontecimentos controversos, o sacrifício 
metafórico das heroínas da mídia indica que os padrões hegemônicos das celebridades coexistem com a 
constante possibilidade da imolação. Tanto o heroísmo como a imolação são apreendidos em correlação 
com as desigualdades nas narrativas dos heróis, que secularmente privilegiaram protagonistas masculinos. 
Nas culturas contemporâneas, os modelos de heroísmo das celebridades são associados a esse passado e à 
própria visibilidade da mídia, produtora de pseudoeventos humanos, que não encarnam ideais imaculados 
de grandeza. Neste artigo, analiso as trajetórias de duas celebridades: Gisele Bündchen, modelo e 
empresária, e Geisy Arruda, famosa por ter sido hostilizada na Universidade Bandeirante em 2009. Gisele 
representa o heroísmo hegemônico, a self-made woman que construiu seu sucesso e sua fortuna, 
heterossexual, mãe de família e aparentemente blindada contra a imolação. Geisy Arruda, que ganhou 
notoriedade através da imolação, apresenta tensões ao modelo padrão da heroína; desde sua aparição, 
mesmo sendo muito criticada, ela busca manipular sua performance para permanecer em evidência. 
Apesar das diferenças entre Gisele e Geisy, o artigo revela as aproximações entre heroísmo e imolação 
das celebridades femininas. 
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08. Gênero e política: discutindo a participação de mulheres na política partidária 
 

Dárcia Amaro Ávila 
(Universidade Federal do Rio Grande)  

Paula Regina Costa Ribeiro 
(Universidade Federal do Rio Grande ) 

 
Neste artigo, pretendemos discutir a participação política de vereadoras, de alguns municípios da região 
sul do Rio Grande do Sul. Para tanto, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com onze 
vereadoras no mandato 2009-2012. Nesse sentido, procuramos entender algumas práticas que emergiram 
em suas narrativas que instituem como as mesmas devem proceder e fazer nesse espaço determinado 
socialmente como masculino. Fundamentamos o estudo a partir do campo de investigação dos estudos de 
gênero em suas vertentes pós-estruturalista. Ao atentarmos, para as narrativas das vereadoras, observamos 
a recorrência de práticas que instituem posições, atividades e obrigações nesse espaço da política 
partidária. Práticas que envolvem representações hegemônicas de feminino e masculino construídas em 
nossa sociedade e, interpelam a participação das mulheres na política ao impedi-las de participar das 
tomadas de decisões partidárias, por exemplo. Por esse viés, entre conflitos, disputas e negociações essas 
vereadoras cotidianamente afirmam a sua participação, ganhando espaços e conquistando cargos, como o 
de presidentes das câmaras de vereadores, possibilitando outras relações, olhares e participação de 
mulheres neste espaço. 
 
09. O sexting e suas implicações no âmbito escolar 
 

Suzana da Conceição de Barros (Universidade Federal do Rio Grande)  
Paula Regina Costa Ribeiro (Universidade Federal do Rio Grande)  

Raquel Pereira Quadrado (Universidade Federal do Rio Grande) 
 
Este artigo tem como objetivo analisar o fenômeno do sexting em artefatos culturais – reportagens, 
matérias, programas televisivos, comentários –, postados na Internet, a fim de discutir suas implicações 
na escola. O termo sexting foi criado no século XXI, nos Estado Unidos da América. Ele é o resultado da 
união de duas palavras sex (sexo) ting (envio de mensagens), assim esse termo está relacionado ao envio 
de mensagens escritas, de fotos e de vídeos, de caráter erótico/sensual/sexual, por meio de algumas 
tecnologias digitais. Utilizamos a internet como campo de pesquisa, ou seja, o instrumento de produção 
dos dados, encontramos um total de 48 artefatos culturais que discutiam de algumas forma sobre essas 
prática. Para a análise dos dados, utilizamos algumas ferramentas da análise do discurso foucaultiana. Ao 
olharmos os dados da pesquisa, verificamos que a escola serviu de cenário para a produção de alguns 
vídeos e fotos. Mesmo quando esses materiais não eram produzidos em seu interior, acabaram 
repercutindo nas instituições escolares. Além disso, evidenciamos que essa instituição era apontada como 
um espaço importante para as discussões sobre as questões relacionadas a sexualidade. Consideramos 
importante que as discussões relacionadas ao sexting e ao uso das tecnologias digitais estejam imbricadas 
nas práticas pedagógicas da escola, a fim de que os/as estudantes possam (re)pensar sobre os efeitos dessa 
espetacularização na sua vida cotidiana. 
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10. Entre malhas, sapatilhas e corpos esguios: as masculinidades e o ballet clássico em Rio Grande 
  

Joseane Vian Domingues (Universidade Federal do Rio Grande) 
 Rodrigo Lemos Soares (Universidade Federal do Rio Grande)  

Profª. Drª. Méri Rosane Santos da Silva (Universidade Federal do Rio Grande) 
 
Com a escrita que se segue o objetivo é analisar de que maneira são produzidas as masculinidades a partir 
do ballet clássico na cidade do Rio Grande/RS a partir do relato de bailarinos de uma escola de dança 
dessa cidade. O interesse em discutir acerca da temática decorre do fato de que durante muito tempo o 
ballet clássico foi considerado um estilo de dança masculino. Entretanto, a partir de meados de 1680 as 
mulheres começaram a participar dos espetáculos e esse estilo passou a ser colocado como uma dança 
tipicamente feminina. Para realizar o estudo, apoiamo-nos na vertente pós-estruturalista dos Estudos 
Culturais e como instrumento para coleta de dados realizamos entrevistas semi estruturadas, com questões 
envolvendo desde a concepção de corpo e masculinidade até as referentes à maneira como os bailarinos 
se percebem enquanto homens que dançam o ballet clássico. A produção de masculinidades pode ser 
reconhecida, não somente a partir dos atributos sexuais dos sujeitos, mas também pelos determinantes 
socioculturais que os homens são inseridos. Assim, a concepção de masculinidade que se assume para 
esse estudo é aquela na qual os homens são reconhecidos dentro dos inúmeros espaços que estão inseridos 
e, para que isso ocorra, primeiramente, é preciso localizar o tempo e o espaço no qual eles estão 
circulando, isso porque as masculinidades são construídas socialmente e historicamente, variando de uma 
cultura para outra. 
 
11. Naturar o desnaturado - o homossexualismo nos manuais de hygiene do século XX 
 

Paulo Reis Santos (Faculdade de Educação da Unicamp) 
 
O presente trabalho segue a trilha das formulações do pensador francês Michel Foucault acerca dos 
discursos sobre o sexo, tendo por objeto os manuais de conduta que apresentavam discursos da medicina 
legal hygienista brasileira das décadas finais do século XIX, e inicio do século XX. Neste período 
surgiram as teorias positivistas de valorização do conhecimento científico que alçou a ciência como a 
responsável pela “produção da verdade” e foi através dela que o sexo foi retirado das mãos de teólogos e 
passou a figurar como objeto de interesse da ciência médica e jurídica. Neste texto discuto as “verdades” 
difundidas pelos médicos, juristas, psiquiatras, sexólogos, etc., através dos manuais, estudos, 
monografias, etc. baseado no referencial pós-estruturalista pretendo demonstrar como estes manuais 
possuíam caráter moral e contribuíram para a construção e fortalecimento de estereótipos e hierarquização 
das praticas sexuais, onde a heterossexualidade foi elevada à categoria de normalidade, de padrão 
comportamental e à homossexualidade se transformou em doença, patologia e crime.  
 
Palavras-chave: Homossexualidade, Medicina legal, Discursos normativos. 
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12. Vozes silenciadas - Homossexualidade, sexo e relações afetivas interpessoais em sujeitos surdos 
 

Fabrício Santos Dias de Abreu (UnB)  
Daniele Nunes Henrique Silva (UnB) 

 
Os estudos acerca das vivências da sexualidade em pessoas surdas são escassos e muitas vezes não 
problematizam assuntos voltados para as orientações afetivo-sexuais destoantes do padrão hegemônico. A 
escassez dos trabalhos acadêmicos parece refletir a dificuldade de abordagem do assunto. Assim, não se 
imagina uma pessoa surda vivenciando experiências homossexuais. Essa cartografia subjetiva (forma(to)s 
de identidades sexuais) apresenta, no seu fundo de análise, o problema do duplo-preconceito. O presente 
trabalho propõe discutir a homossexualidade em sujeitos surdos, focalizando suas vivências interpessoais. 
Os dados construídos através de entrevistas semi-estruturadas com três sujeitos revelam que a condição 
homossexual entre os surdos ainda é pouco compreendida, pois há dúvidas, preconceitos e mitos acerca 
da experiência sexual. Além disso, observa-se que os entrevistados estabelecem estratégias de 
ocultamento da homossexualidade como forma de não sofrerem um duplo preconceito. As estratégias 
mais relevantes apontadas dizem respeito ao controle do corpo, no que tange aos trejeitos estabelecidos 
socialmente como femininos, e o silenciamento em relação à orientação sexual nos diversos ambientes em 
que transitam.  Desse modo, torna-se relevante ampliar os estudos sobre sexualidade e surdez e sua 
interface com as políticas públicas de assistência e formação, tornando-se urgente o esforço conceitual e 
analítico para se compreender a particular condição existencial desses sujeitos. 
 
13. Que gay sou eu? Corpos e seus sujeitos em praias gays do Rio de Janeiro 

  
Alexandre Gaspari Ribeiro (PPGCS – UFRRJ) 

 
A pesquisa, em elaboração para o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
(PPGCS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), tem como objetivo listar e analisar a 
multiplicidade de identidades entre homossexuais masculinos no Rio de Janeiro, tendo como campo três 
praias gays da cidade – Bolsa de Valores, em Copacabana, e Farme, em Ipanema, ambas na Zona Sul do 
Rio; e Reserva, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A partir de observação participativa no campo, feita 
em períodos climáticos e temporais variados e com dados obtidos a partir de análise visual e descritiva e 
de entrevistas com frequentadores e “barraqueiros” (profissionais que oferecem bens e serviços nessas 
praias), o trabalho pretender mapear padrões corporais e comportamentais perceptíveis nesses ambientes, 
padrões capazes de criar mecanismos de inclusão e abjeção e de estabelecer territorialidades e 
subjetividades, ressaltadas por características de origem socioeconômica. A partir dessas premissas, outra 
expectativa é reconstruir a praia como espaço democrático e “sem preconceitos”. Se a própria ideia de 
“praia gay” já desfaz esse discurso – Bolsa, Farme e Reserva são espaços, marcados simbolicamente pela 
bandeira do arco-íris, em praias que, no resto de sua extensão seriam, por oposição, “heterossexuais” –, 
nos próprios “enclaves” gays verificam-se marcas simbólicas, corporais e territoriais que separam 
homossexuais masculinos em grupos identitários distintos. 
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14. “Agora sou mulher de verdade!” O corpo feminino transexual 

 
Talmo Rangel Canella Filho (UNIVERSO) 

 
A transexualidade surge da incompatibilidade entre a constituição corporal e a identidade sexual, esta 
sempre determinada por critérios anatômicos, onde o pênis ou a vagina determina a pessoa como sendo 
um homem ou uma mulher, não levando em consideração fatores como os genéticos, somáticos, 
psicológicos e sociais. Com a evolução da ciência, sobretudo no campo da cirurgia e da endocrinologia, 
tornou-se possível a mudança das características primárias (órgão genital externo) e das características 
secundárias (seios, voz, face...). Para se entender o processo de transição corporal entre os gêneros 
percorrido por pessoas transexuais, se faz necessário verificar o discurso acerca dos fatores que 
influenciam em cada intervenção corporal. Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar quais 
são estes fatores e suas influências na transição. A transexualidade será apresentada a partir de suas 
diferenças em relação às outras categorias sexuais, bem como enquanto uma construção sócio-histórica-
discursiva. Posteriormente, serão apresentados os possíveis significados dados ao corpo, apresentando-o 
também enquanto uma construção sócio-histórica-discursiva para, posteriormente, verificarmos as atuais 
possibilidades de intervenções corporais e seus efeitos. O corpo transexual problematizada a 
heteronormatividade enquanto um padrão de sexualidade que regula o modo como a sociedade ocidental 
está organizada. As transformações do corpo e de sua estética em uma transexual envolvem elementos 
heterogêneos relacionados à condição socioeconômica e cultural da pessoa que pleiteia sua 
transformação. O corpo transexual se reveste, assim, de uma multiplicidade, que ora expressa potência e 
criatividade, ora reproduz valores, modelos e discursos repetitivos e normatizados pela instancias 
regulatórias e disciplinadoras do biopoder. 
 
15. Travestilidades - Incursões sobre envelhecimento a partir das trajetórias de vida de travestis na 
cidade do Recife 

Cicera Glaudiane Holanda Costa (UFPE) 
 

A experiência travesti suscita diversas reflexões referente a dicotomia masculino/feminino através da 
(re)construção de uma imagem, que ao mesmo tempo dialoga como pontua uma ruptura com a lógica 
dominante de gêneros. Esse mesmo corpo estabelece uma linguagem que narra pulsões e transgressões, e 
ganha significado a partir da cultura que está inserido e é atualizado e alterado a partir dela. Neste sentido, 
esta pesquisa tem como perspectiva contribuir para discussões dos processos de construção das 
travestilidades, assim como refletir sobre questões que problematizam a representação do corpo, gênero e 
sexualidade no cotidiano. Procurando, nesta direção, conhecer os significados atribuidos pelas travestis ao 
envelhecimento e ao corpo envelhecido. Essas experiências serão acessadas através de elementos trazidos 
em seus discursos e da análise de fotografias e material audiovisual produzido em contextos diferentes 
durante o trabalho de campo realizado no período de 2011 e 2013 na cidade do Recife. A partir das falas 
de quatro interlocutoras faz-se um mergulho em suas trajetórias de vida percebendo similitudes e 
diferenças em cada experiência relatada. Essas trajetórias são compreendidas com base no “paradigma do 
curso da vida”, onde qualquer ponto da trajetória de vida precisa ser analisado de uma perspectiva 
dinâmica, como consequência de experiências passadas e expectativas futuras, e de uma integração entre 
os motivos pessoais e os limites do contexto social e cultural correspondente. 
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16. Novos corpos, identidades cambiantes: considerações sobre a vivência da sexualidade desviante 
em um transgênero de Teresina 

Ana Kelma Cunha Gallas (UFPI)  
Pâmela Laurentina Sampaio Reis (UFPI)  

Daiany Caroline Santos Silva (UFPI) 
 

Este trabalho apresenta a trajetória de Edi, nascida com o sexo feminino, mas identificada com o gênero 
masculino. A partir de sua trajetória de vida, discutem-se as noções reiteradas acerca das performances de 
gênero (BUTLER, 2002, 2003) e de outras corporalidades para além da dicotomia macho-fêmea 
(HALBERSTAM, 1998), e a emergência de uma pluralidade de culturas transgêneras (PRECIADO, 
2011). Em seu relato impressionista, Edi traz à tona memórias de constrangimento e de opressão a partir 
das classificações legitimadas no seu círculo familiar, como o estabelecimento dos critérios do certo e 
errado, do normal e anormal. A interlocutora resgata o processo de ser “diferente” em um ambiente em 
que as categorias de gênero e seus lugares na cultura já estão definidos. Ascendendo a “novas” 
classificações, Edi demonstra que os mecanismos de poder (FOUCAULT, 2009, 2010) não são 
intransponíveis e é possível adquirir dignidade e respeito vivendo uma sexualidade considerada desviante.  
 
Palavras-chave: Lesbianidade, Corpo, Performance. 
 
17. Corpo, gênero e direito: (re)elaborando conceitos, construindo interface 

 
Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira Smith (Professora Adjunta - UNAMA) 

Mariah Torres Aleixo (UFPA) 
 
A proposta é analisar o discurso dos magistrados sobre corpo e gênero em decisões envolvendo (1) a 
retificação do nome de pessoa transexual que não se submeteu à cirurgia de redesignação e (2) a aplicação 
da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Utilizam-se como rota de compreensão os estudos  de Bento 
(2006) e Butler (2003) para perceber (e comparar) até que ponto os discursos jurídicos sobre corpo e 
sexo/gênero conseguem dar conta da complexidade das demandas que “batem à porta” do Judiciário. Isto 
porque, quando conceitos das ciências sociais tornam-se objeto de regulamentação jurídica, são 
compreendidos ainda de forma heteronormativa e biologizante.    
 
18. Discursos que questionam a Resolução CFP 1/99 nos âmbitos Legislativo e Judiciário 

 
Natália Beatriz Viana Teixeira (PPGS-UFG) 

 
Em março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou a Resolução CFP nº 001/99 (Res. 
1/99) sobre a atuação para os psicólogos em relação à Orientação Sexual (CFP, 1999). Apresentarei as 
formações discursivas (Foucault, 2012) relacionadas às reações contrárias à sua instituição, nas instâncias 
jurídicas e legislativas; pela Ação Civil Pública 2011.51.01.018794-3 do Ministério Público Federal que 
solicita sua anulação parcial; e pelo Projeto de Decreto Legislativo 234/2011 (PDC) que solicita sua 
sustação parcial. Identificar as formações discursivas contrárias à Res. 1/99 integra a análise documental 
da pesquisa “O Conselho Federal de Psicologia e a questão da orientação sexual”, sob orientação do prof. 
Dr. Luiz Mello, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás; 
pretendo responder por que foi necessária, como foi possível e o que se esperava com a instituição da 
Res. 1/99? Assumo a posição ética-política ao lado daquelas pesquisadoras e pesquisadores de diferentes 
áreas do conhecimento que se comprometem com a superação e desnaturalização das relações 
discriminatórias e violentas. Recorrerei a estudos interdisciplinares que permitam compreender a relação 
entre ciência, sexualidade e poder. O diálogo com as/os participantes do seminário será de grande valia 
nesta etapa da pesquisa. 
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19. Homofobia em debate: defeinições e percepções sobre criminalização 
 

Lorena Lima de Moraes 
(Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UFRPE/UAST) 
 
O Brasil se destaca quando falamos em altos índices de homofobia. Desta forma, a luta pelo combate 
deste tipo de discriminação se dá diariamente, principalmente através dos militantes do movimento 
LGBT. A aprovação do projeto de lei que criminaliza a homofobia é a principal reivindicação do 
movimento LGBT, visando acabar com a impunidade de crimes com motivação homofóbica e outras 
discriminações de gênero e orientação sexual em locais de trabalho, na escola, no ambiente familiar, etc. 
Por outro lado, atores sociais que apoiam a luta deste movimento em diversas questões direcionadas à 
garantia de direitos, da cidadania plena e justiça social para a população LGBT, posicionam-se de 
maneira crítica à criminalização da homofobia ou de qualquer outro tipo de criminalização. Este trabalho 
visa abordar as diferentes definições de homofobia e diferentes percepções acerca da criminalização deste 
tipo de discriminação, a partir de revisão bibliográfica e de depoimentos de atores e atrizes sociais (pré-
definidos) que enriquecem a discussão sobre equidade de gênero e pela garantia de direitos sociais para a 
população LGBT. 
 
20. Fatores genéticos, hormonais, evolutivos... investigando a produção de saberes sobre os sujeitos 
homossexuais 

Joanalira Corpes Magalhães 
(Universidade Federal do Rio Grande – FURG) 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a rede de saberes produzida acerca das explicações sobre 
a homossexualidade. Para tanto, serão investigados alguns artigos do banco de dados Science Direct, 
através de algumas ferramentas foucaultianas sobre análise do discurso. Fundamentaremos este artigo a 
partir de alguns conceitos e provocações de autores/as como Michel Foucault, Berenice Bento, Jeffrey 
Weeks, entre outros, relacionados à sexualidade, tecnologias de exame, normal/anormal, etc. Ao 
analisarmos os artigos científicos, observamos o quanto estruturas corporais, fatores genéticos, 
hormonais, evolutivos entre outros aspectos relacionados à matriz biológica dos sujeitos são investigados 
a fim de se determinar e organizar uma série de saberes, explicações e teorias das possíveis causas e pré-
disposições para a homossexualidade. Nesse processo de visibilizar os corpos dos/as homossexuais, esses 
sujeitos são tratados como um caso, tal como pode ser medido, mensurado, esquadrinhado, esmiuçado e 
comparado ao sujeito heterossexual, tomado como referência. Nesse processo de 
produção/documentação/publicação de saberes sobre as identidades sexuais, observamos uma correlação 
desses elementos, à acumulação dos documentos, sua seriação, à organização de campos comparativos 
que permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas. Esses estudos visam 
conhecer, comparar e apropriar-se do corpo do/a homossexual com o intuito de trazê-lo/a para a norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

GT 02: Gênero em práticas subversivas contemporâneas 
 
Coordenador/a:  
 
Joseylson Fagner dos Santos (UFRN)  
Julyana Manguinho (UFRN) 
 
 
01. O que pensam os estudantes de psicologia e de direito sobre a adoção homoafetiva? 

 
Allyne Evellyn Freitas Gomes (UFPE) 

 
Este trabalho teve como objetivo geral analisar, a luz dos direitos reprodutivos, as representações sociais 
atribuídas pelos acadêmicos de Psicologia e de Direito sobre a adoção homoafetiva; e, como objetivos 
específicos, descrever as formas implícitas de preconceitos encontradas no discurso sobre a atuação da 
outra categoria; compreender como os estudantes de Psicologia e de Direito representam a garantia de 
direitos para os sujeitos homoeróticos; analisar se existe mais preconceito frente às famílias 
homoparentais de homens ou de mulheres. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade do Vale do Ipojuca 
(FAVIP).  Participaram estudantes de Psicologia e de Direito dos períodos iniciais e finais da graduação.  
Para a obtenção dos dados foram adotados dois questionários estruturados (um para os estudantes de 
Direito e outro para os estudantes de Psicologia) constituídos por uma série ordenada de perguntas com 
questões discursivas pertinentes ao tema. Baseando-se neste contexto teórico-metodológico, utilizou-se a 
análise de conteúdo temática de Bardin, considerando os objetivos propostos neste estudo, ancorados na 
teoria das Representações Sociais e seguindo as seguintes etapas operacionais: constituição do  corpus, 
leitura flutuante, codificação, categorização e inferências. Com esse estudo pode-se observar que os 
estudantes não percebem diferença em relação aos gêneros quando se trata de adoção homoafetiva. As 
representações sociais acerca da adoção homoafetiva está marcada por contradições, no sentido de não 
haver um consenso acerca de um posicionamento contra ou a favor. A maior parte dos dados aponta para 
um posicionamento favorável onde a homossexualidade não é percebida como impedimento a 
parentalidade. Segundo os estudantes, o que deve ser privilegiado é a igualdade de direitos, o bem estar  
da criança e a avaliação da capacidade e de aptidão dos possíveis adotantes. Moscovici afirma que a 
construção das representações sociais é repleta de contradições, posto que partem da diversidade dos 
indivíduos e da estranheza das atitudes e fenômenos, por isso, objetivam “descobrir como os indivíduos e 
os grupos podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal diversidade”. Essa diversidade 
pode estar relacionada ao grupo de pertença (estudantes de psicologia ou de direito) e/ou aos sistemas de 
representações, uma vez que as RS da adoção homoafetiva pode estar diretamente relacionada às RS de 
família, no qual observou-se que, entre os estudantes de posicionamento desfavorável, eles alegaram que 
esse modelo de família não está de acordo com seus preceitos e acreditam que o maior prejudicado será a 
criança. 
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02. “Me bombei mona, e daí?”: a utilização de silicone industrial por travestis no processo de 
“fazer” o corpo 

                                              Carlos Alberto Porcino (ATRAS/UFBA) 

Apresentam-se resultados de uma etnografia com travestis que utilizaram o silicone industrial para 
“fazer” o corpo. Com isso, desafiam as biopolíticas e descobrem que o futuro do corpo está vinculado 
sobre o que possível modificar e/ou reinventar.  Neste estudo,  nos detivemos em verificar como é 
realizado esse processo, identificar quais os métodos, produtos e suas percepções em torno dos riscos que 
envolvem esse processo. Os resultados apontam que mesmo tendo consciência e conhecimento dos riscos 
que abrangem esse procedimento, optam por sua utilização. As partes a serem modificadas, assim como a 
quantidade de silicone utilizado em cada parte do corpo, estão atreladas a: condição financeira daquela 
que deseja utilizá-lo; condições de saúde – exigência por parte de algumas bombadeiras -; e habilidade da 
bombadeira para realizar o procedimento – geralmente referendada por pares, ou seja, outras travestis. 
Nesse sentido, acredita-se que as práticas educativo-preventivas desenvolvidas por pares, possam 
promover maior sensibilização no sentido de que as informações trocadas entre si, partem de relações 
permeadas pela horizontalidade. Com isso, vislumbra-se que o presente estudo possa oferecer 
contribuições no sentido de refletir em torno da eficácia e acessibilidade aos modelos atuais que visam à 
educação e a redução de danos entre esta população, em torno do silicone industrial, assim como a 
utilização na utilização de anticoncepcionais orais e injetáveis – hormônios. Por outro lado, espera-se 
ainda, que os resultados encontrados por este estudo possam contribuir no sentido de que profissionais de 
saúde reflitam sobre sua práxis. De modo mais específico, no que tange ao acolhimento e o cuidado 
dispensados a travestis e transexuais, questão fundamental para que o serviço prestado seja condizente 
com suas reais necessidades de saúde. 
 
03. Sexo, afetos e swing: notas sobre um estudo etnográfico no Sexlog 

 
Edson Vasconcelos (UFPB) 

Adriano de León (Professor/UFPB) 
 
As redes sociais se tornaram nos últimos tempos um espaço privilegiado para a interação entre as pessoas. 
A construção de perfis, a organização de comunidades faz parte do contexto no qual esses indivíduos se 
inserem. Nesse sentido, as redes sociais de sexo possuem a peculiaridade por conjugarem em si mesmas a 
interação através de questões como o sexo, os fetiches e o desejo. Este trabalho tem a intenção de 
problematizar as redes sociais de sexo, tendo como ponto de partida notas sobre a etnografia do Sexlog. 
Uma rede social que se autointitula como “a maior rede social de sexo e de swing do Brasil”. 
Acompanhar o percurso de casais, homens, mulheres e travestis, na busca pela realização de suas 
fantasias sexuais no compartilhamento de fotos, vídeos e textos na web. A pesquisa buscou averiguar de 
que formas essa rede se articula aos desejos e demandas dos sujeitos que dela fazem parte. Uma das bases 
desta rede é proporcionar as possibilidades necessárias para a construção de afetos e subjetividades em 
uma rede sexual complexa. Metodologicamente, a investigação revela os desafios de se produzir uma 
etnografia em uma rede social de sexo atualmente. Entre outros, questões como o sigilo são pontos a se 
interrogar sobre sexualidade em redes de sexo. 
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04. Representações de gênero e corpo afro-brasileiro em “ponciá vicêncio”, de Conceição Evaristo 
 

Verônica Barbosa de Oliveira (UFPB) 
Luciana Eleonora de Freitas Calado (Docente - UFPB) 

 
O presente trabalho tem a pretensão de evidenciar questões de gênero e corpo para a construção da 
identidade negra de Ponciá Vicêncio, do romance contemporâneo de Conceição Evaristo. Nesse sentido, a 
inserção do sujeito autoral na narrativa, contribui relevantemente para o desdobramento e o desfecho final 
desta personagem afro-brasileira. Neste romance que apresenta o mesmo nome da personagem principal 
Ponciá Vicêncio, a autora através de suas diversas maneiras de narrar revela  suas  vivências e 
experiências singulares no meio social, tomando por escopo a trajetória de vida de Ponciá Vicêncio. 
Assim, esta narrativa de Conceição Evaristo, instiga-nos por relatar problemáticas envolvendo o cotidiano 
das mulheres afro-brasileiras em relação ao ponto de vista e vivência da própria autora, ora ficcional, ora 
real. Para tanto, tal literatura produzida por algumas escritoras negras no Brasil trazem para o contexto 
literário algumas experiências negativas ou positivas decorrentes de sua própria vivência com familiares, 
amigos, vizinhos. Como veremos no decorrer deste trabalho, a personagem Ponciá Vicêncio apresenta 
traços semelhantes com a autora Conceição Evaristo, na medida em que Evaristo é herdeira de uma 
ascendência memorialística da literatura afrobrasileira, assim como a personagem Ponciá Vicêncio que 
carrega a herança da memória familiar marcada pela escravidão. 
 
05.  Desconstrução de gênero no ambiente rural 

Daniel dos Santos Marcelino (UFPR) 
Vanessa Viana (UFPR) 

 
A partir da lógica binária já colocada, é imposto ao individuo uma prática que delimita papéis bem 
definidos, em ambientes rurais e/ou agricolas se reforça mais essa limitação, impondo este indivíduo a 
representação contínua de práticas masculinas ou feminias, sem lhe dar a liberdade de subverter ou oscilar 
entre os dois “mundos”. Necessita-se da criação de uma identidade material onde o referenciado é sempre 
a heterossexualidade. Em grandes cidades ao contrário do campo, o acesso à informação e o constante 
processo de globalização, tornaram o que chamamos de cultura fluida e miscigenada (Bauman). No 
campo as expressões culturais (tradições) permanecem resistentes, por esse motivo a pressão para que se 
assuma uma definição de gênero é constante. “ O individuo assim interpelado aceita e incorpora a 
imagem que lhe é oferecida e as opções que lhe são reservadas como sua própria representação social, 
torna-se representação de uma identidade que lhe é oferecida” Dra. Tânia Swain. As agressões morais em 
ambientes rurais são por vezes mais expressivas em comparação aos espaços urbanos, visto que a lógica 
populacional impõem um convívio e interação constante com grande maioria da população. Em 
ambientes rurais o papel de gênero em relação ao trabalho é bem definido, inclusive em espaços mais 
“tecnológicos” como em grandes latifúndios agrícolas, mas percebe-se uma forte tendência a 
informatização do campo somado a preocupação com uma alimentação saudável, social e ambientalmente 
corretas, o resultado disso é o início ainda inexpressivo do que chamamos de êxodo urbano e do choque 
cultural provocado por esses fatores, nasce novas vertentes de produção agrícola como a agroecologia, 
agricultura biodinâmica e permacultura. Apesar de progressistas esta miscigenação cultural não rompe 
com o padrão hegemônico estabelecido, mas vem com novas roupagens. Propor a quebra da dicotomia 
campo cidade, segregação que se mantém resistente tanto no meio rural como forma de manutenção da 
cultura, quanto no espaço urbano por questões econômicas, a desvalorização cultural e contracultura é o 
que o projeto pretende  prosseguir. 
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06.  “Não adianta me categorizar”: uma etnografia do zine queer-libertário Incógnito 

 
Diego Breno Leal Vilela (UFRN) 

Maria da Graça Gomes Silveira da Costa (UFRN) 
 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre questões que atravessam o universo da “teoria  queer” a partir 
de uma etnografia do  zine  Incógnito. Produzido desde o ano de 2007 por Lux Alt na cidade de Campina 
Grande/PB, este zine encontra-se carregado de ideias que desafiam e questionam a lógica das oposições 
binárias do tipo masculino/feminino, heterossexual/homossexual, homem/mulher, bem como o caráter 
heteronormativo dessas relações, componentes fundamentais no processo de fixação das identidades de 
gênero e construções da subjetividade dos sujeitos. O próprio título do zine, ao mesmo tempo em que 
aponta para uma postura contestadora e anticlassificatória, pondo em xeque a noção de identidade (de um 
modo geral) como universo pretensamente pré-discursivo ou estável, impõe ao trabalho um importante 
desafio metodológico, qual seja, tratar de um pensamento que não apenas está permeado por reflexividade 
e autocríticas, mas que parece realmente se definir através destes parâmetros. Este contexto, ao passo que 
revela algumas singularidades, suscita algumas questões: como falar de identidade em relação a sujeitos 
que se definem pela transformação, pela autocrítica, pelo incógnito ou no limite, pela sua indefinição? 
Todas essas questões podem ser percebidas a cada página do zine, escrito numa linguagem poética, cheio 
de gravuras e ilustrações - marcadas pela androgenia - que também serão objeto de análise neste artigo. 
 
07. A insustentável arquitetura dos corpos 

Diego Pontes (UFSC) 
 
O trabalho se propõe a discutir e analisar as relações entre a arquitetura dos corpos e da cidade em 
movimento, transformação, setorização e colapso, dando atenção ao gênero e à sexualidade enquanto 
diferenciais na experiência urbana. Para isso, busco refletir sobre como se desenrolam nos espaços 
“públicos” as negociações tensas e prazerosas entre desejo, moral, identidade, transgressão, território, 
setorização e higienização das cidades. O que permite inicialmente lançar olhos atentos sobre como os 
processos de produção e subversão do espaço na cidade refletem novas configurações e possibilidades, 
assim como identificar nessas “novas” formas de criação e expressão do prazer as transgressões sobre 
discursos morais a respeito da sexualidade, da saúde e do espaço. 
 
08.  Mudança de nome e gênero na identidade do transexual sem necessidade da cirurgia de 
transgenitalização 

José Rafael Dias Dantas (UFRN) 
 
No Brasil enaltecesse constitucionalmente o direito a pluralidade, em que se nega qualquer forma de 
discriminação, porém, vemos que na prática hodiernamente o direito ainda segrega em nome de um 
conservadorismo encoberto por uma falsa ideia de segurança jurídica. As possibilidades de mudança de 
nome pelo código civil de 2002, quando estabelece que apenas o/a transexual que tenha realizado a 
cirurgia de redesignação sexual, tenha o direito de mudar nome e gênero em sua identificação civil é 
restritiva de direitos, pois não se mostra sensível a perceber e compreender a transexualidade até mesmo 
sem questionar sua caracterização como transtorno psicológico, adotada pelo código. Este artigo, portanto 
tem por objetivo justificar a necessidade de uma mudança no texto da lei que restringe a mudança do 
nome e gênero, nos casos dos/das transexuais, como forma de proporcionar amplamente o direito ao 
desenvolvimento da personalidade, que tem por princípio a dignidade da pessoa humana e 
concomitantemente efetivar o direito a diferença e a liberdade de escolha. Trata-se de uma pesquisa com 
fundamentação bibliográfica e através do estudo de jurisprudências favoráveis a/ao transexual que 
pleiteia, recorrendo aos tribunais, o direito da mudança do nome sem a necessidade da cirurgia. 
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09. Marcas de uma maneira de existir: a prática da tatuagem na construção da identidade 
 

Thassio Martins de Oliveira Dias (UERN) 
 
Para o senso comum, a idéia que se tem de identidade é algo muito fixo e determinado. Mas ao olharmos 
com mais cuidado e atenção, perceberemos que a identidade não é algo tão rígido da qual não possa ser, 
além de construída, desconstruída e reconstruída ao longo de toda a vida dos sujeitos. Uma dessas 
maneiras reinventivas do ser perpassa pelas modificações corporais, e por este prisma, em especifico, a 
prática da tatuagem. Veremos como a idéia de corpo possui sua historicidade assim como esta deságua na 
criação do indivíduo, dando luz à idéia de distinção entre os sujeitos, fazendo assim com que procurassem 
se diferenciar constantemente uns dos outros, procurando seu lugar único ao sol da existência. 
Escolhendo assim uma intervenção permanente em seu corpo, objetivando sua subjetividade em constante 
construção. 
 
10.  Construção das identidades de gênero: a sexualidade nas páginas das revistas 

 
Giovana Gabriela Montezelo (UFU) 

 
A sexualidade vem adquirindo importância na construção da identidade de cada indivíduo. Os meios de 
comunicação estão presentes na vida das pessoas e oferecem modelos de vida, comportamentos e 
sexualidade e, portanto, há uma necessidade de se entender os discursos veiculados e que tipo de 
influências exercem na construção da auto-identidade. Judith Butler afirma que não há sentido de a 
discussão em torno da identidade vir antes da discussão sobre a identidade de gênero já que um indivíduo 
só se torna inteligível depois que adquire seu gênero.  Desde pequenos os indivíduos são apresentados a 
modelos culturalmente definidos de masculino e feminino e de acordo com Elizete Passos, há uma 
tendência a acreditar que esse direcionamento se dá de forma natural. Sendo assim, a importância da 
pesquisa está em observar se homens e mulheres são vistos atualmente de uma nova forma pelos meios de 
comunicação, se esperam deles novas atitudes, novas formas de se relacionar ou se apenas reproduzem 
estereótipos dentro da heterossexualidade, expectativas antigas com uma nova roupagem. Para tentar 
resolver esse problema, será feita uma pesquisa qualitativa cujo corpus é composto pelas revistas Nova e 
Playboy, de 2000 à 2010. Para analisar o conteúdo das revistas foi necessária uma revisão bibliográfica 
sobre a categoria gênero, também textos que tratam da mídia, sexualidade, identidades, masculinidades e 
feminilidades. 
 
11.  Arquitetura material-simbólica dos banheiros: entre (des)construções da heteronormatividade 

 
Geni Daniela Núñez Longhini (UFSC) 

Kessila Maria da Silva (UFSC) 
 
A naturalização da ida ao banheiro intenta que deixemos passar despercebido o quanto esse ‘simples’ 
espaço de sujeira, de depósito de dejetos, afeta nossas vidas, nos atravessa, e nos torna corpos legíveis 
apenas se estivermos dentro da lógica binária assegurada pelo sistema sexo-gênero, que pressupõe uma 
estreita e direta associação entre as diferenças biológicas e o gênero. A arquitetura material-simbólica do 
espaço do banheiro, ao mesmo tempo produz e reproduz heteronormas: desde as placas ‘indicativas’ de 
cada banheiro - rosa para o feminino (representado com as vestimentas saia ou vestido) e azul para o 
masculino (representado com a vestimenta calça) – bem como a exposição do banheiro masculino 
(público) e a ocultação nas cabinas do banheiro feminino (privado) até às inscrições nas portas e paredes 
onde ao mesmo tempo em que se reforçam normatividades, também há espaço para expressões 
subversivas de gênero e sexualidade. Nossa análise, de cunho qualitativo, buscou analisar aspectos desta 
arquitetura material-simbólica, focando nas inscrições nas portas e paredes de sanitários de uma 
universidade federal, com o objetivo de refletir criticamente - principalmente a partir de Butler (1999) e 
Preciado (2006) – sobre esse possível palco de construções e desconstruções da heteronormatividade. 
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12. “Viado não, canibal”: estratégias identitárias masculinas em um cinema pornô 

 
Thiago de Lima Oliveira (UFPB) 

 
O presente trabalho pretende estabelecer algumas reflexões etnográficas a partir da pesquisa de campo 
desenvolvida entre frequentadores de cinemas pornôs no centro da cidade de João Pessoa, Paraíba. Com o 
objetivo de refletir sobre os processos de classificação social e atribuições de identidades nesses espaços, 
a pesquisa foi desenvolvida no entre 2012 e início de 2013 em três cinemas pornôs de frequência 
majoritariamente masculina. A partir das narrativas de quatro interlocutores especiais, apontamos para 
regimes estratégicos que desestabilizam identidades, seja pela flexibilidade, seja pela efemeridade com 
que determinadas construções são manuseadas, anunciadas e (re)significadas. As performances e posições 
assumidas no pornô constantemente conflitam com categorias identitárias já estabelecidas atualizando-as 
ou rejeitando-as. Noções e formas de classificar como macho, veado, comedor, entre outras, não apenas 
substituem, mas opõem-se a modalidades de experiência homoeróticas estabelecidas pelas políticas de 
visibilidade LGBT desde a década de 1970 em termos de “gay”, “homossexual” ou “bissexual”.  As 
formas de interação são caracterizadas pela busca de parceiros para atividades sexuais ou eróticas sem, 
contudo, a exigência de interesse afetivo ou expectativa de ganho financeiro; essas formas de 
sociabilidade adquirem posição de centralidade na experiência dos frequentadores, sem normatizar em 
cadeias de coerência corpos e sujeitos, mas na contramão, flexibilizando-os. 
 
13.   Relatdness: “eu prefiro um filho morto a um filho viado”: revisando parentescos, visitando 
famílias, pensando as [homo]sexualidades através de um olhar de paradigmas  antropológicos 

 
Bruno dos Santos Hammes (UFG) 

 
Esse trabalho é um pequeno reflexo de um grande esforço que envolve a construção de uma reflexão [que 
se pretende crítica] acerca de categoria ditas universais e que dizem respeito a um universo social 
específico. Sua especificidade está justamente em visibilizar um problema de algumas unidades familiares 
em que existem divergências, tanto de orientação sexual entre gerações, pais e filhos, quanto dos 
desdobramentos principalmente morais e de relações que se decorrem desta situação. Para tentar de fato 
desenhar um pano de fundo melhor e que possibilite leituras criticas das questões abordadas aqui é que 
tenho feito um esforço em realizar uma revisão bibliográfica e trazer alguns estudos que corroboram para 
mostrar a recorrência do tema parentesco nos estudos antropológicos e sociais e das inúmeras tentativas 
em alguns destes trabalhos em impor uma universalidade das categorias. Visto que trabalho aqui como 
uma perspectiva que admite vieses em alguns trabalhos, o que os torna material tão rico de análise e 
revisão. Tida como uma relação “nata” e entendida no senso comum como muito desejada por toda 
mulher, a maternidade é propagada como um laço de “amor incondicional”. Porém as histórias de vida 
dos jovens gays quase sempre têm passado ao largo dessa expectativa. A fim de dar voz a essas histórias 
de vida essa etnografia buscou visibilizar como e, em certa medida, o quanto o desestimulo, os conflitos, 
as agressões, o rompimento de laços e a negação de parentescos podem interferir no curso de vida, na 
formação dos valores e nas subjetividades destes jovens. Por fim, busco pontuar algumas das situações de 
exposição às “vulnerabilidades” e estigmas sociais decorrentes destas situações e interpreta-las à luz de 
conceitos atuais de parentesco e relatdness. 
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14.    Não-vidência e gênero: questões transversais 
Felipe Moreira (UFMG) 

 
Partindo dos estudos sobre antropologia do corpo para entender e colocar em evidências as diferenças e 
marcadores sócio-corporais entre pessoas videntes e não-videntes, visando contribuições dos disability 
studies para situar estes corpos díspares no espaço, o presente estudo é resultado indireto do trabalho de 
campo feito na cidade de Belo Horizonte com pessoas cegas na busca de entender suas percepções e 
imaginações de mundo, dado o fato de, diferente de nós videntes, não contarem com o atributo da visão 
para se locomover e interagir na cidade. Este ensaio irá considerar os demais sentidos e estratégias 
envolvidas na vivência destas pessoas em relação ao mundo e seus pares, videntes ou não. O campo 
trouxe discussões referentes à identificação de gênero sem ser pelo recurso visual, como o olfato, tato, 
auxílio de terceiros por audiodescrição. Neste sentido, como pensar a construção de gênero dentro de uma 
epistemologia não-vidente? Até que ponto as pessoas não-videntes corroboram ou se afastam dos 
binarismos de gênero? Como constroem, interna e externamente, suas percepções de gênero e como elas 
se articulam na interação com pessoas que se afastam das noções do senso comum de gênero ou buscam a 
transição e combinações múltiplas? Neste estudo, busco conjugar os estudos sobre a não-vidência com as 
discussões de gênero, intentando pontes para o estudo de ambas as áreas. 
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GT 03: Macho, pero no mucho: a produção contemporânea de 
masculinidades 
 
Coordenador/a:  

Maria Ester Lima Oliveira (UFPE) 

Nelson Eliezer Ferreira Júnior (UFCG) 

 
01.  Tudo sobre minha mãe: intertextualidade; desconstrução de gênero 

 
Iris Helena Guedes de Vasconcelos (UFCG) 

 
Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e ganhador do Globo de Ouro na mesma categoria, dentre 
outros prêmios, Tudo sobre minha mãe é um filme de Pedro Almodóvar, diretor espanhol de 
reconhecimento internacional. Classificado como drama, o filme apresenta uma comovente história 
marcada não só por sofrimento, desilusão e preconceito, mas também por amor, tolerância e 
solidariedade. Em sua tessitura narrativa, observa-se a presença de Um Bonde Chamado Desejo, uma das 
mais importantes peças do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, como intertexto. O drama 
de Williams é um elemento de fundamental importância na articulação dos acontecimentos que 
constituem o enredo do filme. Mais do que uma mera alusão ao texto do dramaturgo norte-americano, o 
cineasta estabelece um diálogo com Um Bonde Chamado Desejo no qual o leitor/espectador pode 
observar uma ruptura nos paradigmas da representação de masculinidade. A partir desse pressuposto, o 
objetivo deste trabalho é analisar os pontos de contato entre as duas obras, tendo como foco principal as 
diferentes representações de masculinidade apresentadas nas obras em estudo.  
 
02.  Escravo do amor x estilo namorador: Uma análise das representações da masculinidade 
presentes no DVC da banda garota safada 

Juliana Isola VIlar (Universidade Católica de Pernambuco) 
 
A partir da análise do DVD Uma Nova História, da banda Garota Safada, pretende-se interpretar o 
conceito de masculinidade presente exclusivamente nas letras das músicas. Para tal, utilizou-se como 
métodos a análise de conteúdo e discurso, empregadas em uma amostragem das músicas do álbum, feita a 
partir de sorteio e classificação de acordo com os perfis de masculinidade observados. Os resultados 
sugerem uma continuidade de conceitos consagrados sobre a masculinidade nestas músicas, e a 
perpetuação destes valores entre o público que consome forró eletrônico. 
 
Palavras-chave: Masculinidade, Forró, Nordeste, Banda Garota Safada. 
 
03.  O Novo belo sexo! Novas concepções de masculinidades a partir da produção corporal em 
academias de musculação 

Maria Ester Lima Oliveira (UFPE) 
 
Por muito tempo, gênero foi tomado como sinônimo de feminino e só recentemente as pesquisas 
começaram a ter como foco as masculinidades, fazendo com que esse campo tenha sido pouco explorado 
até agora. Não podemos falar de gênero sem pensarmos em corpo (que no decorrer do século XX 
ascendeu a uma relevância nunca antes vista na vida dos indivíduos, tornando-se fundamental no processo 
de construção de identidade). Seja como reafirmação ou negação do sexo, o corpo é um elemento 
fundamental na construção do gênero e da subjetividade, e isso não passa despercebido na cultura 
corporal. Toda produção corporal visa enfatizar alguma característica física que se associa, no seio da 
cultura na qual é produzida, a alguma concepção de sexo/gênero.  
Diante disso esse trabalho se propõe a discutir como a produção corporal masculina em academias tem 
cooperado para o desenvolvimento de novas masculinidades ao alinhar elementos como força, outrora 
hegemonicamente tido como próprio do masculino, e beleza, qualidade também hegemônica 
tradicionalmente atribuída ao feminino. Tal processo será estudado a partir dos frequentadores de 
academias de musculação situadas em bairros periféricos da cidade do Recife. 
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04.  Sangue no Barro: o caso Genildo de França – entre masculinidade e homofobia 
 

Mikarla Gomes da Silva (UFRN) 
  
O caso Genildo Ferreira de França, comerciante, que em 1997 matou 14 pessoas em Santo Antonio do 
Potengi ganhou dimensão nacional através da mídia impressa e televisiva da época. A chacina segundo 
estes se deu por Genildo ser chamado de gay. Com a impossibilidade de conviver com o fato de ser 
chamado de gay Genildo “preferiu” matar e morrer a ser reconhecido como um desviante do padrão 
social definido como normal. A violência desencadeada parece assinalar que a vergonha foi causada por 
sua identificação com o feminino, ou seja, ser chamado de gay é uma agressão a sua masculinidade 
fazendo assim com que esse perca sua honra. A desonra era ser considerado gay e para resgatar a honra 
perdida Genildo mata 14 pessoas e se suicida.  O trabalho tem com recorte temático a categoria honra e 
práticas masculinas aliadas ao discurso midiático, sua finalidade é compreender a construção da 
masculinidade através destas categorias. Este trará uma análise do discurso dentro do discurso, uma vez 
que, os grandes jornais da época recorreram a outros saberes para legitimar a causa ou as causas da 
chacina, sendo Genildo taxado como “louco”, “monstro”. O campo empírico é sustentado nos relatos da 
mídia local no período da chacina e no documentário “Sangue no Barro”, tendo em vista que a profusão 
de informações construiu um modelo hiperviril a ponto de matar a ser chamado de gay.  
 
05.  Machos impotentes: masculinidades em crise nos contos de pequenas criaturas, de Rubem 
Fonseca 

Nelson Eliezer Ferreira Júnior (UFCG) 
 

Dentre os fios temáticos que perpassam os contos que formam a obra Pequenas Criaturas (2002) de 
Rubem Fonseca, destacam-se as vozes narrativas que revelam, predominantemente em primeira pessoa, 
crises relacionadas aos aspectos constitutivos da masculinidade. De modos distintos, os personagens dos 
contos relatam a perca do poder simbólico atrelado ao ideal moderno de caracterização do homem, o que 
instaura invariavelmente uma ruptura na imagem hegemônica de masculinidade. Essa crise se manifesta 
narrativamente a partir de diversos aspectos relacionados a um sentimento de impotência pelos 
personagens: impotência em relação ao corpo envelhecido que gera múltiplas dependências (A Escolha), 
impotência diante das decisões tomadas pelas mulheres sobre o corpo e sobre o comportamento dos 
homens (O Bordado), impotência relacionada à pressão familiar que se sobrepõe às escolhas individuais 
do personagem (Família é uma merda), impotência diante da limitação do exercício do poder masculino 
para quem pertence aos segmentos sociais menos favorecidos (Ganhar o jogo), etc. Assim, observar esses 
machos impotentes, tal como estão delineados nessas narrativas de Rubem Fonseca, pode contribuir tanto 
para uma melhor compreensão da obra desse autor como também para ilustrar a dubiedade do masculino, 
tomado ora como justificativa para o exercício de poder, ora como um modelo cujo rigor torna 
intolerável, artificial ou insuficiente qualquer esforço de adequação. 
 
06.  Sexualidades dissidentes entre homens no século XIX: a história amorosa de Oscar 
Wilde/Alfred Douglas e Paul Verlaine/Arthur Rimbaud 

Telma Amaral Gonçalves (UFPA) 
 
O debate atual em torno da sexualidade tem se tornado cada vez mais intenso e frequentemente 
deparamos com práticas transgressoras que se confrontam com os padrões hegemônicos de 
masculinidades gerando discussões e tomadas de posição que garantem maior espaço de liberdade apesar 
da permanência de posturas pautadas no preconceito e na exclusão. Como era esse quadro na segunda 
metade do século XIX? Proponho trazer para o debate, como fruto do projeto que estou desenvolvendo 
acerca da trajetória amorosa de parcerias masculinas, a história de Oscar Wilde, escritor irlandês radicado 
na Inglaterra e Alfred Douglas, que com ele teve breve e polêmico caso amoroso por quatro anos;  e a 
trajetória de  Verlaine e Rimbaud, ambos poetas franceses que viveram  dois anos de uma conturbada 
relação de amor. Estes homens  vivenciaram sua sexualidade desafiando as hierarquias sexo/gênero 
tornando-se transgressores da ordem vigente - em ambos os casos, um deles era casado e possuía filhos - 
e pagando um alto preço por isso, num período em que as conquistas de hoje ainda estavam muito longe 
de se constituírem objeto de discussão. Assim, ao analisar  antropologicamente as histórias de vida destes 
personagens singulares procuro interpretar/entender/contextualizar  as relações amorosas de ontem e de 
hoje.  
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07.  Masculinidades alternativas: desconstrução de gênero? 
 

Vanessa do Nascimento Fonseca 
 (EICOS/IP/UFRJ) 

 
Esse trabalho possui como tema a transformação de masculinidades no cenário contemporâneo, visando 
contribuir para a promoção de equidade de gênero. O modo como foram produzidas as subjetividades 
masculinas constitui-se como elemento gerador de desigualdades entre homens e mulheres, violências e 
impacto para a saúde de ambos. Para tanto, propõe-se um debate sobre as estratégias de campanha 
utilizadas para o envolvimento masculino para a promoção da equidade de gênero, de organizações que 
compõem a uma rede internacional com tal propósito, a Aliança MenEngage. A Aliança MenEngage  foi 
formada em 2004, com o objetivo de engajar homens (adultos, jovens e adolescentes) na promoção da 
equidade de gênero, por meio de ações voltadas para a sensibilização desse grupo em questões referentes 
à saúde sexual e reprodutiva, paternidade e prevenção de violência, a partir do questionamento de padrões 
hegemônicos de masculinidades. Uma das principais estratégias de campanha de organizações que 
compõem a rede são campanhas de marketing social, que promovem modelos “alternativos” de 
masculinidades, baseados no respeito, no dialogo e no cuidado da saúde sexual e reprodutiva e dos filhos. 
Ao analisar tais campanhas, propomos uma reflexão sobre de que modo de que seu conteúdo estaria 
influenciando a produção de outras formas de exclusão e relações de poder ou contribuindo para a 
desconstrução de gênero.  
 
08.  Flag Man: os homens do pole dance male. 

Vivien Merciel Suarez (UFRJ) 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender as convenções de masculinidade entre homens que fazem 
pole dance male (ou pole sport male). Para tanto, foram estudados alunos de pole dance male na escola 
carioca de pole dance Up Dance Studio, localizada no bairro do Méier. O estudo busca compreender a 
relação desses homens com sua corporalidade e de que maneira a pratica da atividade dota de sentido a 
construção de suas identidades masculinas, como são negociados esses sentidos entre eles e como ocorre 
a percepção acerca do próprio corpo após o contato com a atividade. Também é realizada a observação 
das interações sociais desenvolvidas nos espaços relativos à escola por meio de acompanhamento das 
atividades cotidianas nos horários de aulas. Os dados demonstram a grande importância da demonstração 
da força física. 
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GT 04: Masculinidades em cena: múltiplas formas de ser homem 

Coordenadores:  

Edyr Batista de Oliveira Júnior (UFPA) 

Rafael Aragão (UFBA) 

 
01. Trilhas de gênero, armadilhas do pensamento: políticas da masculinidade em um currículo de 
medicina 

André Filipe dos Santos Leite (UFSE) 
Thiago Ranniery Moreira de Oliveira (UERJ)  

 
Este texto acompanha as trilhas de gênero traçadas por entre um currículo de Medicina e os itinerários 
produzidos pelas dinâmicas de sua performatividade de gênero. Nosso objeto de investigação são relações 
de gênero na formação de médicos e médicas com o objetivo de problematizar de que modo a razão 
política das formas de pensamento do currículo da medicina funciona pressupondo uma pedagogia de 
gênero imbricada em uma política da masculinidade.Argumentamos que um conjunto de mecanismos e 
sistemas de raciocínios generificados permite que a experiência da masculinidade torne-se explicável e 
viável em um currículo de medicina. Explora-se, deste modo, a articulação e ambivalência da dupla 
demanda sobre a performance da masculinidade médica. Por um lado, de que modo o tornar-se homem e 
médico é suturado e associado a um sucesso garantido e seguro no campo das relações amorosas, em face 
das insígnias e ornamentos que lhe agregam status na medida em que dão provas de sua masculinidade 
heterossexual. Por outro, como o funcionamento deste currículo introduz e naturaliza uma série de 
argumentos de que homens são naturalmente ajustáveis à esfera intelectual e ao exercício da medicina 
pelo tipo de evidência corporal e cognitiva que são capazes de gerar. Assinala-se, assim, como essa 
política de masculinidade, funcionaria com base em dois tempos aparentemente antagônicos, mas que 
paradoxalmente se sustentam e se formatam conforme a demanda política e cultural que o currículo cria. 
 
02. A construção da masculinidade no MMA: trajetória de Anderson Silva 
 

Bruno Pereira Cordeiro (UFSC) 
Miriam Grossi(UFSC)  

 
Nos últimos anos, surgiu repentinamente como astro midiático a figura de Anderson Silva, campeão da 
maior competição de MMA (misto de artes marciais) que virou febre em todo o mundo. Fugindo dos 
estereótipos tradicionais de lutadores desse tipo de esporte, o atleta se destacou não somente pelas 
performances das lutas. Sua voz fina, suas declarações e participações em campanhas publicitárias 
despertaram a atenção para uma masculinidade não hegemônica. A partir disso, nosso objetivo é 
compreender como essa performance de masculinidade não hegemônica tem repercutido no MMA e na 
mídia. Como metodologia, analisou-se entrevistas em revistas, sítios, jornais e na televisão onde o atleta 
expõe suas opiniões e conta sua trajetória de vida. O campo dos estudos de gênero será nosso arcabouço 
teórico, sobretudo, aquele que se refere à discussão sobre masculinidades (CONNEL, 1995; GROSSI, 
2004). Os primeiros apontamentos sugerem que a performance do atleta sendo exposto com a família e 
dando entrevistas engajadas favoreceram o sucesso midiático e a aceitação do esporte para o grande 
público ao mesmo tempo que desestabiliza alguns requisitos rígidos de uma masculinidade hegemônica, 
apontando outras possibilidades. 
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03. Bares, bebidas e dominó: prioridades do consumo e representação masculinas 
 

Christina Gladys de Mingareli Nogueira (UFPB) 
 

Este trabalho apresenta um estudo das relações de gênero tendo como enfoque as construções de 
masculinidades a partir da perspectiva do consumo em grupos populares, o qual é concebido como um 
demarcador de relações sociais, cujas questões simbólicassão produzidas, negociadas e ratificadas. Neste 
sentido, reflito sobre o significado que assume, em especial para os homens, alguns objetos consumidos e 
em que medida eles repercutem em representações de gênero e masculinidades. As questões norteadoras 
desse estudo dizem respeito ao entendimento, por meio dos objetos consumidos, das relações de gênero e 
masculinidades; como tais objetos são adquiridos e quais as motivações simbólicas desse consumo. Os 
interlocutores dessa pesquisa são homens e mulheres residentes nas comunidades Padre Hildon Bandeira 
e São Rafael, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Os modelos de gênero e de geração são percebidos no 
momento das compras, efetuadas por homens e mulheres, ocasionando consensos e divergências em 
relação às escolhas dos produtos direcionados à família. Por fim, constatei como as aquisições, realizadas 
por homens, de determinados bens de consumo (produtos estéticos, bebida alcoólicas, partidas de 
dominó) expressam e engendram masculinidades. 
 
04. A fechação como instrumento de combate à homofobia 

 
David Souza (UFBA)  

 
Este artigo busca analisar, mesmo que de forma inicial, como as performatividades de gênero mais 
diversas têm contribuído na luta contra a homofobia. A fechação que, segundo Leandro Colling (online) 
“consiste em uma performance que é caracterizada pelo exagero, pela propositada artificialidade”, tem se 
mostrado eficiente no quesito conquista de espaço e na  vivencia de outras formas de masculinidades, ao 
pensar na pluralidade das identidades, tendo a concordar com Bauman (1995), que mostra o quão 
desconfortável é estar preso a identificações que, muitas das vezes, não lhe representam, ainda mais em 
um contexto pós-moderno ou “liquido - moderna”, “estar fixo – ser identificado de modo inflexível e sem 
alternativa – é algo cada vez mais malvisto”. Exemplo clássico e o numero de pessoas cisgêneras que vem 
utilizando essa performance  que outrora tão estigmatizada para subverter a ordem em que os gêneros são 
pautados, pessoas que adotam um vestimenta, linguagem, gestos e que não são admissíveis a as beeshas 
quem dirá a pessoas heterossexuais. Esse artigo busca pensar como essa micro-política tem se tornado e 
até que ponto ela é eficaz. 
 
05. Quando eles choram: um estudo sobre masculinidades na torcida de futebol do Guarany de em 
Sobral 

Ivaldinete de Araújo Delmiro Gómes (UFRN/UVA)  
 

No presente artigo pretende-se investigar acerca das experiências e atividades de lazer de um grupo de 
homens moradores de uma cidade do interior do Nordeste brasileiro. A tese presente nessa investigação é 
compreender como o “lazer masculino” colabora na construção das representações e identidades de 
Gênero.  O estudo propõe o debate sobre as formas de construções de masculinidades de indivíduos, que 
moldam a afetividade e emoções com eficácia, nas ritualizações de suas experiências lúdicas e através das 
tensões e dilemas que evidenciam os processos societários da modernidade. Trata-se de compreender 
como a imagem de “homem” se revela a partir de práticas, comportamentos, atitudes, discursos e 
sentimentos que se desenrolam no trato cotidiano do lazer. Para compreender esta produção de sujeitos, 
buscou-se realizar a observação participante, fez-se uma revisão bibliográfica bem como entrevistas. A 
pesquisa etnográfica foi realizada junto aos torcedores do Guarany Sporting Club da cidade de Sobral-CE 
que assistem aos jogos de futebol no Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Juncão). No percurso da 
investigação, o processo de aproximação com o mundo dos torcedores do Guarany Sporting Club de 
Sobral-CE, envolveu uma relação de trocas afetivas e simbólicas no sentido de estabelecer o contato e um 
melhor envolvimento com os agentes da pesquisa. As trocas simbólicas vivenciadas no campo de 
pesquisa proporcionaram uma comunicação dialógica entre pesquisadora e os atores da pesquisada. 
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06. Transhomens no ciberespaço II: biopolítcas nos tecnohomens 
 

João Walter Nery  
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão filho (USP) 

 
Neste artigo, João Walter Nery e Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº trazem considerações 
sobre as transvivências de transhomens no ciberespaço, ampliando a discussão proposta em artigo 
anterior. A metodologia empregada foi a de observação participante em fóruns, grupos do Facebook e 
mensagens recebidas por Nery e Maranhão Fº. É, assim, uma etnografia digital – em construção contínua. 
A este trabalho foram agregadas referências bibliográficas e conversas com membros desta rede social. 
 
07. Um filho para “Maria da Penha” – A lei 11.340/06 e o nascimento de uma nova masculinidade 
 

Márcio de Carvalho Sampaio (UFRRJ) 
 
A partir de observação participante em reuniões de Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência 
contra a Mulher, realizadas nos anos de 2012 e 2013 e conduzidas por iniciativa de profissionais do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, observou-se que um significativo número de homens, a partir da 
experiência de serem processados judicialmente por violência contra os seus cônjuges, dão conta de uma 
nova concepção de ser homem. Tais relatos evidenciam uma reconfiguração ou readequação de suas 
masculinidades para fazer frente a um notório empoderamento da mulher em consequência da 
promulgação e execução da Lei Maria da Penha. Evidencia-se que essa reconfiguração ou readequação 
não diz respeito a uma perspectiva de igualdade de gênero ou a uma escolha racional, por parte dos 
homens, de se viver em paz. Assim, esse revés, apresentado no discurso de alguns homens, aponta para 
uma inversão dos polos de valoração nas relações de gênero, promovida pela Lei Maria da Penha no 
âmbito da esfera jurídica. Assim, a autopercepção dos homens é no sentido de uma produção de um novo 
homem, que se reconfigura frente à emergência de uma dominação feminina garantida artificialmente por 
todo aparato do sistema jurídico garantido pela Lei Maria da Penha. Pretende-se discutir a produção desse 
“novo homem”, que reconfigura-se em sua construção de gênero (masculinidades/feminilidades) por 
entender que está submetido a dispositivos legais que tornam o gênero feminino portador de maiores 
poderes. 
 
08. “Era um fardo carregar aquela bandeira”: corporalidade e subjetivação na experiência dos 
torcedores organizados de futebol em Fortaleza 

 
Josiane Maria de Castro Ribeiro (UERN)  

 
A construção da identidade masculina, como qualquer identificação, requer um investimento constante na 
sua permanente (re)elaboração. Desta forma os homens se inserem no mundo em busca de atividades que 
afastem para longe de si a angústia da insegurança identitária. Em meio ao cerceamento cada vez maior 
de vias positivadas de identificação, crescem em importância social práticas carregadas de conteúdo 
agressivo, corporalidades excessivamente viris, comportamentos voltados para a necessidade do conflito, 
misoginia, homofobia e violência endêmica entre homens. Atualmente o futebol atende de formas 
diversas à dupla função de construção e conquista de masculinidade de um contingente imenso de 
homens. Este trabalho pretende abordar a construção das identidades juvenis, vinculadas às experiências 
de torcidas organizadas, que em intensidades nuançadas, relacionam-se incontornavelmente com a 
elaboração de um tipo específico de corporalidades, ou seja, a composição estética, gestual, afetiva e 
simbólica centrada no corpo. Este padrão de corporalidades, adotado por uma parcela importante dos 
jovens de Fortaleza, se configura como suporte e expressão de subjetivações organizadas a partir de uma 
significação intensa e aguerrida de masculinidade. 
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09. Homens, filhos, cuidados: uma discussão acerca do homem como acompanhante na 
maternidade 

Maria Dalva Gurgel Praxedes  (UFRN) 
Amanda Santos de Paiva (UFRN) 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira Barbosa (UFRN) 
Thaysa Senna Diógenes (UFRN) 

 
Este trabalho discute a figura masculina como acompanhante da mulher na luta pela igualdade de gênero. 
A lei nº 11.108/2005 dispõe o direito a presença de um/ uma acompanhante no período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto. O/a acompanhante deve ser escolhido pela gestante independentemente do sexo 
ou de laços familiares. A conquista deste direito no campo legal, entretanto, não garante a sua efetivação 
nas maternidades. A partir da experiência de estágio curricular de serviço social em uma maternidade 
pública da cidade do Natal-RN, percebe-se a constante negação ao pedido de um acompanhante homem. 
Tal ato é justificado pela falta de uma estrutura física para receber um acompanhante sem o 
“constrangimento” das outras mulheres. Na construção sociohistórica, a gestação e os cuidados com os 
filhos são habilidades essencialmente femininas no qual o homem torna-se apenas o procriador e o 
responsável pela renda familiar, estes seriam o papel masculino na criação dos seus herdeiros. Este 
distanciamento dos homens com os seus filhos, cada vez tornam-se menores através da luta feminista. Por 
fim, a relevância de um acompanhante desde o início da vida do bebê é um indício do avance do 
feminismo, pois, permite que os homens compartilhem as responsabilidades dos cuidados com as 
mulheres. 
 
10. Um dia da caça outro dia do caçador: as (re) configurações de gênero em contexto turístico na 
praia de Pipa/RN 

Mikelly Gomes da Silva (UFRN) 
 
O trabalho se situa nos estudos sobre o mercado do sexo e analisa um recorte que é composto entre 
relações afetivo-sexuais-comerciais, envolvendo aspectos materiais e simbólicos, em que homens e 
mulheres jovens da Praia de Pipa/RN prestam serviços sexuais a estrangeiro (a)s, assim configurando uma 
relação transnacional. São relações generificadas, onde a composição dos gêneros descreve socialmente 
que tipo de interação é realizada e reconhecida pelo vilarejo. Os homens que se envolvem afetivo e 
sexualmente com estrangeiras são chamados pela categoria êmica de caça-gringas, retirando de forma 
explícita o caráter de prostituição, já as mulheres que se evolvem com os estrangeiros são chamadas de 
piriguetes, prostitutas e/ou putas. Desse modo o trabalho, a partir, das análises das (re) configurações de 
gênero traz as disjunções e conexões entre o feminino e masculino em contexto de viagens turísticas. O 
que percebe-se a partir de observação direta é que as transações sexuais no vilarejo praiano é visível nos 
corpos masculinos. Uma masculinidade híbrida sob protótipos viris envolvidos de características 
femininas em uma “lei” de procura e oferta. 
 
11. O espelho de narciso: a construção social das masculinidades nos mercados de moda de maceió 

 
Milane Costa (UFCG) 

 
A proposta deste trabalho é apresentar a discussão trazida em minha monografia, de mesmo título. Esta 
investiga a construção social da masculinidade na relação homem e moda. A ideia central é explorar 
como nos mercados de moda, enquanto mercado profissional na cidade de Maceió podem ser reforçados a 
construção social da masculinidade observando a produção e reprodução dos papeis de gênero.  Para 
tanto, são discutidas as produções relevantes sobre homens e as masculinidades, inclusive no Brasil no 
campo das Ciências Sociais além da discussão do tema no campo da psicanálise enquanto abordagens 
distintas, porém relevantes nos estudos sobre homens. A moda e seu desenvolvimento também são 
abordados assim como a relação moda e masculinidade. A análise do cenário da moda em Maceió 
também é realizada com a proposta de identificar possíveis lugares no amplo campo da moda em que os 
homens mais se destacam enquanto possibilidade para o exercício das diferentes masculinidades. 
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12. Jú Onze e Vinte e Quatro e Dzi Croquetes: performances, textos e contextos de drag-queens, 
atores e dançarinos, em Goiânia - GO 

 
Paulo Reis Nunes (UFG) 

Eduardo José Reinato (UFG) 
 
O presente artigo discorre sobre as performances presentes no espetáculo “Jú Onze e Vinte e Quatro”, 
permitindo realizar um estudo sobre as transformações estéticas na cena moderna, a partir dos estudos 
antropológicos de performance de Victor Turner e Richard Schechner, apresentando corpos masculinos 
afeminados em diferentes contextos. Tomando como referência o trabalho desenvolvido pelo diretor Júlio 
Vilela nos espetáculos Jú Onze e Vinte e Quatro, em cartaz de 1980 a 2005, para esta pesquisa estamos 
utilizando um estudo etnográfico de atores, dançarinos, performers que trabalharam como Drag-Queens 
no show humorístico “Jú Onze e Vinte e Quatro” na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, comparando ao 
trabalho desenvolvido pelo Grupo Dzi Croquetes, na cidade do Rio de Janeiro., onde em vinte anos, 
atuaram em diferentes espaços de performatividade, circulando entre os espaços teatrais e espaços LGBT, 
utilizando de seus corpos não-convencionais como instrumento provocativo na performance e da paródia 
para questionar e provocar seu público sobre discriminação de minorias e outros marcadores da diferença, 
corpos masculinizados ou afeminados, políticas públicas, estética, além que questões étnico-raciais, 
fortalecendo a profissão e espaços de sociabilidade gay na cidade. Assim, é importante notar que este 
espetáculo foi um marco na cena teatral Goiana, estabelecendo possibilidades de interpretação e humor 
inteligente. 
 
13.  Fashion dance: queen ou queer? Tanto faz, a moda é ser over 

Rodrigo Lemos Soares (FURG)  
 
O presente trabalho relata a pretensão de bailarinos homossexuais que se aventuram ao interpretar 
diferentes formas de representação do gay na sociedade, seguindo uma influência Queer, utilizando-se das 
bases do Ballet Clássico acreditando que essa seja uma oportunidade de interagir em diferentes espaços, 
com um misto de técnicas. A transformação consiste em uma metáfora utilizada para assumir uma 
identidade feminina, paradoxalmente, com o corpo masculino de tal forma, que essa representação 
propicie um misto de sensações, de estranheza e desejo, entendendo que o ballet clássico, enquanto 
manifestação cultural quase que exclusivamente masculina com o passar do tempo e com a participação 
das mulheres em seus espetáculos, sofre alterações a ponto dessa técnica ser caracterizada como uma 
dança feminina.  A coreografia aponta um enfrentamento pelas trocas das identidades de gênero. Tal 
provocação foi resultado de leituras da sociedade e da cultura gerando um desejo de desvelar o 
desconhecido. A transformação consiste em uma metáfora utilizada para assumir uma identidade 
feminina, paradoxalmente, com o corpo masculino. 
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GT 06: Gueto homossexual como espaço de “homosnormatização” da 
cultura gay 
 
Coordenadoras/es:   

Nadia Patrizia Novena (UPE) 

Lucia Bahia Barreto Campello (Secretaria de Educação Recife/GTOS e Assessoria 
da Diversidade Sexual/ PE) 

José Gonçalves Silva (Professor Educação Básica/PE) 

 
01. Seja, desde que eu não perceba ou veja 

Marta Simone Vital Barreto (UFRN) 
 Nilmar Francisco da Silva Santos (UFRN) 

 Felipe dos Santos Galvão (UFRN) 
 
Esse artigo objetiva dialogar acerca dos limites impostos pela sociabilidade capitalista patriarcal à 
vivência da homossexualidade. As discussões aqui propostas partem do trabalho monográfico 
apresentado em 2012 à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, acerca do preconceito imposto 
aos homossexuais residentes na Casa do Estudante de Mossoró-RN. Apresentamos análises sobre a 
(des)articulação entre sexo, gênero e sexualidade; reprodução do preconceito, no contexto de uma 
sociabilidade machista, opressora e homofóbica, bem como análise da relação normatividade/coibição da 
vivência da homossexualidade. Esse estudo contribui para desnaturalizar, problematizar, politizar e 
desconstruir o pressuposto da heterossexualidade como a única expressão socialmente legítima da 
sexualidade humana e trazer à cena pública os anseios de que a homossexualidade masculina, como toda 
forma de amor e desejo, possa ser vivida sem que os indivíduos sejam discriminados. A relação afetiva e 
sexual entre homens é uma realidade presente nas relações humanas e, para muitos segmentos, sobretudo 
os conservadores, não só é “polêmica”, mas também alvo de profundos preconceitos, discriminações, 
violências e violações de direitos, veladas ou explícitas, nas mais variadas dimensões da vida social. 
Nesse sentido, intencionamos contribuir com o debate e fortalecer as iniciativas de enfrentamento às 
formas de opressão e discriminação à vivência da homossexualidade. 
 
02. Vivências, circulação e visibilidade dos grupos LGBT: um estudo sobre as interações sociais em 
Recife/PE 

Lúcia Bahia Barreto Campello (UFPE) 
 José Gonçalves da Silva (UFPE) 

 
Esta pesquisa analisa as interações sociais vivenciadas nos espaços de sociabilidade e homossociabilidade 
da cidade do Recife se apropriando das categorias de espaço, gueto e dispositivo de produção de 
subjetividades para desenvolver suas análises. Através da pesquisa etnográfica em espaços de 
homossociabilidade e entrevistas com homossexuais, vimos que o gueto, além de funcionar como um 
instrumento sócio-organizador, opera também como um dispositivo de produção de subjetividades, pois 
representa para os grupos LGBT um espaço onde solidão e liberdade se encontram. Os espaços de 
homossociabilidade sugerem que marcadores de diferença referidos a classe, gênero e sexualidade 
operam para classificar os sujeitos em desejáveis ou não, contribuindo para a autoafirmação da identidade 
homossexual.  
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03. Inteligibilidade social: a cultura gay entre uma pedagogia queer e a heteronormatividade 

 
Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda (UFPE) 

 
Este estudo teve como objetivo mapear processos de inteligibilidade social em relação às categorias 
dicotômicas sexo/corpo (macho-fêmea), gênero (homem-mulher) e sexualidade (heterossexual-
homossexual) com homossexuais masculinos de camada popular da região metropolitana da cidade de 
Recife/PE. Tendo como referência o paradigma Pós-Estruturalista – ao problematizar o processo de 
inteligibilidade social por meio de categorias dicotômicas -, a Teoria Queer – que assume uma 
perspectiva de compreensão da exclusão da homossexualidade (“patológica”) a partir da inclusão da 
heterossexualidade como normal -, e da utilização de grupo focal – técnica que apreende a 
construção/negociação dos sentidos via fala-em-interação social - possibilitaram identificar processos 
ambivalentes no ethos gay de reforço e de subversão da estrutura heteronormativa, da heterossexualidade 
compulsória e de ruptura de uma inteligibilidade dicotômica, excludente e hierarquizada pelos referidos 
interlocutores em suas performatividades. Tal dinâmica materializou, de certa forma, uma subversão da 
pedagogia hegemônica abrindo espaço para uma pedagogia queer.     
  
04. SUJEITOS OCULTOS: as identidades subterrâneas no contexto da militância LGBTT na 
Região do Cariri cearense 

Francisco Arrais Nascimento (UFPE) 
 Francisco Francinete Leite Junior (UNIFOR) 

 
O movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros - LGBTT surge no Brasil em 
meados no final da década de 1970 em meio a abertura política e da oposição aos governos ditatoriais. Na 
região do Cariri cearense tal movimento foi invisibilizado dada à formação sócio-politico-religiosa de tal 
espaço. Em contrapartida efervesciam em todo o país publicações como a do jornal mensal Lampião da 
Esquina voltado ao público LGBTT e as influências de movimentos políticos e sociais nacionais. A 
militância local limitava-se as praticas e a própria afirmação da identidade sexual dos indivíduos que 
sofriam estigmas sociais. A pesquisa aqui relatada tem por objetivo analisar as imagens geradas pelos 
discursos das mídias sobre o movimento LGBTT na Região do Cariri cearense. Para tanto, fez-se uso de 
pesquisa bibliográfica, além de análise de discurso por meio das contribuições de Michel Pêchex, além 
dos discursos presentes em documento, assim como as linhas de Eni Orlandi (2009) e de Patrick 
Charaudeau (2006). Ao término da análise dos dados coletados concluiu-se que tal abertura estimulou o 
aparecimento de grupos de militância LGBTT no Brasil, chegando a Região do Cariri Cearense em 
resposta epidemia da AIDS na década de 1980 e à violência contra gays, lésbicas, travestis e transexuais, 
em meados da década de 1990. Entre elas a Associação de Apoio, Defesa e Cidadania aos Homossexuais 
-AADECHO  e  posteriormente o Grupo de Apoio à Livre Orientação Sexual do Cariri  - GALOSC. 
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05.   Gueto homossexual como espaço de “homosnormatização” da cultura gay 
 

Nadia Patrizia Novena (UPE) 
 
A prática de frequentar o gueto homossexual está relacionada à sensação de segurança e de liberdade para 
expressar “publicamente” a identidade sexual, bem como, a necessidade de identificação entre iguais. A 
partir do marco teórico de Foucault e Goffmann, elaboramos o conceito de homosnormatização que 
indica a institucionalização da normalização e normatização de um modo gay de ser, de uma cultura gay 
construída/reconstruída a partir das referências da heteronormatividade. Com este pressuposto 
apresentamos a seguinte problematização: a visibilidade de uma “cultura gay”, a ideia de “normalidade” 
fortemente marcada pela emergência de novas formas de organização – inclusive a guetual – não 
representariam mais uma das estratégias de poder que ao invés de excluir e discriminar, estaria agindo 
disfarçadamente e perversamente no sentido de “homosnormatizar” a cultura gay – através do processo de 
assimilação?  Esta pesquisa busca analisar o gueto homossexual a partir de suas condições de 
experimentação de vivências relacionadas a esta identidade, e também, como um espaço marcado pela 
homosnormatização. Através de entrevistas com homossexuais, vimos que o gueto pode revelar-se como 
um dispositivo sócio-organizador da cultura gay, definindo “normas” de como ser gay, lésbica, bissexual, 
travesti e transexual. Esta padronização – que pode expressar as afinidades comuns de um determinado 
grupo – pode servir também, como um mecanismo de opressão dentro do próprio grupo, pois aqueles que 
porventura se colocarem de outra forma, podem sofrer preconceito e discriminação por não atender aos 
padrões que foram determinados. Assim, um gay homosnormatizado não estaria mais à margem, ao 
contrário, passaria a ter seu modo de vida, associado e aproximado ao que foi determinado pela 
heteronormatividade. Um gay “normal” (casado, “pai” de família, por exemplo), que não é  “des-viado”, 
que não está à margem e nem tampouco é um pecador.  
 
06.  Identidades LGBTTS na cidade de Natal 

João Batista Figueredo de Oliveira (UFRN) 
  

 
A categoria "pedaço" discutida por Magnani no livro Na Metrópole, foi o primeiro estímulo para este 
trabalho, vindo em seguida o embasamento teórico de Néstor Perlongher que nos auxiliou na percepção 
do espaço social LGBTT.   Esta comunicação será o resultado das primeiras aproximações com a debate 
sobre a relação desejo/identidades/espaços sociais. A pesquisa de campo está sendo realizada entre 
membros de grupo LGBTT, que se reúne semanalmente na praça da Mitsubishi, nome popular dado à 
praça Dr. Amaro Marinho, formando um espaço social de identidades, aproximando-se assim do que 
Perlongher aborda como "espaço do código". Tentamos neste trabalho evidenciar este espaço como uma 
realidade de identidades que buscam se afirmar, tendo em vista a repressão que o preconceito ainda impõe 
aos homossexuais. A homofobia segrega grupos sociais, por isso podemos ouvir nas falas dos 
participantes do pedaço LGBTT da Mitsubishi, que ali eles se sentem à vontade e livres para partilharem 
suas experiências e desejos. A conclusão provisória que pode ser feita a partir deste pedaço ou espaço 
código, é que esses grupos são realidades que possuem uma lógica de funcionamento, que se constituem 
como meio eficaz de socialização e que se formam no cotidiano como expressão dos diferentes jeitos de 
ser.  
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07. Tensionamentos, (des)legitimações e concepções de sujeitos LGBT no estado de Pernambuco 
 

Aurenea Maria de Oliveira (UFPE) 
 Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda (UFPE) 

  Marcelo Silva Cavalcanti  (UFPE) 
 
Esta pesquisa é um recorte do projeto interinstitucional (UFBA, UFPE e UFMG) “A Visibilidade dos 
Corpos Gendrados e seus Desdobramentos Políticos e Cotidianos”.  Ela foca nas categorizações sobre 
sexo, gênero e sexualidade em diferentes esferas do estado de Pernambuco, visando se debruçar sobre 
atores LGBTTI a fim de perceber as nuances e performances destes, inseridos em uma lógica urbana de 
(des)legitimação de suas vidas. Torna-se objeto de nosso estudo perceber como esses deslocamentos das 
categorias dicotômicas (macho/fêmea; homem/mulher; heterossexual/homossexual) são reproduzidas nas 
esferas: do Estado, enquanto provedor de direitos através da criação de políticas públicas; do movimento 
social, enquanto esfera cujo intuito seria pressionar o tecido social na garantia de determinadas pautas de 
reivindicação; e nos espaços de lazer, verificando como os próprios atores envolvidos na trama, 
significam suas práticas erótico-sociais. O campo do lazer se configura como rico espaço de variadas 
opiniões e modos de se colocar ante vivências pessoais e coletivas nos meios LGBTTI configuradas em 
espaços outros; no contexto do Estado, verificamos que embora apresentem os sentidos hegemônicos de 
sexo, gênero e sexualidades, há algumas desestabilizações em relação aos pares dicotômicos; por último, 
no movimento social, verifica-se mais uma vez uma tensão entre a reprodução da inteligibilidade 
heteronormativa e da heterossexualidade compulsória e possíveis desconstruções desses sentidos 
condensados.  
 
08. Travestis e transexuais nas escolas da Rede Municipal Do Recife: ações do GTOS (Grupo de 
Trabalho em Orientação Sexual) para a inclusão escolar 
 

 Silvana Maria Oliveira (Secretaria de Educação do Recife (GTOS) 
 
A Secretaria de Educação Esporte e Lazer do Recife, desde 1996 desenvolve um programa de orientação 
sexual, através do GTOS (Grupo de Trabalho em Orientação Sexual), que atua na área da sexualidade 
humana e tem como princípio a cidadania, o respeito à diversidade sexual, a luta contra preconceitos, 
mitos, tabus e intolerância. O GTOS desenvolve suas ações, a partir de três eixos temáticos: 1) Corpo, 2) 
Diversidade sexual e 3) Justiça de gênero. Nessas ações têm se destacado a problemática relacionada a 
inclusão das/dos travestis e transexuais nas escolas municipais do Recife. A partir das categorias de gueto, 
travestilidade e inclusão escolar definimos o objetivo deste estudo que é analisar as discriminações 
sofridas pelas/pelos travestis e transexuais nas escolas municipais do Recife e apontar ações 
desenvolvidas com vistas a minimizar a segregação/exclusão e fortalecer a inclusão escolar. Para tanto, 
empregamos a entrevista semiestruturada com questões elaboradas a partir do objetivo do estudo. Os 
discursos das/dos travestis e transexuais apontam para fragilidade da inclusão, demonstrando que essa só 
é possível em algumas escolas, que acabam assumindo a conotação de gueto por acolherem tais 
identidades. Os estudos apontam ainda, que há uma segregação nos espaços escolar, de forma que 
algumas/alguns delas/es sofrem discriminação e violência_velados ou não. Esses discursos mobilizam 
ações relacionadas a: intensificação na formação continuada com a comunidade escolar; realização de 
seminários temáticos e ações a fim de inserir a temática no projeto político pedagógico das escolas e com 
isso minimizar a exclusão escolar. 
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09. O Gueto LGBT na cidade do Recife: sentidos, demandas e ações da Gerência de Livre 
Orientação Sexual 
 

Wellington Pastor (Gerência da Livre Orientação Sexual da cidade do Recife) 
 
A Gerência da Livre Orientação Sexual da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da 
Prefeitura Municipal do Recife, atua como agente articulador para construção e fortalecimento de 
políticas públicas voltadas para cidadania da população LGBT. A partir das ações desenvolvidas por esta 
Gerência, levantamos as seguintes questões para o estudo: quais são as razões que levam os sujeitos 
pertencentes aos grupos LGBT a se organizarem em guetos? Quais são as dificuldades e demandas destes 
sujeitos quanto à expressão pública de sua identidade sexual? E, como as vivências e interações afetivo-
sexuais acontecem nesses espaços? O objetivo deste estudo é compreender os sentidos atribuídos às 
relações que se estabelecem nos espaços reconhecidos socialmente como gueto e elaborar ações com 
vistas a ampliar os espaços de expressão das identidades LGBT, na cidade do Recife. O estudo se 
apropria das categorias de espaço urbano, homossexualidade e gueto para desenvolver suas análises. As 
primeiras observações foram construídas a partir da pesquisa etnográfica, que envolveu observações em 
espaços de homossociabilidade como cinemas, bares, restaurantes e boates no bairro da Boa Vista, centro 
comercial do Recife, região que se concentra grande número destes estabelecimentos, além do bairro ter 
uma característica boemia e haver algumas áreas residenciais habitadas quase que exclusivamente por 
homossexuais. Realizamos também, entrevistas semi-estruturadas a partir de um roteiro de questões 
formulado a partir do objetivo geral da pesquisa. As considerações parciais deste estudo apontam para: a) 
o gueto surge como um espaço identitário de uma subcultura singular que normatiza e constrói ao mesmo 
tempo, um estereótipo sobre ele; b) a apropriação e construção deste espaço parecem acontecer em função 
da violência – velada ou não, sofrida pelos homossexuais; c) a existência e a permanência do gueto são 
dadas pelo significado atribuído pelos homossexuais, como um espaço onde se expressam livremente a 
identidade de gênero e sexual, a salvo dos olhares discriminatórios da sociedade. Essas análises têm 
evidenciado a necessidade da Gerência da Livre Orientação Sexual, elaborar ações e estratégias 
específicas que ampliem os espaços de expressão da identidade LGBT – para além dos guetos, 
possibilitando com isso, garantir a cidadania plena dentro de um Estado Democrático de Direito.  
 
10. Uma abordagem sobre relações afetivo-sexuais e transmissão do HIV/AIDS dentro de 
perspectivas do direito humano ambiental 

Monica Paraguassu (UFF) 
 
Desconsiderando preconceitos e crenças presentes no binômio relação sexual-afetiva e transmissão do 
HIV/AIDS, propomos uma reflexão sobre a forma de proteção dos bens jurídicos pela sociedade do risco 
industrial pós-moderna nas práticas sociais homossexuais, que dissimulam reproduções conservadoras do 
autoritarismo machista também presentes nas práticas sexuais do grupos lgbtts.  Valemo-nos da disciplina 
da política criminal associada às referências teóricas do direito ambiental, por meio do modelo Estado-
sociedade liberal como suporte das garantias de direitos e liberdades individuais, forjadas, portanto pelo 
Estado Democrático de Direito, no que concerne à teoria da imputação objetiva e na medida da 
contextualização da proteção do Homem, segundo parâmetros da questão da qualidade de vida, dentro da 
perspectiva de um meio ambiente sadio, posto que o direito ambiental é antropocêntrico.  Dessa forma, 
fazemos uma reflexão buscando a compreensão sobre os bens jurídicos que podem ser protegidos para a 
paz social, como também sobre o discurso da universalização dos direitos humanos ambientais, 
considerando particularismos e diferenças culturais e comportamentais, bem como a co-responsabilização 
das condutas entre parceiros, que se projetam como protagonistas e não como mero figurantes em suas 
vidas, ressaltando a ecopedagogia na formação da cidadania. 
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11.  A quadrilha junina como gueto: possibilidades de vivência e expressão das identidades LGBT 
 

Alexsandro Ramos dos Santos (Coordenadoria LGBT de Olinda) 
 
A Coordenadoria de LGBT do Município de Olinda dentre as funções que desempenha, destacamos a de 
acolher e acompanhar as demandas da população LGBT, a fim de construir e fortalecer as políticas 
públicas para este grupo. Nas ações desenvolvidas, pudemos observar a participação dos grupos LGBT na 
quadrilha junina Raio de Sol de Olinda, e na quadrilha junina de Casa Amarela em Recife, o que nos 
levou a levantar a seguinte questão para o estudo: que possibilidades de vivência e expressão das 
identidades LGBT são proporcionadas pela participação na quadrilha junina de Olinda? O objetivo deste 
estudo é analisar as possibilidades de vivência e expressão das identidades LGBT, em especial, 
compreender o protagonismo exercido pelos sujeitos LGBT nessa manifestação cultural. Para esta análise 
nos apropriamos das categorias de gueto, espaço urbano, diversidade sexual e manifestação cultural.  As 
primeiras considerações deste estudo foram construídas a partir da pesquisa etnográfica, com observações 
das apresentações das quadrilhas juninas. Empregamos também a técnica da entrevista semi-estruturada a 
partir de um roteiro de questões. Nossas considerações parciais apontam para a quadrilha junina como 
gueto LGBT, já que os sujeitos afirmam que participam desta manifestação cultural por considerarem que 
neste espaço é possível expressar livremente a sua identidade sexual, sem a preocupação de serem 
discriminados ou sofrerem violência. Os sujeitos LGBT destacam também, o protagonismo exercido por 
eles na quadrilha, pois segundo os seus discursos, são identificados pelo público como artistas e não como 
homossexuais. Os discursos ressaltam a quadrilha junina como um importante espaço político, pois ao 
definirem um determinado tema, como neste ano – o casamento homoafetivo, na quadrilha junina de Casa 
Amarela– possibilitam a discussão e reflexão das temáticas relacionadas a este tema como a cura gay por 
exemplo 
 
12.  As “bunitas”: é de músculos que eles gostam 

Tarsila Chiara A. S. Santana (FUNEC) 
 
O presente trabalho resulta de uma pesquisa social qualitativa, de orientação etnográfica (MAGNANI, 
2000; PEIRANO, 1992; CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000; DAMATTA, 1978) e tem como objetivo 
abordar os modos como são construídas subjetividades e identidades coletivas a partir de práticas 
sexuais/eróticas dissidentes, práticas de consumo, estilos de vida, especificamente do estilo dos gays 
musculosos intitulados como as “bunitas”, “barbies” (FRANÇA, 2006, 2009, 2012; OLIVEIRA, 2009; 
TEXEIRA, 2009; REIS, 2012). Tendo como interlocutores homossexuais que prezam pela aderência aos 
corpos sarados e costumam frequentar boates como The Week, Flex e Bubu, na cidade de São Paulo, SP. 
 
13. Entre o "feirão" e o armário: um estudo sobre discursos de pertencimento e relatedness entre 
jovens gays da periferia de Goiânia-GO 

Bruno dos Santos Hammes (UFG) 
 
Este trabalho buscou analisar e entender o processo de constituição de identidades, subjetividades e 
pertencimentos experimentados por jovens frequentadores de um espaço de lazer e sociabilidade GLS 
conhecido como "Feirão do Chopp", regado a chope e pagode ao vivo, o que evoca a apropriação de 
elementos simbólicos que cruzam referentes da homossexualidade com a cultura afro-brasileira (RATTS 
& DAMASCENA, 2006). Ao tomar como objeto de estudo as sociabilidades lidei com as discussões 
contemporâneas em torno de análises interseccionais (PINHO, 2004; 2008; PINHO & FIGUEIREDO, 
2002 ; RATTS, 2007; REDUZINO, 2008; GREEN,2003) ao cruzar a questão da sexualidade com a racial 
e de classe (PISCITELLI, 2010; MARQUES, 2010). A título de recorte, um local específico, envolvendo 
uma imersão etnográfica a fim de delinear e entender o cenário local onde se dão relações de 
sociabilidade e lazer, bem como entender as questões e relações sociais e de poder, que influenciam esse 
espaço. Tomo a 'revelação' da sexualidade na juventude (FIÚZA, 1990; MONTEIRO, 1999) como um 
momento em que se inicia a transformação de uma determinada rede de social e de parentesco (LÉVI-
STRAUSS, 1976; LUNA, 2001), pondo em foco a construção, reorganização ou rompimento de vínculos 
e nessa medida busco apreender em que medida a existência desses espaços de sociabilidade GLS 
possibilitam ou facilitam o contato com outras pessoas em situações semelhantes e atua na constituição de 
identidades e subjetividades. 
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14. Identidade sexual e gênero: analisando os discursos de alunos do curso de licenciatura de 
Educação Física da UPE 

Camila Estephany Felix da Silva (UPE) 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos dos alunos em relação à temática de 
diversidade sexual e gênero no curso de licenciatura em Educação Física, em especial, compreender como 
se estabelecem as relações homossexuais e quais são as suas repercussões no cotidiano deste curso. O 
marco teórico deste estudo foi construído a partir de autores como: Rodehn (2009); Bortolini (2008); 
Fraga (2000); Meyer (2003); Scott (1995); Araújo e Barreto (2009); e os PCN’s de orientação sexual e o 
de educação física, dentre outros. Tendo como pressuposto o paradigma de pesquisa qualitativa, 
apreendemos os discursos dos alunos sobre a diversidade sexual e de gênero através da técnica de 
entrevista semi-estruturada. O roteiro foi composto em quatro módulos: 1. Dados pessoais; 2. Percepções 
acerca da diversidade sexual e de gênero; 3. Tratamento do tema diversidade sexual e de gênero ao longo 
da formação profissional; 4. Atuação profissional no trato da temática da diversidade sexual e de gênero 
nas aulas de Educação Física. Nossas leituras apontam para ausência do trato das temáticas de diversidade 
sexual e gênero ao longo da formação profissional; os discursos apontam divergência em relação ao 
sentido dos termos diversidade sexual e gênero como também, para a necessidade de implementação 
desses conteúdos na formação profissional. Os discursos dos alunos apontam para a ausência de 
discussões sobre o tema durante a sua formação, e quando o tema é tratado acontece de forma pejorativa. 
Da mesma forma, o cotidiano vivenciado neste curso, aponta para a formação de guetos como espaços 
onde os alunos podem expressar “livremente” a sua identidade sexual. Este estudo busca contribuir com a 
revisão dos cursos de formação dos graduandos de licenciatura em educação física, já que segundo os 
discursos, estes apresentam dificuldades em lidar com o tema da diversidade sexual e de gênero.  
 
15.   O gueto como espaço de (re)produção dos padrões de consumo 
 

Diego Cardoso Silva (Faculdade Frassinetti do Recife) 
 Ivana Marques dos Santos Silva (UFPE) 

 
O presente trabalho tem como objetivo investigar como os padrões do consumo compartilhados pelos 
diferentes guetos da comunidade gay (re)produzem modelos normatizados do exercício da identidade. 
Para tanto, procuraremos articular uma discussão a respeito das relações entre gueto, sexualidade e 
consumo, tomando como foco aspectos relacionados ao mercado de consumo direcionado a 
homossexuais. Partimos do pressuposto de que o consumo do público gay apresenta-se como uma das 
expressões da cultura de consumo a nível macrossocietário, sendo assim está vinculada ao 
individualismo, às relações de mercado, e aos valores, práticas e imperativos das instituições que o 
influenciam. O gueto gay representa uma dessas instituições, já que é um espaço de sociabilidade no qual 
se é partilhado um determinado modo de ser, criando assim o universo particular gay. No atual cenário, os 
guetos encontram-se sob constante influência do mercado, ao passo que absorvem e difundem os padrões 
de consumo. Neste espaço existe, portanto, uma normatização das relações de consumo dos indivíduos 
que o integram. Deste modo, enfocamos também a produção dos significados atribuídos ao padrão de 
consumo instituído por tais guetos e como esses significados operam na construção da identidade gay dos 
indivíduos. 
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16. Homossexualidade nos anos 60 a 80 na cidade do Recife: uma análise de suas práticas e 
representações sociais 

Camila Estephany Felix da Silva (UPE) 
 
Esta pesquisa que se propõe a analisar as práticas e as representações sociais da homossexualidade 
vivenciadas nos anos 60 a 80 na cidade do Recife. As primeiras reflexões apresentadas foram construídas 
a partir da pesquisa bibliográfica e da entrevista narrativa. As narrativas são uma das principais formas 
discursivas nas quais as representações sociais se desenvolvem; quando sujeitos sociais organizam 
eventos em uma trama, eles os revestem com significados, valores e afetos que são o material substantivo 
das representações sociais. Neste estudo, essa técnica nos permitiu reconstruir brevemente as práticas e as 
representações sociais da homossexualidade vivenciadas nos anos 60 a 80 na cidade do Recife, tendo em 
vista a escassez de documentação e registros sobre esse assunto; ao mesmo tempo, estas entrevistas foram 
feitas admitindo que nas narrativas sobre este evento representações sociais seriam produzidas e 
difundidas. Considerando esses elementos, foram entrevistados pelos pesquisadores quatro homossexuais 
– três homens e uma mulher. Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram dois: que se 
identificassem como homossexuais e que tenham frequentado espaços GLS com certa frequência e há 
algum tempo durante o período dos anos 60 a 80. Os materiais bibliográficos e os depoimentos 
delimitaram o período histórico determinado para esta pesquisa. Nos anos 60, as práticas homossexuais 
na cidade do Recife se concentravam na região do Cais de Santa Rita. Suas representações estão 
relacionadas a liberdade diante do sexo, tanto para satisfazer as necessidades quanto os desejos e fantasias 
dos homossexuais. Nos anos 70, com o crescimento da cidade alguns espaços alternativos de lazer surgem 
na cidade. Estes espaços foram representados em sua força de socialização,de trocas de experiência e 
possibilidades de aprendizagem quanto às práticas homossexuais; fundamentalmente representaram os 
primeiros espaços de afirmação homossexual da cidade. A representação social atribuída aos espaços de 
homossociabilidade dos anos 80 foi a de gueto, anos em que surge o primeiro espaço para lésbicas situado 
no Bairro do Arruda, onde um casal de mulheres transformou a sua casa num Bar. Este foi representado 
como espaço pioneiro para a afirmação da identidade lésbica na cidade. Vimos através deste estudo que 
os espaços e representações apresentados operavam como dispositivos de produção de subjetividades, 
pois representavam para os homossexuais um lugar de liberdade para vivenciarem e manifestarem a sua 
sexualidade. 
 
17. Homofobia em Pernambuco: as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assessoria Especial do 
Governador para Diversidade Sexual. 
 

Rildo Véras (Assessor Especial do Governador para Diversidade Sexual) 
  
Em Pernambuco, desde 2009, criou-se a Assessoria Especial do Governador para Diversidade Sexual, 
diante da necessidade de um órgão que conduzisse as resoluções da I Conferência Estadual LGBT (2008). 
As ações da referida Assessoria perpassam, dentre as várias ações, pelas parcerias com as diversas 
secretarias governamentais em busca do enfrentamento às dificuldades de discriminação sofridas pelas 
populações LGBT em Pernambuco, objetivando a construção e efetivação da cidadania plena para 
populações historicamente discriminadas, como é o caso de LGBT. Vale salientar que o Estado tem-se 
destacado quanto ao número de casos de violência dirigida a este grupo. Nesse sentido, o presente 
trabalho busca analisar a dinâmica da violência exercida contra o grupo LGBT e a função do gueto neste 
processo, bem como, compreender as ações desenvolvidas  pela Assessoria do Governador para 
Diversidade Sexual no Estado de Pernambuco. Tendo como referência teórica as políticas públicas 
federais e estaduais para essa temática e com base nos dados levantados a partir do disque denuncia, 
temos as seguintes considerações parciais: no ano de 2011, foram registradas 270 violações denunciadas 
ao poder público e alguns municípios apresentaram os seguintes números de ocorrências: 10 no município 
de Aliança; 03 em Araripina; 08 em Belo Jardim; 35 em Caruaru, 21 em Ipojuca; e 71 em Recife. A partir 
dessas referências, destaca-se a seguinte ação da Assessoria: atender às vítimas de violação de direitos 
humanos LGBT, pelo Centro Estadual de Combate à Homofobia, bem como, o acompanhamento, 
investigação e elucidação dos homicídios de LGBT realizados pela Secretaria de Defesa Social. 
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18. Reflexões foucaultianas sobre a cultura gay: resistência e política não-identitária 
 

Emilson Silva Lopes (UECE) 
 
Michel Foucault, filósofo francês, concebe a sexualidade como um dispositivo – um domínio articulado 
de técnicas de saber-poder que agem sobre os corpos e as subjetividades constituindo-os.  Porém, 
Foucault entende que a constituição de corpos e subjetividades sexualizadas não ocorre de forma passiva, 
mas em uma agonística, luta, e percebe que seria possível a apropriação destas mesmas sexualidades 
como formas de resistir, como possibilidade de outra experiência da própria sexualidade. Neste sentido, a 
partir do pensamento e obras de Foucault, é possível refletir sobre a construção de uma sociabilidade gay 
como uma destas formas de resistência ao dispositivo de sexualidade. A hipótese foucaultiana é que a 
produção de uma cultura gay se diferenciaria na medida em que implica a produção de outros modos de 
vida, da experiência de viver junto, da amizade e uma intensificação dos prazeres a partir do corpo, mas 
estes deveriam ser irredutíveis ao sexo ou a uma identidade sexual. Ao invés de interpretação dos desejos, 
busca de uma verdade sobre a sexualidade, ou estabelecimento de identidades sexuais a estratégia de luta 
dos homossexuais deveria ter como objetivo maior o exercício continuo dos sujeitos inventarem a si 
mesmos e suas relações de forma criativa, pois desta forma poderiam se ampliar os espaços de liberdade e 
sociabilidade limitados pela administração das instituições sociais hegemônicas. 
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GT 07: Trabalho, Gênero e Subjetividade 
 
Coordenadores:  

Cesar Sanson (UFRN)  

Darli Sampaio (PUC/PR) 

 
01.  Divisão sexual do trabalho: algumas considerações acerca da posição das mulheres no mercado 
de trabalho  
 

Lara Xerez Peixoto Ferreira (UECE) 
 
O presente artigo visa acumular algumas considerações acerca das particularidades da exploração da mão 
de obra das mulheres e suas respectivas posições no mercado de trabalho brasileiro. Compreendendo que 
as questões de gênero foram sendo apropriadas pelo mercado de trabalho, o intuito é analisar como a 
mão-de-obra feminina tornou-se fator estruturante para a flexibilização das relações sociais no mundo do 
trabalho. Partindo da perspectiva da totalidade social, e de que a classe, o gênero e a etnia estruturam essa 
totalidade, tem-se que é indispensável tecer algumas reflexões acerca da divisão sexual do trabalho, que 
durante anos partiu-se do determinismo biológico, do  papel das mulheres na reprodução biológica, para 
naturalizar tal divisão. Em seguida, analisaremos a inserção da mulher no mercado de trabalho, nos 
detendo a formação social do sistema capitalista, compreendendo que o trabalho das mulheres não foi só 
visto como diferente, mas que recebe uma menor remuneração e valorização em comparação ao trabalho 
masculino. Assim, chegaremos ao nosso objetivo que é explanar acerca da atual posição das mulheres no 
mercado de trabalho e que sua atual inserção é resultante de determinismos históricos e sociais, onde 
mostramos que foi socialmente construído  e reproduzido os papéis femininos e  como isso tem seus 
reflexos no mundo do trabalho. 
 
 
02. As relações de gênero e a feminização da docência em Educação Infantil 
 

Karine Jacques Hentges (Universidade Federal de Pelotas) 
 Angelita Alice Jaeger (UFSM) 

 
O presente trabalho tem como objetivo tematizar as relações de gênero e a feminização da docência na 
Educação Infantil brasileira. Para isso, foi realizado um recorte histórico e de caráter bibliográfico, 
buscando entender como essa profissão foi se tornando marcadamente feminina. Vale salientar que 
inicialmente a escola era masculina, somente homens ensinavam e somente meninos aprendiam. Ao longo 
do tempo, por motivos tanto econômicos quanto sociais, a escola passa a admitir a inserção de professoras 
mulheres e a educação de meninas. Para que a entrada das mulheres nessa profissão tivesse maior 
aceitação social, foram utilizados artifícios discursivos que acentuavam a sensibilidade e a afetuosidade 
como atributos constituintes da feminilidade e centrais no exercício dessa profissão. Além disso, os 
baixos salários e status social contribuíram para o afastamento dos homens da docência em Educação 
Infantil. 
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03. As relações sociais de gênero na sociedade capitalista: a divisão sexual do trabalho em debate 
 

Priscilla Brandão De Medeiros (UEPB) 
 
As transformações que afetam o mundo do trabalho, em especial, desde a década de 1970, afetaram, 
consubstancialmente também, o contexto de vida das mulheres, intensificando a divisão sexual do 
trabalho. Estas que, por sua vez, desde o advento da maquinaria dentro dos processos de produção, já se 
faziam presentes na ocupação de postos de trabalho, e veem sua inserção no mercado de trabalho tornar-
se mais visível a partir da década supramencionada. Contudo, a inserção da massa feminina no mercado 
de trabalho, veio acompanhada da precarização e da exploração do uso da força de trabalho, uma vez que 
o capital se aponderou dessa mão-de-obra barata, acentuando ainda mais a divisão sexual do trabalho, de 
modo a acentuar a duplicação na jornada de trabalho das mulheres. Com a notória inserção da mulher no 
mundo do trabalho, pode-se vislumbrar um acentuado progresso político-crítico deste gênero, uma vez 
que a mesma “rompeu” com a unicidade atribuída ao seu papel na esfera doméstica. Portanto, o fim do 
século XX, e início do século XXI são, denodadamente, marcados por transformações que afetaram, 
consubstancialmente, a conjuntura feminina meio as relações políticas, sociais, econômicas e culturais. 
 
04. Gênero, trabalho faccionado e reestruturação produtiva 

Jéssica Lôbo Sobreira (UFPB) 
 
Os impactos da reestruturação produtiva sobre as condições de trabalho sofrem variações segundo o sexo 
e a mão de obra desempenhada, apesar das mudanças que esta acarreta no  mercado e na organização do 
trabalho no contexto atual da economia. Dessa maneira, o novo modelo de flexibilização, para as 
mulheres, passa pela utilização ‘intensiva’ de formas de emprego precárias através de contratos de curta 
duração, empregos por tempo parcial e/ou trabalho em domicílio. Esse “fenômeno” manifesta-se 
principalmente na concentração do gênero feminino nas empresas informais, onde predomina o trabalho 
instável, mal remunerado e pouco qualificado, opondo-se dessa as empresas formalizadas, onde concentra 
o trabalho estável, mais qualificado e melhor remunerado. Dessa maneira, este trabalho propõe tecer 
algumas considerações sobre as particularidades da exploração da mão de obra feminina e a posição das 
mulheres no mercado de trabalho, a partir da cadeia produtiva do setor de confecção de jeans em 
Toritama – PE. 
 
05. Divisão sexual do trabalho e desigualdades de gênero: uma análise do processo de precarização 
do trabalho feminino frente à crise econômica 

Shirleny de Souza Oliveira (UFPB) 
 Patrícia Soares Grimaldi (UFPB) 

 
Em tempos de crise econômica, o mercado em consonância com o Estado neoliberal, ao executarem 
saídas para sua superação, põem em cheque as condições de sobrevivência das/os trabalhadoras/es. 
Privatizações, cortes em gastos com serviços públicos e diminuição na proteção social são apenas 
algumas das alternativas para reestruturação do capital e manutenção da ordem. Os impactos dessa crise e 
a reestruturação produtiva resultam no desemprego, subembrego, na flexibilização e precarização do 
trabalho assalariado. Soma-se às consequências da presente crise, um fator determinante: sua expressão 
de forma desigual, principalmente para o trabalho feminino, uma vez que resulta no aumento das 
disparidades de classe e gênero. O presente trabalho objetiva, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
suscitar pontos para reflexão no que diz respeito às desigualdades de gênero presentes no contexto das 
relações do mundo do trabalho, dentro da atual conjuntura, bem como sinalizar de que forma a divisão 
sexual do trabalho influencia na reprodução da hierarquia de gênero, de modo que resulte 
consideravelmente na desqualificação da força de trabalho feminina. Por fim, pretende-se nortear 
aspectos que ultrapassem pensar a situação das mulheres no mundo do trabalho apenas dentro da lógica 
do capital, apontando para a construção de uma sociabilidade sem opressão ou exploração de gênero. 
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06.  Divisão sexual do trabalho e relações de poder: tecendo reflexões sobre as construções sociais 
de gênero 
 

Deinair Ferreira de Oliveira (UECE) 
 Jaiane Araujo de Oliveira (UECE) 

 Ana Paula Neves Lopes (UECE) 
 
Nos diferentes lugares, desde as épocas mais remotas de civilização, as construções sociais determinam as 
atribuições pertinentes a cada sexo. Nesse sentido, as relações de poder se fundamentam pelos modelos 
construídos em cada sociedade do que é ser masculino e feminino, gerando a submissão feminina nos 
espaços públicos e privados. Esse trabalho foi conduzido com o objetivo de refletir acerca das relações de 
poder que permeiam os processos de divisão do trabalho, enquanto resultantes da divisão de gênero 
incorporada e cristalizada na sociedade. Essa discussão foi desenvolvida com base nos estudos realizados 
ao longo da vida acadêmica, através de uma revisão bibliográfica de alguns pesquisadores da área que 
possibilitaram refletir essa temática a partir da realidade. Uma vez que, a divisão sexual do trabalho se 
constitui na designação de atividades próprias a cada sexo com base nas diferenças de gênero, estabelece-
se uma hierarquia entre o valor do trabalho produzido nos âmbitos público e privado, que se naturalizam 
nas relações de poder no mundo doméstico e na sociedade. 
 
 
07. Entre a família e a fábrica: memórias das mulheres da sanbrinas  

 
Daniella Karla Portela Guimarães Hangai  

(Universidade Federal de Campina Grande) 
 
A SANBRA foi uma renomada multinacional que se instalou na cidade de Campina Grande na Paraíba 
entre as décadas de 1930 à 1980, e que empregou muitos campinenses no processamento do 
beneficiamento do  algodão e sisal.  Um dado peculiar sobre a SANBRA se dá pelo fato dela ter 
contratado um grande número de mulheres como operárias. Estas mulheres vindas das cidades adjacentes, 
complementavam a renda familiar, e muitas vezes provinham o sustento dos seus lares. Na fábrica elas 
trabalhavam principalmente no setor do sisal, o qual era o trabalho destinado para as mulheres, por suas  
ditas características “frágeis e delicadas”. Lá elas usavam os conhecimentos adquiridos  no campo: 
selecionavam, mediam e classificavam as fibras do sisal de acordo com seu tamanho, espécie e qualidade. 
No entanto, o trabalho feminino na SANBRA, não era consistia só de delicadezas e sutilidades, era tão 
duro quanto o masculino, quando se tinha que bater o sisal e prensá-lo. Era na fábrica que muitas dessas  
mulheres desenvolviam seus relacionamentos, encontravam amores que se tornavam companheiros de 
vida , mas era na fábrica também que algumas sofriam  abusos emocionais e físicos. Na fábrica passavam 
a maior parte do seu tempo diário, e os seus lares se tornavam refúgios, os “seus espaços”, onde podiam 
descansar, cuidar, nutrir. Mas o trabalho apesar de duro e necessário, não era visto como mal, mas como 
um símbolo de independência e capacidade. Suas memórias evidenciam suas vidas dividas entre o labor 
da fábrica e cuidar do lar. 
 
08. Gênero e trabalho: a realidade das catadoras de materiais recicláveis de Natal – RN 
 

 Carla Montefusco de Oliveira (UFRN)  
Chrislayne Caroline Dos Santos Nascimento (UFRN)  

 Maria Assis de Oliveira (UFRN) 
 
As mutações no mundo do trabalho, fruto da reestruturação produtiva, promove a intensificação da 
precarização das condições de trabalho e vida da classe trabalhadora, afetando, a partir da divisão sexual 
do trabalho principalmente as mulheres. Dessa maneira, podemos inferir que essa divisão reafirma a ainda 
existente subalternização dos trabalhos femininos, o que nos leva a velha discussão que aponta o lugar do 
feminino e do masculino. Nesse contexto, o presente trabalho esboça um recorte de gênero que objetiva 
debater a situação das mulheres catadoras de materiais recicláveis da cidade do Natal-RN. Para tal, foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com as catadoras da Cooperativa de Material Reciclável – 
COOPCICLA, localizada no antigo lixão de Cidade Nova. Como resultados principais da pesquisa, 
identificamos que a mulher catadora sofre uma dupla carga preconceituosa tanto pela construção social 
atrelada à lógica patriarcal como pelo próprio processo de estigmatização, que perpassa a profissão de 
catador. 
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09. Mulher no mercado de trabalho: uma desigualdade de gênero 

 
Allinne Cristiny Goes Cavalcante (UFAL) 

Edylla Damares Santos Souza (UFAL) 
 Marilaine Bispo Alves (UFAL) 

Thiago de Oliveira Silva (UFAL) 
 
Decorrente de toda a trajetória feminista hoje observar-se a presença feminina em ambientes que antes 
eram restritamente masculinos, como por exemplo, demais profissões, locais públicos, na política, etc. 
Mesmo assim, nota-se que as mulheres ainda encontram grandes dificuldades de serem recompensadas e 
promovidas em relação aos homens, evidenciando em alguns casos grandes desigualdades de gênero. O 
presente artigo tem como objetivo, abordar a mulher no mercado de trabalho e a desigualdade gênero, que 
vem aumentando nos últimos anos a partir de uma análise sobre a entrada da mulher no mercado de 
trabalho e divisão sexual. O estudo vem questionar e discutir a realidade social em meio às contradições e 
imposições postas à sociedade, ou seja, indo além da aparência, transcendendo a realidade empírica 
buscando seus nexos causais, partindo para uma pesquisa bibliográfica e documental com um olhar crítico 
e embasado na teoria marxista. 
 
10. Cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal – RN: uma análise de gênero 

 
Nathália Galvão de Oliveira Azevedo Rocha (UFRN) 

Priscilla Gracia Nascimento de Brito (UFRN) 
 
A atual sociabilidade capitalista dissemina o consumismo, e, portanto, intensifica a produção de 
mercadorias que vão se tornando cada vez mais obsoletas para ganhar rotatividade no mercado. Com isso, 
surgem várias problemáticas, uma delas é a destinação dos resíduos sólidos. Dessa maneira, em âmbito 
nacional, a preocupação do Estado brasileiro com a questão pode ser evidenciada, por exemplo, em 2010, 
quando foi sancionada a Lei 12.305/2010 que coloca como uma das alternativas para apaziguamento dos 
problemas referentes à excessiva quantidade de resíduos sólidos produzidos, a reciclagem. Entretanto, é 
válido ressaltar que, além de reconhecer a importância da reciclagem, há que se (re) conhecer, 
principalmente, o papel dos sujeitos que a torna possível bem como as condições de trabalho as quais se 
submetem e o próprio processo de estigmatização que perpassa a profissão de catador de material 
reciclável. Nessa perspectiva, a fim de nos aproximarmos dessa realidade, estabelecemos contato com os 
cooperados de duas cooperativas de materiais recicláveis de Natal, COOCAMAR e COOPCICLA, ambas 
localizadas no bairro de Cidade Nova. Para isso, realizamos um recorte de gênero sobre a situação das 
mulheres catadoras dessas cooperativas por considerarmos que a mulher catadora carrega uma dupla 
carga preconceituosa, tanto pela construção social atrelada a lógica patriarcal, como pelo próprio processo 
de estigmatização que permeia a profissão.   
 
 
11. Gênero e trabalho no comércio de vestuário no Bairro de São José – Recife/PE 

 
Maria Grazi Cribari Cardoso  

 
O objetivo da pesquisa é analisar a divisão sexual do trabalho no comércio de vestuário popular. Supomos 
que homens e mulheres estão sujeitos ao trabalho precário mas as perspectivas de gênero essencializadas 
e dualizadas na pequena empresa familiar, repercutem na organização social do trabalho, nas trajetórias 
ocupacionais e nas relações de gênero no trabalho. Abordagem qualitativa, realizada no bairro de São 
José – PE,utilizando-se das técnicas da observação participante e entrevista. Em geral, homens e mulheres 
exerciam mais de um tipo de atividade no trabalho, tinham horários de trabalho muito longos, pouca 
qualificação, baixa renda e más condições de trabalho. No entanto, as relações entre as vendedoras (força 
de trabalho principal neste seguimento), funcionários, patrões e clientes expressavam de maneira 
categórica a construção cultural antagônica entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. 
Concluimos pela assimetria de gênero entre as duas categorias ocupacionais centrais nesse comércio. 
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12. Retrato em preto e branco: cor, gênero e seletividade nos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Ouro Preto – UFOP 

Lara Marceli Quintino (UFOP) 
Jussara de Cássia Soares Lopes (UFOP) 

 
Este estudo se propõe a identificar, através de pesquisa exploratória, a participação de negros e negras nos 
cursos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, especialmente no que se refere a 
uma diferenciação quanto ao prestígio das carreiras acessadas. Contar-se-á, para tanto, com pesquisas 
realizadas a partir de dados secundários, disponibilizados anualmente pelo Instituto de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, através do Censo da Educação Superior. O estudo nos possibilitará, 
dessa forma, apreender a realidade dos diferentes grupos de cor/raça e gênero no interior dessa 
universidade, evidenciando se há uma participação desigual de mulheres autodeclaradas pretas ou pardas, 
e como hipótese geral a ideia de que os negros, notadamente as mulheres negras, seguiriam presentes em 
carreiras de menor prestígio, enquanto que brancos alcançariam maior representatividade nas áreas mais 
prestigiadas, cujas expectativas no mercado de trabalho são maiores. Buscaremos refletir sobre as 
possibilidades de escolha dos estudantes negros no que se refere à carreira a ser seguida, assim como sua 
inserção posterior no mercado, e o acesso a recursos e direitos na sociedade brasileira. No caso dos 
estudantes negros, sua condição social e o preconceito racial frequentemente se somam às injustiças 
econômica e cultural, correspondendo a um modelo de maior desvantagem, também no seu acesso à 
universidade, seja no que se refere a uma diferenciação quanto às carreiras, seja na presença reduzida de 
negros nesse espaço. Espera-se que a pesquisa venha somar-se aos estudos realizados quanto à 
participação dos grupos de cor/raça e gênero nas carreiras universitárias pelo Brasil, oferecendo um 
diagnóstico criterioso a fim de possibilitar a análise dessa medida de inclusão na área da educação 
superior. 
 
13. Ser pobre, ser mulher, ser favelada e ser trabalhadora numa sociedade de classes 
 

Viviane Melquiades de Souza (Associação Luta Pela Paz) 
 
A favela da Maré está situada entre as principais vias expressas de acesso na cidade do Rio de Janeiro e 
engloba uma média de 140 mil habitantes. Está subdividida em 16 comunidades e é responsável pela 
empregabilidade da maioria de seus moradores, pois devido a sua dimensão oferece os mais diversos 
tipos de serviços como: escola, postos de saúde, coleta de lixo, distribuição de água encanada, ou seja, 
todo o tipo de infraestrutura necessária para a subsistência de uma população. Porém sua condição de 
favela não a exime de sua participação direta na sociedade capitalista e é um diferencial na vida dessas 
mulheres inseridas numa condição de gênero patriarcal e numa sociedade de classe desigual. 
E para falarmos das condições dessas mulheres trabalhadoras e moradoras de favela é preciso entendê-las 
numa perspectiva de gênero, classe, sua inserção no mercado de trabalho, da precarização e 
subalternização deste, bem como seu papel na família. 
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14. Subjetividade e gênero e: a experiência do desemprego entre homens e mulheres da categoria 
metalúrgica em Campinas (SP) e no ABC paulista 

 
Verônica Clemente Ferreira (UNICAMP) 

 
O desemprego afeta profundamente as condições de sobrevivência, as relações familiares e os projetos 
pessoais dos/das trabalhadores/as e está relacionado à existência de um excedente de força de trabalho e à 
atuação das instituições que estruturam o mercado de trabalho e oferecem apoio aos/às desempregados/as. 
Além disso, tem importante dimensão subjetiva, pois cada desempregado/a desenvolve representações 
sobre o trabalho e sobre o não-trabalho e percebe sua situação influenciado/a pela própria trajetória. As 
experiências do trabalho assalariado e do desemprego apresentam marcadas diferenças de gênero, 
resultantes das formas de diferenciadas socialização de homens e mulheres, dos padrões normativos de 
comportamento estabelecidos para cada gênero, das políticas de recursos humanos das empresas (que 
segregam as mulheres a uma posição secundária no mercado de trabalho) e das políticas públicas de 
suporte ao cuidado infantil. São também influenciadas pelas transformações socioculturais que alteram as 
imagens sociais femininas e masculinas. O objetivo deste artigo é refletir sobre as percepções de homens 
e mulheres sobre o desemprego. Escolhemos investigar uma categoria profissional majoritariamente 
masculina: a categoria metalúrgica. Nossas indagações dizem respeito ao modo como o desemprego 
impacta nas trajetórias pessoais e nos modelos ideais de comportamento das mulheres e – principalmente 
- dos homens desta categoria. 
 
 
15. Tecendo memórias: experiência de trabalhadores da fábrica de tecidos Sobral 
 

Telma Bessa Sales (UVA-CE) 
 
Nossa pesquisa Tecendo Memórias: Experiência de Trabalhadores da Fábrica de Tecidos Sobral, está 
pautada na história social, cuja metodologia adotada é a história oral que proporciona análises das 
narrativas dos trabalhadores, levando em conta suas memórias, lembranças do cotidiano fabril, 
experiências no decorrer de suas vidas, e visões que se mostram de maneira singular, subjetivas, de cada 
um dos trabalhadores entrevistados. Os significados das suas narrativas proporcionam discussões, diálogo 
com a teoria e com outras  fontes como jornais da época, reclamações trabalhistas, fotos e o documentário 
“A vida entre  tecidos fios e nós”, proporcionando a realização da pesquisa. A história que pretendemos 
contar, lembrar, são as histórias dos operários da indústria de tecelagem, que contribuíram  não só para o 
sucesso da fábrica, mas a “sustentaram” em momentos de crise; classe trabalhadora que é pouco abordada 
pela história oficial. 
 
 
16. Trabalho de cuidado: suas múltiplas expressões e sua difícil apreensão por parte do direito 
 

Clarissa Cecília Ferreira Alves (UFPB) 
 
Tradicionalmente, as mulheres têm sido encarregadas da realização do care work (trabalho de cuidado), 
trazendo consigo o ônus da responsabilidade pelo cuidado domiciliar de crianças, idosos e enfermos, além 
da manutenção do espaço privado através do trabalho doméstico não remunerado. Na atualidade, o 
trabalho de cuidado vem se constituindo, para além de sua expressão intrafamiliar histórica, em uma 
atividade profissional em larga expansão no mercado de serviços global, manifestando-se das mais 
variadas formas e expressões. Este fenômeno de profissionalização do care work tem impulsionado as 
reflexões acerca das características historicamente atribuídas aos gêneros, possibilitando uma análise 
crítica mais incisiva acerca da divisão sexual do trabalho e do patriarcado enquanto construção social. É a 
partir destas reflexões que se pretende, no presente artigo, analisar criticamente o papel do direito, 
enquanto instrumento cultural de dominação orientando a partir de um ponto de vista político liberal, na 
concepção, interpretação e invisibilização desta forma de trabalho, ora ignorando a sua existência 
enquanto trabalho efetivo, ora lhe conferindo um status inferior às demais formas de trabalho. 
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17. Trabalho, classe social e novos atores  
Mariangela Nascimento (UFBA) 

 
As atuais transformações do capitalismo colocam a questão identitária no centro das análises dos novos 
movimentos sociais e da relação capital e trabalho. A justificativa é de que a base dos conflitos sociais 
passa a não derivar apenas de uma única fonte de dominação e exploração, mas de várias. A classe social 
não se explica apenas pela presença da classe fabril, do operariado, mas pela presença da mulher, negro, 
gay entre outros segmentos identitários.  O conceito de classe social passa a incorporar novas identidades 
e diferenças, todas elas participantes do processo produtivo, pois todos os segmentos sociais passam a 
estar inseridos no processo da bioprodução, não há mais como estarem fora. Assim o conceito de classe 
social passa hoje a ser definido por todos aqueles cujo trabalho é explorado pelo capital, mesmo aquelas 
atividades não assalariadas ou improdutivas. Sendo assim, a luta de classe, nessa perspectiva ampla, 
irrompe em todos os campos da vida.Portanto, é preciso entender que questões como sexualidade, raça, 
gênero são socialmente defendidas de modo violento devido à utilização econômica que delas faz o 
capitalismo. O capital, enquanto sistema de relações sociais, não é só inimigo dos movimentos sociais que 
lutam por melhores salários, mas também de todo o movimento que pressione pela igualdade na diferença 
porque são abordados como oportunidades ou empecilhos para a acumulação.  Noções como gênero, raça, 
sexualidade, assim que começaram efetivamente a fazer parte das análises fundamentadas no pensamento 
marxista, foram ampliando o conceito de classe, o que possibilitou outra compreensão da luta contra o 
capital. Do mesmo modo, as alterações no mundo do trabalho e a pulverização de conflitos originados dos 
novos setores sociais romperam com o tradicional conceito de classe, centrado na figura do operário. O 
novo contexto laboral trouxe, desse modo, novas formas de relações sociais que vão além daquela 
esboçada pelas tradicionais configurações do capital. Portanto, é um erro afirmar que a emergência dos 
temas identitários como gênero, raça e sexualidade, tenha enfraquecido o ponto de vista de classe e, por 
isso, tenha criado condições para a reação capitalista. Contrapondo-se a essa interpretação, podemos 
afirmar que esses atores sociais, enquanto trabalhadores, encontram-se inseridos na luta de classe. 
 
 
18. Um olhar antropológico sobre o trabalho das mulheres nos canteiros de obras da Região 
Metropolitana de Belém 
 

 Glaucia Silva dos Santos (UFPA) 
 
O artigo tem como objetivo investigar o trabalho de mulheres no campo da construção civil na região 
metropolitana de Belém do Pará, sobre a luz da perspectiva antropológica a partir de conceitos como: 
gênero e trabalho. Esse estudo visa saber sobre as vivências das mulheres e as relações de trabalho nos 
canteiros de obras. 
 
19. Vamos rememorar? Mulheres negras nos mundos do trabalho campinense 
 

Francisca Pereira Araújo (UFCG) 
 
Este artigo se origina de uma pesquisa que resultou na monografia e que nos auxiliou para estruturar o 
projeto de pesquisa do mestrado, ainda em andamento e que resultará na dissertação de mestrado. É 
notório que há muitos trabalhos relevantes no que concerne ao trabalho feminino e à importância da 
presença de mulheres negras nos diversos mundos do trabalho. Com este trabalho, pretendemos fazer uma 
reflexão sob o palco urbano da cidade de Campina Grande - Paraíba, no período compreendido entre 1945 
e 1964, sobre as singularidades do cotidiano de mulheres negras, como lutavam pela sobrevivência, 
muitas vezes sem oportunidades, tendo que trabalhar para ajudar no sustento de familiares. Buscamos 
compreender, principalmente através dos relatos de memórias de idosas negras, como se deram as suas 
relações de trabalho, práticas e modos de vida, buscando subverter preconceitos construídos 
historicamente para mulheres e negros. 
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20.  As centrais de atendimento e o recrutamento de homossexuais e mulheres para o quadro de 
funcionários: inclusão social via trabalho à luz da intensa exploração produtiva 
 

Agenor Florêncio Costa Neto (UFRN) 
 
A reestruturação produtiva que vem ocorrendo no mundo do trabalho desde o inicio dos anos de 1970 está 
possibilitando uma série de mudanças ao passo que alguns setores da economia aprimoram seu aparato 
tecnológico e, em uma proporção muito maior, aumentam a precarização das relações de trabalho dos 
indivíduos que exercem funções remuneradas em vários tipos de serviço. Nesse contexto, a busca 
insaciável pelo aumento da produtividade em detrimento da diminuição dos direitos trabalhistas 
possibilitou o surgimento de novas demandas organizacionais e, com isso, algumas profissões 
“emergiram” para poder atender à forma como a sociedade vêm se redefinindo. O teleatendimento é um 
interessante exemplo dessa lógica, pois impõe o uso de alta tecnologia e informatização em detrimento de 
condições de trabalho semelhante às do século XIX. É dentro dessa perspectiva que pretendemos analisar 
como se dá o processo de degradação das condições de trabalho direcionando o enfoque para dois grupos 
que compõem as centrais de teleatendimento: as mulheres e os homossexuais. O presente trabalho partirá 
desses grupos argumentando que, uma vez o operador de seja submetido a rígidos padrões de controle do 
tempo cria-se uma forçada necessidade de pessoas socializadas em padrões construídos na paciência, 
controle emocial e destreza ao falar com os clientes por telefone. Características que são encontradas 
principalmente nas mulheres e que estão de acordo com os interesses das empresas do segmento. 
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GT 08: Escola, sexualidade e diversidade 
 
Coordenadores:  
 
Gilmar Santana (UFRN) 
Augusto César Fonseca Vieira (Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira) 
 
 
01. A história da ciência como ferramenta para promover reflexões acerca da sexualidade na 
formação de professores/as de Ciências 

Izaura Santiago da Cruz (UFBA/UEFS/MAST)  
Heloisa Maria Bertol Domingues (MAST/RJ) 

 
As discussões acerca da sexualidade no ambiente escolar, nas últimas décadas, vem sendo 
sistematicamente “empurradas” para as aulas de ciências. Em que pese os documentos oficiais 
divulgarem a importância de uma abordagem multidisciplinar, a realidade das escolas e a nossa 
experiência na formação docente nos mostram o contrário. E, considerando o papel que as ciências 
biológicas tem exercido na sociedade, principalmente através do equipamento midiático, no sentido de 
constituir certos discursos de verdade sobre o corpo biológico e sua primazia nas práticas, interdições e 
legislações que envolvem a sexualidade humana, consideramos importante atuar na formação de docentes 
desta área buscando compreender o estatuto de certas “verdades biológicas”. Para tanto, vimos 
desenvolvendo estudos sobre a história da sexualidade e da educação sexual no Brasil, a partir de uma 
perspectiva que se propõe a analisar as relações entre a construção histórica das ciências biomédicas e 
seus impactos sobre as ideias, discursos e propostas de educação sexual construídas a partir das primeiras 
décadas do século XX. O presente trabalho traz algumas reflexões iniciais dessa discussão que é parte de 
nossa pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino Filosofia e História 
das Ciências UFBA/UEFS/MAST. 
 
02. Aprendizagem futsal e suas inter-relações com gênero feminino, Educação Física e Cultura 

 
José Leandro Tavares da Costa (UFAL) 

Me. Eriberto José Lessa de Moura (UFAL) 
 
O presente estudo buscouinvestigar como as mulheres têm sido tratadas diante do futsal em aulas de 
Educação Física escolar.Especificamente investigou se existiu a presença de estereótipos de gênero nas 
aulas de futsal da Educação Física escolar (ao grupo estudado), e ainda, se existiu exclusão desse grupo 
nas aulas de futsal e quais as causas dessa exclusão. O estudo teve uma abordagem qualitativa e a amostra 
foi composta de 06 alunas praticantes de futsal do projeto NEFEL (Núcleo de Educação Física, Esporte e 
Lazer) da UFAL. As alunas participaram de uma entrevista aberta, do tipo focalizada (ANDRADE, 
1998). A entrevista continha linhas investigativas sobre experiências com futsal dentro e fora do contexto 
escolar, relacionando-as com as questões de gênero. Concluiu-se que os preconceitos/estereótipos sobre 
futsal para mulheres estão presentes nos jogos do dia-a-dia e nas aulas de futsal da Educação Física 
escolar. Os estereótipos são um reforço para a exclusão das meninas na prática do futsal einfluenciam a 
pouca vivência dessas nesse esporte/jogo. A falta de habilidade também apareceu como um fator 
determinante para a exclusão das meninas. Assim, o presente estudo defende que no processo de ensino-
aprendizagem do futsal na escola se busque desenvolver o conhecimento procedimental e conceitual das 
meninas para prática do futsal, afim de que este desenvolvimento possa se estender para momentos de 
lazer, tornando a prática mais comum, desmistificando assim os estereótipos. 
 
Palavras-chave: Gênero, Futsal, Educação Física, Cultura.  
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03. Desconstruindo gênero e sexualidade no futebol feminino: o que a experiência ensina? 

 
Juliana Gomes Jardim (UNESP) 

 
A presença do futebol é marcante e incontestável no cenário nacional. O futebol feminino, contudo, ainda 
caminha em meio a sombras, preconceitos e estereótipos – tais como o de “mulher macho” e “sapatão” –, 
refletindo o traço de masculinidade presente não apenas no futebol, mas na própria sociedade brasileira. 
Sendo o gênero uma construção social, estes preconceitos podem ser superados através da vivência de 
experiências educativas que lhe atribua novos significados. Afirma John Dewey que uma experiência se 
torna educativa quando, por meio da reflexão, se vem a perceber as relações e continuidades antes não 
percebidas, alargando os conhecimentos e dando maior significação à vida. Este trabalho objetivou 
descrever e analisar, com particular interesse nos temas do gênero e da sexualidade, as experiências 
educativas de praticantes de futebol. Para tal, realizou-se um estudo etnográfico com uma equipe 
universitária da cidade de Bauru-SP. Os resultados evidenciaram que as participantes sofreram uma série 
de preconceitos ao longo de suas histórias de vida, associados às suas identidades de gênero e sexual, o 
que faz com que muitas façam da sexualidade um tabu. Se, por um lado, ainda não se libertaram de 
medos e preconceitos, e tentam se encaixar em padrões de gênero e sexualidade aceitos pela sociedade; 
por outro, ao praticarem o futebol, mostram, a cada dia, que esse é um território que pode e deve ser 
ocupado por mulheres, avançando nesta direção.  
 
 
04. Generificação dos corpos: performatividade de gênero e educação infantil. 

 
João Rodrigo Vedovato Martins (UNICAMP) 

 
A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver análises teórico-práticas sobre a generificação dos 
corpos das crianças na educação infantil de acordo com as categorias binárias de gênero masculino-
feminino e de sexo macho-fêmea fundamentadas no estabelecimento e na reprodução da matriz 
heterossexual no modelo de educação vigente. A pesquisa está fundamentada no aporte teórico dos/as 
autores/as pós-estruturalistas, Michel Foucault e Judith Butler. Trata-se, portanto, de usar pontualmente 
os escritos de Foucault sobre biopoder na intersecção com as problematizações sobre gênero e sexo de 
Butler para focalizar as relações estabelecidas entre educadores/as e crianças no âmbito da educação 
pública infantil, evidenciando os dispositivos e estruturas que regulam, normatizam, constituem e 
constroem a identidade de gênero. Para esta pesquisa, serão realizadas entrevistas com os/as 
professores/as por meio de um roteiro semiestruturado com questões abertas, revisão bibliográfica e 
observação de campo na EMEI Professor Jorge Leme, localizada no Conjunto Habitacional Padre 
Anchieta, com turmas do período vespertino. 
 
 
05. Um dia da caça outro dia do caçador: as (re) configurações de gênero em contexto turístico na 
praia de Pipa/RN 

Mikelly Gomes da Silva (UFRN) 
 
O trabalho se situa nos estudos sobre o mercado do sexo e analisa um recorte que é composto entre 
relações afetivo-sexuais-comerciais, envolvendo aspectos materiais e simbólicos, em que homens e 
mulheres jovens da Praia de Pipa/RN prestam serviços sexuais a estrangeiro (a)s, assim configurando uma 
relação transnacional. São relações generificadas, onde a composição dos gêneros descreve socialmente 
que tipo de interação é realizada e reconhecida pelo vilarejo. Os homens que se envolvem afetivo e 
sexualmente com estrangeiras são chamados pela categoria êmica de caça-gringas, retirando de forma 
explícita o caráter de prostituição, já as mulheres que se evolvem com os estrangeiros são chamadas de 
piriguetes, prostitutas e/ou putas. Desse modo o trabalho, a partir, das análises das (re) configurações de 
gênero traz as disjunções e conexões entre o feminino e masculino em contexto de viagens turísticas. O 
que percebe-se a partir de observação direta é que as transações sexuais no vilarejo praiano é visível nos 
corpos masculinos. Uma masculinidade híbrida sob protótipos viris envolvidos de características 
femininas em uma “lei” de procura e oferta. 
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06. O que é ser menino e o que é ser menina na Educação Infantil? Um olhar etnográfico 

Abraão Felipe Santos de Oliveira (UFAL) 
 

Este trabalho apresente a parte inicial de uma pesquisa etnográfica que está sendo realizada em uma 
escola de educação infantil do município de Maceió. Nosso principal objetivo é compreender como as 
construções socioculturais de ser homem e ser mulher são produzidas, reproduzidas e reforçadas no 
cotidiano escolar da educação infantil, por meio das práticas dos agentes envolvidos, pensando 
principalmente a partir da cultura da criança. É nesse sentido que nos utilizamos do método etnográfico 
para conhecer mais de perto como as sujeitos vivenciam estas práticas, a forma como elas são articuladas, 
por meio do que é dito, do que é silenciado e do que é subentendido. Visamos nesse trabalho realizar uma 
aproximação com o próprio universo simbólico da criança, e como as relações de gênero são 
operacionalizadas por estes sujeitos em interação com os professores. 
 
Palavras-chave: Etnografia Educacional, Relações de Gênero, Antropologia da Criança. 
 
 
07. A Experiência de um bolsista PIBID trabalhando gênero e sexualidade na Educação Física 
Escolar 

Marcelo Alberto de Oliveira (UFPR) 
 

Este trabalho visa expor a experiência obtida nas aulas de Educação Física vivenciada no PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) – financiado pelo Governo Federal do Brasil 
– no Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco e Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Apoiando em 
estudos de Gênero e Sexualidade foi possível observar que há elementos que merecem trato pedagógico. 
Comportamentos de alunos no cenário escolar são evidenciados como: bullying, racismo e homofobia e 
estes podem ser desconstruídos ou minimizados através de intervenção do professor de uma maneira que 
faça os alunos refletir sobre seus comportamentos e ações. Trabalhar a questão de gênero é um desafio, 
pois há um emaranhado de crenças e costumes que advém da construção social e histórica do ser a se 
comportar como homem e como mulher. Nos contextos acima citados, desenvolvi experiência didático-
pedagógica referente ao incentivo e reconhecimento das relações entre diversidade e diferença que 
rodeiam ambos os sexos tanto biologicamente quanto social e culturalmente. Tal embasamento 
possibilitou desenvolver uma performance, na qual foi trabalhada os estereótipos de gênero – expondo 
manifestações dos alunos; confecção de cartazes sobre as mulheres no esporte e uma vivência do Karatê 
com os Jogos de Oposição, trazendo ao cenário escolar uma atividade que englobasse o contato físico dos 
sexos e entre os sexos. 
 
 
08. Os estereótipos de gênero nos livros didáticos 

Victor Augusto Vasconcellos (PUC-MG) 
 

A temática “Estereótipos de gênero nos livros didáticos”, vem sendo estudada nas ciências sociais e 
educacionais como a pedagogia, vindo contestar as identidades tidas como imutáveis e a - históricas 
conferidas às categorias de sexo e gênero, passando-se a pensar sexo como dado biológico e gênero como 
construção histórica, social e cultural. Assim, esse trabalho se orienta no sentido de pensar e repensar o 
gênero como constructo social, objetivando apresentar e discutir os conceitos de sexualidade e gênero e as 
representações e estereótipos de masculino, feminino, bem como há presença ou o silenciamento das 
diversidades sexuais e de gênero veiculados atualmente pelos livros didáticos distribuídos pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), visando também discutir se são visões estereotipadas e reducionistas 
que poderiam gerar desigualdades e preconceitos. 
 
Palavras-chave: Diversidade Sexual e de Gênero, Educação, Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), Heteronormatividade. 
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GT 09: Literatura, gênero e identidades sexuais: fronteiras expandidas 

 

Coordenador/a:  

Hermano de França Rodrigues  (UFPB) 

Emannuelle Carneiro da Silva (UFPB) 

 
01. Senhora e a representação da mulher sob a ótica masculina 

Dignamara Pereira de Almeida Sousa (UFCG) 
Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG) 

 
O objetivo deste trabalho é analisar as representações da mulher no romance Senhora (1875), do escritor 
brasileiro José de Alencar (1829-1877) à luz das teorias críticas feministas. O aporte teórico tem como 
alguns nomes fundamentais as autoras Woolf (2004), Showalter (1977; 2002), Gilbert & Gubar (1984; 
1996), as quais discutem a questão da autoria e da representação da mulher em textos literários. O autor 
do romance em tela destaca em seu texto os problemas relacionados ao sexo feminino, tais como, a 
educação, a cultura, a moralidade e o casamento na sociedade aristocrática inglesa e brasileira do início e 
fim do século XIX. Por isso, este trabalho mostrará a forma como Alencar constrói suas personagens, 
apresentando um discurso falocêntrico e destacando a submissão feminina. 
 
 
 
02. A Construção do corpo enquanto mecanismo transgressor de gênero na obra “Orlando, Uma 
Biografia”, de Virgínia Woolf 

Francisco Cleiton Vieira Silva do Rego (UERN)  
Rita de Kássia de Aquino Gomes (UERN) 

 
Este trabalho busca discutir como a autora Virginia Woolf coloca em xeque a questão do corpo como 
determinante da identidade de gênero no universo da obra “Orlando, uma biografia”. Dialogando um 
questionamento do que é posto pela sociedade enquanto masculino e feminino, Virginia Woolf acaba 
também por estabelecer uma conversa com o que é produzido pela sociedade de sua época, quebrando 
normas literárias e sociais. O corpus dessa pesquisa compreende 3 eixos: a) a própria vida e obra da 
Virginia Woolf, estabelecendo um diálogo com os 400 anos de história da Inglaterra que esta faz uso; b) 
sua obra “Orlando, uma biografia” publicada em 1928; c) e a releitura para o cinema com a película 
dirigida por Sally Potter em 1992. Estabeleceremos, portanto, metodológica e teoricamente os eixos 
literário, cinematográfico e biográfico para tratar do corpo e seu acompanhando de gênero na obra de 
Woolf. Além disso, em “Orlando”, ao quebrar os limites entre masculino e feminino, Virginia Woolf 
estaria na verdade estabelecendo e reforçando um binarismo de gênero, ou, estaria ela destruindo essa 
única possibilidade de “genitalização” do individuo? 
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03. Feminismo e ironia em “The Prologue”, by Anne Bradstreet 

Bianca Déborah da Silva Gomes (UFCG) 
Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG) 

 
O objetivo deste trabalho é analisar o poema intitulado “The Prologue”, da escritora inglesa Anne 
Bradstreet, sob a perspectiva feminista. Este poema abre o primeiro livro da autora, na verdade, ele foi o 
primeiro a ser escrito e publicado em solo americano. Bradstreet viveu e morreu sob as amarras do 
patriarcado que floresceu nos Estados Unidos à época do início da sua colonização, quando ser mulher era 
sinônimo de subserviência e inatividade intelectual, sobretudo a escrita pública e de caráter profissional. 
“The Prologue” é um texto poderoso que faz uma crítica ácida ao ambiente castrador e à atmosfera de 
opressão nos quais as mulheres pioneiras viviam. Através do uso recorrente da ironia, Bradstreet simula, 
neste poema, concordar com o que a sociedade puritana do “Novo Mundo” prescrevia para as 
representantes do “sexo frágil,” de modo que seu discurso é contestador e desafiador das normas vigentes 
para as mulheres, revelando um discurso feminista ainda escasso à época. 
 
04. Bichas vs. gays no romance latino-americano 

Darío Gómez Sánchez (UFPE) 
 
Para alguns teóricos, a oposição ativo/passivo é a mais adequada para explicar os relacionamentos sexuais 
entre homens no contexto latino-americano. Tal afirmação pareceria demonstrada por vários romances 
subcontinentais como Bom Crioulo, El beso de la mujer araña e Tengo miedo torero, os quais são 
protagonizados por um homossexual efeminado  que assume uma posição de inferioridade perante um 
suposto heterossexual. Mas é interessante notar que em alguns desses romances estão quase ausentes as 
relações propriamente sexuais, razão pela qual o passivo (ou “bicha”) acaba sendo reduzido a uma 
caricatura, despojado quase totalmente de sua sexualidade. Surgida no contexto de uma visão menos 
heterosexista da homossexualidade, a sub-cultura gay não teria muitas possibilidades na América Latina. 
No entanto, levando-se em conta os altos índices de migração de latino-americanos para a Europa e os 
Estados Unidos e a inegável influência dos meios de comunicação, na década dos anos setenta o “gay” 
começa a ganhar o espaço da “bicha”, gerando uma oscilação em termos da identificação do sujeito 
homossexual; oscilação que aparece presente em romances como Stella Manhanttan e El vampiro de la 
colonia Roma. E é precisamente essa oscilação entre duas visões da identidade homossexual o que faz 
com que não seja possível falar de uma literatura gay ou, melhor, de uma concepção gay no romance 
latino-americano. 
 
05.  “Penso como um homem, mas sinto como uma mulher”: subversões de gênero na escrita de 
Martha Medeiros 

Raquel Guimarães Mesquita (UFCE) 
Antônio Cristian Paiva (UFCE) 

Ismênia Holanda (UFCE) 
 
Como na literatura contemporânea podemos identificar subversões dos papeis tradicionais de gênero? Se 
historicamente, na sociedade patriarcal, o sujeito feminino esteve ligado à natureza, não participando da 
inscrição na cultura, com as transformações ocorridas na sociedade e a ampliação de espaços 
conquistados pelas mulheres, percebemos um movimento de reelaboração desses papeis, que também 
constituem uma transformação na própria representação literária do feminino. No romance Divã (2002), 
Martha Medeiros dá voz ao feminino colocando a protagonista, Mercedes, no divã de um psicanalista, 
onde esta confessa suas inquietações e reescreve sua trajetória questionando os lugares comuns do ser 
mulher. Seja ao pensar como um homem e sentir como uma mulher ou ao questionar a obrigatoriedade de 
ter de suprir uma demanda afetiva familiar, a personagem problematiza questões do cotidiano que 
persistem como definidoras de um padrão de gênero binário. As experiências sexuais também compõem o 
quadro de discussão e são apresentadas de forma direta e objetiva, sem rodeios, chamando atenção para 
questões como o desejo da mulher madura (já na menopausa), práticas de masturbação e fantasias 
sexuais. A escrita de Martha Medeiros, mesmo não se pretendendo uma escrita engajada nos fornece 
material para refletir sobre questões importantes no tocando às problemáticas de gênero e sexualidade. 
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06. Desejo e prostituição: a literatura de Caio Fernando Abreu e o cinema de Pedro Almodóvar 

Antonio Peterson Nogueira do Vale 
 
A obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu apresenta personagens que compõem uma sociedade 
pós-moderna efusiva e contraditória, mas, sobretudo, protagonistas libertos das amarras sexuais impostas 
pela tradição e pelos costumes. A filmografia do espanhol Pedro Almodóvar também mostra algumas 
rupturas. Entretanto, em seus filmes, os personagens, mesmo sob a marca da estranheza do cinegrafista, 
podem estar aquém da realidade, ratificada pelo caráter plural das sociedades. Assim, analisadas as 
personagens “dama da noite”, do conto homônimo do livro “Os dragões não conhecem o paraíso”, do 
autor brasileiro, e Lola/Esteban, do filme “Tudo sobre mi madre”, de Almodóvar, vê-se que elas 
expressam comportamentos marcantes dentro de um tempo de constantes mudanças. Nesse sentido, 
busca-se perceber as possibilidades de desdobramento do texto literário e do espaço fílmico, e ao mesmo 
tempo, compreender como escritor e cineasta se valeram da cultura dominante e dos tempos líquidos, 
conforme Bauman afere sobre a contemporaneidade, para comporem suas narrativas subversivas.  
 
 
07. Homofobia e vanguardas artísticas mexicanas 

Helder Thiago Cordeiro Maia (UFF) 

Neste artigo, analiso, a partir de duas obras do escritor vanguardista mexicano Salvador Novo “El Tercer 
Fausto”, publicada em 1936, e, “La Estatua de Sal”, primeira circulação da obra em 1946, quais são as 
conexões possíveis entre o radicalismo estético das vanguardas artísticas mexicanas e o radicalismo social 
das vanguardas políticas, no campo da sexualidade, dentro do contexto vanguardista mexicano do começo 
do século XX. Percebemos, a partir dessa investigação, o comportamento fortemente conservador, 
machista e homofóbico dos principais grupos vanguardistas mexicanos, em especial no diálogo com o 
grupo “Los Contemporáneos”; da mesma forma, mostramos que a revolução social proposta pela maior 
desses grupos vanguardistas marginalizava e excluía a homossexualidade sob a alegação de que estes 
corrompiam os ideais revolucionários da juventude mexicana; tendo a homossexualidade sido utilizada 
como argumento suficiente para a desqualificação de escritores e de obras, sendo entendida pela 
homofobia vanguardista como uma herança maldita do porfirismo ou como importação de valores 
estrangeiros decadentes associados especialmente à França. 
 
08. “Eu sou lésbica”... Cassandra Rios: a autora mais proibida do Brasil 

Cíntia de Aguiar Lima (UERJ) 
 
Este trabalho tem por propósito principal abordar e discutir a narrativa de Cassandra Rios através de seu 
romance Eu sou uma lésbica (2006). Neste trabalho busco desenvolver uma análise dos escritos de Judith 
Butler em Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade como um ponto de partida teórico-
crítico para discutir categorias como corpo e gênero em Cassandra, na tentativa de elaborar uma discussão 
a respeito do que venham a ser e de que forma Butler pode colaborar para o estudo da obra literária em 
questão. E para tal intento, utilizaremos como respaldo teórico Stuart Hall, que enfatiza a construção 
histórica das identidades contraditórias e deslocadas em que o sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos; Anthony Giddens com seu livro A transformação da intimidade: sexualidade, amor 
e erotismo nas sociedades modernas; e Karl Erik Schollhammer para desvendar os pontos de 
convergência entre a obra de Cassandra e a produção ficcional de sua época e a demanda de um novo 
realismo. Cassandra Rios, pseudônimo de Odete Rios, paulistana do bairro de Perdizes, iniciou sua 
carreira como escritora em 1948 com a obra A Volúpia do Pecado, ela ofereceu as homossexuais o direito 
à existência e ao protagonismo ficcional na literatura brasileira, e não mais como simples figurantes de 
uma história, o que não era nada comum na época. Por mais de três décadas, com uma narrativa ousada, a 
autora criticou em suas obras o modelo heteronormativo. O que levou uma autora, que atraiu tantos 
leitores, a se manter na obscuridade para os espaços canônicos de legitimação? Em Eu sou uma lésbica é 
possível perceber os conflitos e questionamentos diante dos processos de identificação em relação ao 
papel do que é ser lésbica em um contexto de personagens urbanas. É visível em sua narrativa a ousadia, a 
crítica ao sistema heteropatriarcal e falocêntrico. Ao adquirir características de cultura de massa, sua 
narrativa linear repleta de sexo adquiriu aceitação popular e ao fazer uso de conceitos falocráticos 
inerentes aquele contexto histórico, Cassandra Rios os questionou de forma transgressora. 



52 
 

 
9. A Sombra do patriarcado: Alina Paim e a subversão da mulher no meio patriarcal 

Rafaela Felex Diniz Gomes Monteiro de Farias (UFS) 
Ana Maria Leal Cardoso (Orientadora) (UFS) 

 
Alina Leite Paim (1950) tem um estilo particular de escrita quando se trata de conflitos de gêneros, a 
autora consegue abordar na obra A Sombra do Patriarca o real e imaginário na construção da narrativa 
sem perder de vista a crítica cultural e social, que são focos centrais de suas narrativas. A Sombra do 
Patriarca mostra a força de uma mulher que mesmo em situação considerada inferior consegue quebrar 
barreiras socioculturais e questionar o poder patriarcal ainda vigente em plena metade do século XX. 
Muitas mulheres na década de 50 ainda viviam sob o poder paterno, muitas delas não tinham voz e 
autonomia para imporem suas vontades, seus desejos; o único dever que muitas vezes cabiam a elas era a 
situação doméstica de mãe e esposa. Paim (1950) possui um gosto por trabalhar conflitos humanos e 
familiares sempre tendo em cena um personagem conflituoso, neste caso, a personagem Raquel sobrinha 
do patriarca é o personagem em conflito, pois não se conforma com a sua situação de indivíduo oprimido 
pelo sistema autoritário vigente, assim passa a enfrentá-los e questionar esse meio sufocante. 
 
10. Cecília Meireles e sua autobiografia: questões de gênero em olhinhos de gato 

 
Gisele Pereira de Oliveira (UNESP/ASSIS) 

 
Cecília Meireles publicou sua autobiografia Olhinhos de gato em capítulos na revista Ocidente, em 
Portugal, entre 1939 e 1940. A partir da sua análise, obtemos, não apenas um vislumbre das mulheres que 
viviam no Rio de Janeiro no início do século XX, como também, e, mais significantemente, a 
identificação da poetisa como o gênero feminino, em oposição ao gênero masculino, desde tenra infância. 
Há, contido no texto, questões de identidade, seja como menina, seja como autora. O objetivo deste 
trabalho é, assim, analisar a construção e identidade de gênero de Cecília, sem perder de vista sua 
autodescoberta como autora e, ao mesmo tempo, as outras mulheres que pertencem ao seu contexto sócio-
histórico de formação. 
 
11. Vultos da Antiguidade Clássica – Uma abordagem homoerótica de Dom Casmurro 

 
Claber Borges Campos (UFMG) 

 
Este trabalho pretende revelar indícios de homoerotismo e homossociabilidade no uso dos vultos da 
Antiguidade Clássica, que estão relacionados com as personagens Bento e Escobar no romance Dom 
Casmurro de Machado de Assis. O instrumental teórico é o indiciarismo. Além dos conceitos de 
homoerotismo e homossociabilidade. O estudo começa com uma análise da razão da presença dos quatro 
medalhões; César, Augusto, Nero e Massinissa; na sala de Bentinho. Em seguida, há a abordagem da 
intertextualidade de personagens homoeróticos da Antiguidade Clássica associadas as personagens Bento 
e Escobar. Há de se ressaltar que o leitor do século XIX era muito mais conhecedor da Antiguidade 
Clássica do que o leitor da atualidade. Aquiles é o mote para pensamentos do Bento quando Escobar 
faleceu. Marco Pórcio Catão, O Censor, que ficava furioso com o alto preço dos rapazes de luxo, 
enquanto Dom Casmurro usou prostitutas. E as respectivas sociedades não lhes retalharam. Platão 
escreveu que a castidade era uma necessidade nas relações homoeróticas. Bento e Escobar se 
enquadravam nesse paradigma. Plutarco era um sábio quando o assunto era pederastia. Escreveu sobre o 
arquétipo do amor homossexual entre dois homens adultos. Bento e Escobar podem ter vivido uma 
relação homoerótica desde adolescência. 
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12. Ora, Iê, Iê: A dança, o mel, o perfume e o mistério da Oxum encantando Ogum 
 

Vinícius Vasconcelos Castro  
Sunara Pessoa Maciel (UFCG) 

 
O livro Omo-oba: histórias de Princesas, autoria de Kiusan de Oliveira e composta por ilustrações de 
Josias Marinho, contam e recontam mitos da tradição Yoruba. A obra consiste em seis contos curtos 
dirigidos ao publico infanto-juvenil, publicado com recomendação do Ministério da Educação para o 6° 
ao 9° ano do ensino fundamenta como paradidático sendo distribuído pelo Programa Nacional Biblioteca 
da escola – PNBE 2011. Os contos literários inseridos e narrados neste livro abarca em cada história, um 
mito de uma Orixá Yoruba (Oiá, Oxum, Iemanjá, Olocum, Ajê Xalugá e Oduduá) que são representadas 
como princesas. Entre estas narrativas, escolhemos para analise neste artigo, a história intitulada: Oxum e 
seu mistério, que narra o mito da Orixá Oxum, uma das míticas divindades iorubanas. Nossa escolha 
recaiu sobre este conto porque é o único onde encontramos os atributos da Orixá Oxum capaz de 
enfeitiçar o Orixá Ogum. Procuramos dessa forma realizar um estudo que relacione o sagrado, as 
simbologias e as questões de gênero, que representam estas míticas divindades neste gênero literário, a 
partir de pressupostos teóricos de Verger (1999), Prandi (2001), Mata (2010), Gonçalves (2006), Louro 
(2008), Eliade (2009) entre outros. A proposta é ainda, analisar os símbolos e os arquétipos que foram 
associados à princesa Oxum e ao príncipe Ogum no conto de Oliveira (2009), compondo a identidade da 
deusa Yoruba Oxum e do deus Yoruba Ogum, que se difere da mítica religiosa – no âmbito dos 
seguidores da religiosidade – em que de fato, a identidade é manifestada através das suas danças, cores, 
vestimentas e oferendas consagradas às divindades ao qual pretendemos analisar. Outrossim, 
procuraremos analisar a representação do feminino presente no mito da Orixá Oxum, destacando a 
importância da mulher e os seus importantes papéis nas religiões de matriz animista africana. Contudo, 
pretendemos examinar neste artigo o texto literatura infanto-juvenil Oxum e seu mistério suas possíveis 
vinculações com as relações de gênero e de sexualidades presente na prática escolar, fazendo valer-se da 
implementação da Lei 11.645/08, assim tratando dos aspectos da história e da cultura que caracteriza a 
formação da população brasileira a partir de estudos voltados para os grupos étnicos africanos, além da 
tentativa do resgate das identidades interétnicas, pois a obra de Oliveira (2009) é calcada num discurso 
engajado na política do empedramento das identidades negras. 
 
13. A Estrela do Sertão: gênero e sexualidade em Macabéa 

Kenia Almeida Nunes (UFRN) 
 
Este artigo é fruto da pesquisa e conclusão da monografia, onde foi estudada a maneira como se dá a 
produção do feminino e das práticas sexuais a partir das relações estabelecidas entre os personagens da 
obra literária A hora da estrela (1998) de Clarice Lispector. Relações estas organizadas sobre o prisma da 
união entre duas regiões o Nordeste (sertão de Alagoas) e o Sudeste (Rio de Janeiro) fonte da construção 
das identidades dos personagens presentes no romance investigado. O trabalho se deu através do processo 
de reflexão e análise das teorias e conceitos de autores como Pierre Bourdieu, Durval Muniz de 
Albuquerque Júnior, Judith Butler, Michel Foucault dentre outros, que recaem sobre a obra. Uma 
pesquisa que tenta traçar o modo como se dá a construção da identidade da personagem principal, 
Macabéa. Uma identidade que é pensada a partir da produção de si através do contato com o outro, 
Olímpico. Nesse caso, o encontro com o personagem masculino Olímpico de Jesus produz Macabéa com 
uma feminilidade avessa ao “cabra-macho”. E o encontro com a personagem Glória produz uma Macabéa 
avessa às relações de gênero e de sexualidades que estão encerradas em Glória. A personagem principal é 
vista nesta análise a partir da relação que ela estabelece com o personagem masculino, das relações de 
poder e de sexualidade entre o mesmo gênero (mulher-mulher). 
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14. Da submissão à insubordinação: uma leitura de Ema, de Maria Teresa Horta 

Canniggia de Carvalho Gomes (UnP) 
 
Maria Teresa Horta, jornalista, ficcionista e poetisa, é uma das maiores vozes da literatura portuguesa e 
uma das mulheres mais engajadas nas lutas feministas. Iniciou-se na literatura com a publicação de 
Espelho inicial (1960), livro de poesia, e, desde então, vem contribuindo com sua escrita subversiva, em 
que o corpo é tema fulcral, para a discussão das questões de gênero. Em 1984, lança Ema, romance que 
apresenta uma genealogia de mulheres situadas no contexto patriarcal de três gerações e que representam 
três vozes peculiares frente ao controle falocêntrico da sociedade. Uma delas torna-se vítima fatal de seu 
marido, a outra, quando tenta escapar às podas impostas, é trancafiada num manicômio, e a terceira 
subverte a ordem, resiste às amarras do patriarcado e segue, enfim, seu próprio caminho. Este trabalho 
propõe-se a traçar uma leitura do romance trazendo para o centro da análise a violência sofrida por essas 
mulheres, a fim de evidenciar a trajetória feminina da submissão à insubordinação.  
 
15. Narrativas de Caio Fernando Abreu: uma discussão historiográfica sobre a construção dos 
discursos de medo, desejo e homoerotismo 

Sabrina Rafael Bezerra (UEPB) 
 
O presente artigo tem como objetivo fazer um estudo com base em dois contos extraídos do livro: Caio 
3D, O essencial da década de 1970, livro esse, que reúne alguns contos do escritor Caio Fernando Abreu, 
escritos na década de 1970. Os contos, que escolhemos foram: “Anotações Sobre um Amor Urbano” e 
“Uma História Confusa”, em ambos fazemos uma analise dos discursos que versam sobre medo, desejo e 
acabam nos levando a fazer uma reflexão sobre a construção da identidade homoafetiva. Também 
problematizamos com base na obra, A ordem do discurso de Michel Foucault, as teias dos discursos que 
envolvem esses sujeitos.  Abreu nos expõe em algumas falas a influencia social que os personagens 
sofrem e como dentro do seu próprio discurso encontramos a reprodução da marginalização do amor entre 
iguais, além de observarmos formas de resistência e a construção de discursos de medo e desejo que se 
negam e se afirmam, em falas externas que se reproduzem internamente. 
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16. Literatura e as fronteiras da transgressão: a liturgia (im)precisa do voyeur 

Cassimiro de Farias Leite (UFPB) 
Hermano de França Rodrigues (Orientador) (UFPB) 

 
A sexualidade humana arquiteta, independentemente de seus cenários, percursos de violação, subversão e 
realinhamento de normas e conceitos. Desde o limiar da infância, o desejo se esparge pelo corpo e, 
imiscuindo-se na plasticidade do símbolo, desenha as zonas erógenas que esteiam as fantasias a partir das 
quais a criança impetra as respostas sobre sua origem, condensa seus anseios sexuais e interpreta a 
diferença entre os sexos. Tais roteiros imaginários se inscrevem no inconsciente de modo indelével, 
dando contornos singulares à sexualidade adulta, em especial à relação sujeito-objeto em todas as suas 
nuances e manifestações: atração, sedução, prazer e gozo. É preciso destacar que, na dinâmica libidinal, 
apenas parte das fantasias é vivenciada pelo sujeito. Outra porção, talvez a mais numerosa, é negada ou 
sublimada, tendo em vista as renúncias e os limites que toda relação adulta e consensual pressupõe. A 
expressão elástica da sexualidade revela quão tênues são as fronteiras entre normalidade e doença. Para a 
sexologia médica do século XIX, práticas sexuais, cujas fontes predominantes de prazer não implicavam 
a cópula, mas outras atividades ou mesmo objetos, eram classificadas como comportamentos patológicos, 
perversos, bizarros. Na hodiernidade, ainda nos confrontamos com os resquícios dessa ordem histórica. 
Entretanto, com a psicanálise, as perversões ganham o status de soluções eróticas com fins reparadores, 
ou seja, são estratégias subjetivas que visam à sobrevivência psíquica. Assim, seja por meio de fetiches, 
seja pela redução do parceiro sexual a um objeto intercambiável, as soluções lançam o indivíduo em uma 
conjuntura fantasmática de alívio duradouro, por meio do qual tenta livrar-se de um estado mental 
doloroso e insuportável. Encontramos, na história da literatura, um acervo considerável de perversos – 
figuras geralmente estigmatizadas por suas condutas sexuais. A desconstrução do estereótipo, todavia, 
aparece com mais intensidade na prosa contemporânea, sobretudo nos textos que compõem a chamada 
literatura homoerótica. Nossa pesquisa objetiva examinar, no conto O Voyeur, de Felipe Greco, a 
representação do voyeurismo e do sujeito que o pratica, buscando compreender os mecanismos subjetivos 
que envolvem, no universo em análise, o seu surgimento e a sua conformação. Como arcabouço teórico, 
recorremos aos constructos epistemológicos da psicanálise (pós)freudiana, sobretudo no que tange à 
trama do equilíbrio psíquico e às relações objetais. 
 
17. Literatura infantil gay: destruindo e demarcando fronteiras 

Igor Fidelis Maia (UFRN) 
 
Este artigo pretende analisar um tipo de literatura infantil que inclui famílias homossexuais em suas 
narrativas e também situações em que crianças se identificam com adereços pertencentes a outro gênero, 
como no livro “O menino que brincava de ser”, de Georgina da Costa. Destaca-se a importância dessa 
literatura para a flexibilização do que é considerado verdadeiro pelas normas de gênero, principalmente 
por serem lidos normalmente no período de socialização primária. Além de que produções que visem 
combater a homofobia a partir da infância são meios eficazes para tentar reverter situações de 
preconceito, já que agem num período em que a negação da homossexualidade ainda não está presente. 
Porém, pode ser elucidativo discutir em que medida esses livros possibilitam questionamentos à norma 
vigente e até que ponto reiteram valores heteronormativos. É possível contestar a frequente permanência 
do modelo tradicional de família nuclear e, em algumas situações, a naturalização do processo de 
construção das identidades de gênero. Para problematizar essas questões é necessário articular gênero e 
sexualidade com outras categorias constituidoras dos sujeitos, como classe e etnia.  
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18. Fronteiras da identidade: vicissitudes da sexualidade feminina na literatura contemporânea 
 

Maria Medeiros da Silva (UFPB) 
Hermano de França Rodrigues (Orientador) (UFPB) 

 
O termo gênero, antes enraizado no campo das ciências, propala-se cada vez mais entre as instâncias do 
cotidiano, integrando-se às linguagens da mídia, às políticas públicas e, sobretudo, às reivindicações de 
grupos e organizações que lutam pelos direitos sexuais. Entre novos sujeitos, no âmago de outras culturas, 
transborda significados múltiplos, nem sempre solidários, os quais se instauram nos eventos de 
discriminação à mulher, nos comportamentos tidos como masculinos ou femininos e nos estilos corporais 
de sujeitos que, como os travestis, resistem em ser classificados segundo a anatomia. Seguindo a vertente 
de reformulação conceitual, o vocábulo infiltra-se, também, no território dos protestos realizados por 
transgêneros e transexuais. As conquistas, entretanto, ainda se revelam incapazes de derrubar, 
definitivamente, os ditames patriarcais e o preconceito dele decorrente. Com efeito, certas sexualidades 
são forçadas a ocupar posições sociais subalternizadas, a exemplo da homossexualidade feminina, vista, 
na ótica heteronormativa, sob os signos da falsidade e do fetichismo. Opondo-se a tais estigmas, algumas 
vertentes da literatura contemporânea delineiam mulheres que vivem processos complexos de busca 
identitária, cujas ações e ideias contrariam velhas crenças sobre a passividade e apagamento erótico a elas 
impostos. Ao dar-se conta dessas engrenagens, a mulher lésbica liberta-se do padrão de objetificação, 
característica do sexo feminino, e passa a um patamar em que, igualmente, não se identifica com o 
masculino. Surge, então, o que podemos denominar de terceiro sexo. Este lhe permite deixar de lado os 
gestos de silêncio e adentrar numa zona de conforto, onde angaria a autonomia de seu corpo e a aceitação 
de seu desejo. Nossa pesquisa objetiva discutir, no conto Café da Tarde, de Lúcia Facco, as práticas de 
gênero que se configuram, simbolicamente, na tessitura do texto, as quais se distanciam, por vezes 
negam, protocolos sobreviventes do patriarcado. A obra desconstrói vários papéis que foram fixados, no 
decurso de nossa história, como próprios do ser feminino (funções domésticas, educação filial e 
subserviência ao marido), colocando em xeque o elemento caracterizador do homem: a sua virilidade. 
Como arcabouço teórico, recorremos aos estudos de FÁVERO sobre a psicologia do gênero e as tramas 
heteronormativas, a partir dos quais desenvolve o conceito de pedagogia do medo. 
 
19. Gênero e repressão: os amores marginais na literatura de cordel 

 
Emannuelle Carneiro da Silva (UFPB) 

 
Em todos os tempos, em todos os espaços, as relações amorosas obedecem a rituais próprios que 
transformam, estigmatizam e identificam os seus participantes. Enganam-se aqueles que concebem o 
amor apenas como uma emoção simples e corriqueira. Em termos discursivos, esse pathos envolve 
delineamentos sociais, políticos, culturais e, por conseguinte, ideológicos. Na história da humanidade, as 
paixões sancionam os amantes, dilaceram os algozes e dão a redenção aos enfermos, destituindo-lhes 
poderes e/ou ofertando-lhes sortilégios. Nesse âmbito, pretendemos analisar, em textos da literatura 
popular, a configuração psicoideológica do amor, a fim de compreendermos como um sentimento, 
envolvido culturalmente pelo signo da positividade, mantém laços estreitos com a dor, o sofrimento e o 
horror. Resulta dessa corrupção afetiva e conflitante um processo de negação identitária, onde a 
subjetividade é dilacerada, subjugada, travestida e demolida. O corpus constou do folheto de cordel O 
amor cangaceiro de Lampião e Maria Bonita, compilado pelo cordelista paraibano Vicente Campos 
Filho. Recorremos aos constructos operacionais e epistemológicos da semiótica greimasiana, 
especialmente os estudos desenvolvidos por Greimas (1975), BATISTA (2008) e RODRIGUES (2012). 
Examinamos a organização dos percursos de cada sujeito semiótico em busca de seu objeto de valor, 
buscando identificar as modalidades que os instauram, visto que na medida esse procedimento permite 
desvelar valores axiológicos que se encontram subentendidos às performances de tais actantes.  
 
 
 
 
  



57 
 

 
20. Literatura, heteronormatividade e perversão: a cultura popular no divã 

Hermano de França Rodrigues (UFPB) 
 
Enquanto expressão da subjetividade, a Arte agita, (de)forma e singulariza os eventos reais e/ou fictícios, 
por vezes alucinatórios, que delineiam o cotidiano de todo e qualquer indivíduo, imiscuindo-se nas 
calendas de sua própria existência. Em todos os segmentos sociais, o homem depara-se com a arte. Nela, 
encontra o alento para as paixões que o cercam. Dela, alimenta-se para manter vivas as reminiscências, as 
ilusões e as dores, as quais, fatalmente, lançam-no num estado de contínua inquietação e sofrimento 
(sempre presentes e, em poucos momentos, deveras percebidos). Não estamos, aqui, referindo-nos aos 
estados dolorosos resultantes de agressões físicas, mas a acontecimentos, amiúde inconscientes, que 
promovem situações de angústia e aflição, impondo ao eu dilemas indissolúveis ou verdades que se 
desejam ocultar. A condição humana reclama, portanto, a dor. É sob esse signo que experienciamos o 
mundo, os outros e, com efeito, a sexualidade. As sociedades, ao longo dos séculos, engendraram códigos 
específicos para explicá-la, erigindo, com base em pseudas teorias ou ideologias discriminatórias, 
diásporas entre os gêneros. O mundo pós-moderno mostrou-se deficiente para aplacar o preconceito e, por 
isso, (re)vive os resquícios de uma história marcada pela ignorância e indiferença. Como resultado, 
angariamos um corpo social em que inúmeros sujeitos ainda temem expor sua condição sexual, sua 
percepção sobre o sexo e sua compreensão sobre si mesmo. Este trabalho examina as matizes da 
sexualidade humana no romanceiro popular nordestino, cujas narrativas se constroem, amiúde, a partir de 
paradigmas heteronormativos, que esfacelam, perversamente, o processo de alteridade. Para tanto, 
recorremos aos constructos epistemológicos da psicanálise (pós)freudiana, em especial, os estudos de 
McDougall (2001) e Ceccarelli (2004). 
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GT 10: Queerificar a(s) teoria(s) queer: para além das performances 
identitárias homossexuais 
 
Coordenador/a:  
 
Elizabeth Sara Lewis (PUC-RJ) 
Gilmaro Nogueira (UFBA) 
 
 
01.  Genealogias abjetas: o que tem de queer o Brasil dos anos 1990? 

Fernando José Benetti (UESC) 
 
A Teoria Queer emerge da organização de frentes teóricas como o feminismo, o pós-estruturalismo, e os 
Estudos Subalternos, nos Estados Unidos da América, em 1991. A partir de então, se expande para vários 
países do mundo, sendo reinterpretada e revista, conforme o destino em questão. No Brasil, ganha força 
no início dos anos 2000, quando diversxspesquisadorxs começam a publicar artigos com perspectivas 
queer sob diferentes olhares. Porém, a Teoria Queer já era pensada e interpretada por aqui antes dos anos 
2000. A forma como começou a ser estudada pelxspesquisadorxsbrasileirxs é a questão principal a qual 
este trabalho busca responder. Quais foram xsprimeirxsautorxs que tomaram contato com a Teoria Queer 
a partir de 1991? Como tomaram este contato, e como começaram a publicar seus trabalhos no Brasil? 
Como a Teoria Queer era pensada neste momento? A emergência dos Estudos Queer no Brasil acontece 
nos anos 1990? Criando uma saber historiográfico sobre o tema, veremos que principalmente a partir de 
1995, várixsteóricxs já estavam refletindo sobre estes estudos, e criando um saber rico e plural.  
 
02.  Queer se abrir com a Solange? 

Ana Beatriz de Medeiros Morais (UFCG) 
Stallone Pereira Abrantes (UFCG) 

Ricard José Bezerra da Silva (UFCG) 
Rafael Alves Gonçalves (UFCG) 

 
Este trabalho pretende trazer a temática queer e repensar seus discursos atuais, que acabam 
circunscrevendo e trazendo para si uma representatividade majoritariamente homoafetiva, esquecendo-se 
da multiplicidade de discursos e construções que permeiam as categorias de gênero e de sexualidade, 
compreendendo a distinção entre ambas. Para tanto, trazemos a banda “Solange, to aberta!”, formada por 
Pedro Costa, antropólogo, e Paulo Fraga, percussionista, conhecidos internacionalmente nesse meio queer 
e enquanto propagadores de um discurso que contesta e procura desconstruir algumas situações impostas 
pela sociedade sobre gênero e sexualidade. A banda viu no funk carioca abertura para falar desses 
assuntos incômodos sem precisar maquiar-se de politicamente correta, opondo-se a qualquer forma de 
normatividade, seja ela hétero ou homo, rompendo com qualquer forma de binarismo e fugindo a 
qualquer tipo de enquadramento. Podemos perceber isto até mesmo na forma como os componentes 
sobem ao palco, misturando peças do guarda-roupa feminino e masculino e questionando-se quem 
determinou o que é ou não vestuário feminino já que a produção e formação destas determinações sociais 
são produtoras e produtos de um modelo normativo na qual a sociedade se insere. Com tudo isso, a banda 
é mais uma figura chave no entrave à sociedade patriarcal, sexista e binária que desconsidera toda uma 
diversidade. 
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03.  Marjorie Garber e Amy Bloom acerca do erotismo humano multiforme 

Susana de Castro (UFRJ) 
 
Para o heterossexual, o bissexual é um promíscuo e, para o homossexual, o bissexual é alguém que não 
quer assumir a sua homossexualidade. Mas como mostra Marjorie Garber (Vice versa, bissexualidade e o 
erotismo na vida cotidiana, 1995), essas posições são marcadas por uma bi-fobia daqueles que não 
aceitam que a sexualidade possa sair do esquema dual -- hetero ou homo. Assim como os estudos queer 
mostraram que a homossexualidade não é apenas o outro lado da heterossexualidade, mas também um 
elemento importante para a análise literária, cultural e social, também é possível usar as ferramentas da 
teoria queer para mostrar como a bissexualidade está presente em inúmeros romances e filmes. A 
bissexualidade nos ensina coisas fundamentais sobre o erotismo humano. Ela está para além das 
categorias de heterossexualidade e homossexualidade. Para Freud o ser humano seria inatamente 
bissexual. Em seu livro Normal (2002), Amy Bloom apresenta os dilemas e estilos de vida dos 
transexuais ‘female-to-male’, dos crossdressers heterossexuais e dos hermafroditas. Este trabalho 
pretende mostrar à luz dos livros de Garber e de Bloom, a multiformidade da sexualidade humana e 
explicar porque a bissexualidade nos ensina coisas fundamentais acerca do erotismo. 
 
04.  O círculo vicioso e paradoxal de discriminação e apagamento da bissexualidade 

 
Elizabeth Sara Lewis (PUC-Rio) 

 
Apesar da utilidade de aplicar a(s) Teoria(s) Queer a gama infinita de possíveis performances 
identitáriasde sexualidade dos seres humanos, a maioria dos trabalhos acadêmicos realizados sob uma 
perspectiva queer tem privilegiado como objeto de estudo a homossexualidade (Erickson-Schroth e 
Mitchell 2009; Gustavson 2009), contribuindo para a exclusão de outras performances identitárias. 
Esperando contribuir para combater a invisibilização da bissexualidade nos estudos queer e no ativismo 
LGBT, o presente trabalho examinará como ativistas bissexuais lidam discursivamente com problemas de 
discriminação dentro de um grupo LGBT do Rio de Janeiro. Concentrar-nos-emos sobre 1) como xs 
ativistas bissexuais lidam com o preconceito através da ideia que a bissexualidade ‘não existe’ ou é ‘só 
uma fase’ através de narrativas que funcionam como provas de sempre terem sentido desejo por homens e 
mulheres, e 2) como lutam contra o estereótipo de ser ‘promíscuxs’ e ‘precisar sempre de homens e 
mulheres’ através de insistir na sua capacidade de ter relações monogâmicas duradouras sem sentir falta 
do ‘outro’ gênero. Mostraremos que esses dois preconceitos criam um círculo vicioso e paradoxal de 
discriminação e apagamento da bissexualidade: os ativistas devem provar sentir desejo por e ter relações 
sexuais constantemente com homens e mulheres para legitimar sua performanceidentitária bissexual, mas 
ao mesmo tempo devem mostrar poder manter uma relação monogâmica e duradoura para não ser alvo de 
discriminação, o que resulta na classificação delxs como ou heterossexuais ou homossexuais, apagando 
novamente a bissexualidade. 
 
 
05.  A Monogamia como instrumento de poder heterocapitalista 

 
Suane Felippe Soares (UFRJ) 

 
Nesse estudo exploro a importante ligação entre a monogamia, em suas diversas formas, e as forças 
coercitivas heterocapitalistas que fazem uso dela como recurso para a autorregulação dos corpos dentro 
de normas que propagam. O presente trabalho parte de uma ótica queer, segundo a qual, o poder aplicado 
à liberdade de amar ou de escolher posturas sexuais/sentimentais dissidentes abre fissuras nas normas e 
faz desse espaço um ambiente combativo e politizado. O recurso utilizado para analisar essas ações que 
transbordam as normas é o diálogo com um grupo organizado chamado LudditasSexxxuales, que atua em 
vias de afirmação de novas formas, mais transparentes e fluidas, de conduzir a vida sexual/sentimental em 
um intenso processo de crítica à monogamia. Realizei um debate teórico sobre algumas questões 
importantes dentro da formação do paradigma monogâmico através de análise bibliográfica sobre o tema, 
além de específica análise bibliográfica e estudo de materiais publicados pelas Ludditas tanto na internet 
como em fanzines e livros de publicação independente.   
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06.  Pomossexologia do armário: epistemologias antagonistas da acepção ocidental sobre o binário e 
a orientação sexual 

Fabiano Lucena de Araújo (UFPB) 
 
Este artigo visa problematizar a aplicabilidade do dispositivo de sexualidade formulado por FOUCAULT 
(1999), em contextos ocidentais ou não, tendo em vista a persistência dos dispositivos de aliança e a 
emergência das pomossexualidades (sexualidades pós-modernas), as quais não reivindicam identidades a 
partir da orientação sexual e/ou da inscrição no binário.  Embasado nestes pressupostos, o presente 
trabalho busca estabelecer relações com os agenciamentos capitalísticos (GUATTARI & ROLNIK 1997) 
de identidades que deslocam as subjetividades da singularidade, e propõe uma reflexão a respeito da 
abordagem dicotômica contida em Epistemologia do Armário, de EveSedgwick, que antagoniza minorias 
essencialistas a universalismos queers. 
 
07. O heterossexual passivo e a precariedade das categorias identitárias 

 
Gilmaro Nogueira (UFBA) 

 
Este trabalho é resultado de uma etnografia online realizada no bate-papo do Portal Universo Online e nos 
sites de relacionamentos: Disponivel.com e Manhunt.net, durante um período de dois anos, em que 
analisei as relações afetivossexuais entre homens, com atenção para o modo como essas vivências 
questionam o binarismo sexual (heterossexual versus homossexual),  os limites identitários e permitem 
que diversos sujeitos invistam em parcerias sexuais, entre esses, sujeitos que mantém práticas sexuais 
com o mesmo sexo, com ou sem afeto e se identificam como heterossexuais. Entre esses homens 
heterossexuais utilizo os sujeitos que se identificam como heterossexuais passivos para questionar os 
limites das identidades dicotômicas e expor o modo como os sujeitos vivenciam relações sexuais que não 
podem ser enquadradas dentro dessas identidades peritas ou construídas pelo discurso médico.  A partir 
dessas vivencias questiono também as pesquisas que mantém a dicotomia heterossexual versus 
homossexual ao enquadrar todo sujeito que mantem relações sexuais com outros do mesmo sexo em 
homossexual egodistônico, não-assumido/encubado ou bissexual, imputando uma identidade a esses 
sujeitos, em vez de questionar os limites dessas identidades. Apresento também essas experiências para 
discutir a fragmentação identitária como algo que faz parte das vivências dos sujeitos e não apenas como 
uma construção teórica. 
 
08.  “Pegging” e performances identitárias de masculinidade e heterossexualidade: em defesa do 
prazer anal dos homens heterossexuais 

Elizabeth Sara Lewis (PUC-Rio) 
 
Partindo de uma perspectiva queer, o presente trabalho examina as performances identitárias de homens 
heterossexuais que gostam de “pegging”, uma prática sexual na qual uma mulher penetra um homem pelo 
ânus usando o dildo e cinto. Por causa de ideologias heteronormativas que não diferenciam identidade 
sexual e práticas sexuais e que vinculam o prazer anal dos homens à homossexualidade masculina, os 
praticantes de “pegging” frequentemente sofrem (ou temem sofrer) preconceitos (e.g. são rotulados de 
‘gays enrustidos’ ou vistos como ‘não masculinos’). Esta pesquisa se concentrará em duas estratégias para 
lidar com este preconceito: dar um nome específico e ‘atraente’ à prática e contar narrativas sobre 
experiências com ela. Primeiro, analisaremos a história da escolha do nome “pegging”, vendo como o ato 
de nomear funciona como uma tática para combater preconceitos ao visibilizar a prática e reforçar a 
noção do ato como algo masculino e heterossexual. Segundo, analisaremos as performances identitárias 
de masculinidade e heterossexualidade em narrativas escritas de homens que praticam “pegging”, 
concentrando-nos sobre como eles subvertem a associação ideológica entre prazer anal e 
homossexualidade e como usam expectativas normativas para a masculinidade e para desestabilizar a 
mesma masculinidade hegemônica. Finalmente, ao estudar o “pegging” e as performances identitárias de 
seus praticantes, esperamos preencher uma lacuna importante nos estudos queer, a ausência de pesquisas 
sobre práticas e performances identitáriasnão-homossexuais. 
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09. A prática pegging à luz da perspectiva queer: caminhos para um desmonte binário 

 
Fabio Alves Gomes de Oliveira (UFRJ) 

 
Este trabalho pretende investigar parte da literatura pertinente para o debate da prática do “pegging” e, 
com isso, contribuir para uma ampliação do entendimento e potencialidade da teoria queer. Para isso, a 
literatura levantada e revisada buscará informar o desenho de um estudo que examina as variáveis de 
motivações que permitem e impedem homens e mulheres em se envolver na prática do pegging.A 
hipótese é a de que com o pegging enquanto prática sexual permite a criação de um momento bastante 
peculiar onde algumas barreiras culturais caem, abrindo espaço para uma variável de performances 
sexuais e prazer. Catherine Waldby, por exemplo, sugere que explorar o que ela chama de "o potencial 
erótico do ânus para os homens heterossexuais" incorpora fantasias masculinas de submissão, agência 
sexual feminina, e buscam borrar (confundir) os limites entre as divisões culturais gritantes entre 
identidades sexuais (Waldby, 1995). E é a partir de uma leitura queer que este trabalho pretende analisar o 
fenômeno do pegging, como uma prática que oferece elementos significativos para uma ampliação das 
possibilidades sexuais e que, portanto, contribui para o rompimento com visões limitadoras que, com seus 
conteúdos normatizantes, marginalizam formas outras de identidade.  Ao final, pretendo ser capaz de 
defender que um estudo mais aprofundado sobre o pegging auxilia significativamente no desmonte 
binário tão caro à perspectiva queer. 
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GT 11: Intersexo, bioética e direitos humanos sob a perspectiva de 
gênero 
 
Coordenador/a:  

Anibal Guimarães (ENSP/Fiocruz) 

Miriam Ventura (IESC) 

 
01.  Direito à identidade - Viva o seu nome. A retificação do registro de travestis e transexuais por 
meio de uma prática transdisciplinar 

Luísa Helena Stern Lentz 
(UFRGS/ Serviço de Assessoria Jurídica Universitária – SAJU/ 

 Grupo G8-Generalizando: Direitos Sexuais e de Gênero) 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar a experiência de dois mutirões de ações 
judiciais, promovidos pela ONG Igualdade-RS, o grupo G-8 Generalizando do SAJU/UFRGS e o 
NUPSEX/UFRGS, buscando a retificação do registro civil de travestis e transexuais, por meio de uma 
prática interdisciplinar envolvendo profissionais e estudantes de Direito, Psicologia, Ciências Sociais e 
Artes Visuais, que procurou vincular o direito ao nome às características identitárias das pessoas trans, 
independentemente da realização da cirurgia de readequação genital, bem como evitando a classificação 
dos sujeitos como portadores de patologia mental, com o intuito de avançar nos debates sobre 
despatologização das identidades trans* e mudanças na legislação que possibilitem a autonomia dos 
sujeitos em relação às suas identidades, sem a necessidade de autorização judicial. 
 
 
02.  Metáfora do zíper - Construção de sentidos e práticas sobre o intersexo em um ambulatório 
especializado 

Ana Karina Canguçú-Campinho 
Ana Cecília de Souza Bastos 

Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima 
 
O nascimento de uma criança intersexual promove rupturas nas concepções prevalentes quanto ao sexo, 
gênero e identidade. Estas tornam-se inadequadas e surge a necessidade de criar outras que possam 
expressar e dar sentido à sua existência. O objetivo deste estudo foi compreender os significados sobre a 
pessoa intersexual expressos e elaborados pelos profissionais de saúde, destacando as práticas em saúde 
destes atores na inter-relação com os significados sobre sexo, gênero e sexualidade. Este estudo teve um 
cunho etnográfico realizado no HUPES/ UFBA. Foram realizadas observações dos atendimentos médicos 
e entrevistas semi-estruturadas com profissionais de saúde. Os resultados apontam para coexistência da 
perspectiva biomédica e da integralidade. Intersexualidade foi compreendida como uma má formação 
congênita, anormalidade, erro. Teme-se que o corpo materialmente ambíguo possibilitaria uma identidade 
ambivalente. Houve a utilização de metáforas na tentativa de integrar a visão de intersexo às novas 
concepções de sexo e gênero. A visão tradicional de gênero e sexo também é questionada, surge uma 
concepção ainda linear, mas multifatorial. As práticas em saúde organizaram-se em três dimensões do 
cuidado: capacidade técnica, disposição afetiva e garantia de direitos. Ainda que a visão técnica 
apresente-se como dominante, percebem-se movimentos para incorporar a dimensão afetiva e do direito 
nas práticas de atendimento às pessoas intersexuais. 
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03.  Intersexualidade - Processo de designação sexual como violação aos direitos humanos dos 
sujeitos intersexuais? 

Filipe de Campos Garbelotto (UFBA)  
 
Fruto de uma pesquisa ainda em andamento, me proponho a partir deste trabalho problematizar o 
processo de designação sexual com relação ao qual são submetidos os sujeitos intersexuais ainda quando 
crianças, tendo em vista o posicionamento da classe médica que fomenta a intolerância à diversidade de 
gêneros. A perspectiva a partir da qual esse fenômeno é analisado contempla a possibilidade da 
ocorrência de violação aos direitos humanos destes sujeitos, pelo exercício normatizador do poder. A 
problematização se dá a partir dos autores que adotam os Estudos Queer em diálogo das identidades e das 
noções de gêneros, somado às recentes pesquisas de juristas dedicados à seara dos direitos humanos. 
 
04.  Intersexualidade e políticas públicas: uma etnografia do atendimento de crianças intersex em 
um hospital público na cidade de São Luís/MA 

Katiuscia da Costa Pinheiro (UFMA) 
 
O presente trabalho aborda a forma como os profissionais de saúde de um hospital público na cidade de 
São Luís – MA atendem crianças intersex inclusive os procedimentos cirúrgicos que efetuam junto a 
esses pacientes. Pretendo compreender quais significados permeiam esses procedimentos e quais 
concepções de gênero atravessam as decisões tomadas ao longo desses processos, assim como levantar 
debates éticos a esse respeito. A pesquisa é de caráter qualitativo e utiliza o método etnográfico tendo 
como principais conclusões a percepção de que os/as profissionais da saúde do hospital público analisado 
tomam suas decisões seguindo os padrões corporais vigentes de masculinidade e feminilidade atrelados a 
ideais da heteronormatividade. 
 
 
05.  Los cuerpos del estado y los otros cuerpos. La intersexualidad en el marco jurídico y de 
derechos en Colombia  

Walter Alonso Bustamante Tejada 
[Instituto de Estudios Regionales – INER,  

de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)] 
 
Según el artículo 52 del decreto Ley 1260 de 1970, sobre el registro civil en Colombia, para la inscripción 
del recién nacido es “esencial tener claro su sexo”. Esto plantea dos temas: el primero, la centralidad de lo 
biológico para determinar la identidad social; el segundo la elección de entre dos sexos, para asignar la 
identidad que ha de acompañar al sujeto por el resto de su vida, como hombre o como mujer. 
Estos órdenes con cuestionados por quienes presentan ambigüedad en su identidad genital y contradicen 
las construcciones sociales del cuerpo, la sexualidad y el género, planteando retos al Estado, en el 
reconocimiento de esas corporalidades. 
En el pasado colombiano, cuando nacía una persona con “ambigüedad” en sus genitales, la alternativa fue 
la operación para “normalizar”, procesos por los cuales los cuerpos fueron mutilados para adecuarlos a la 
norma binaria. En las últimas dos décadas un sector del Estado, la Corte Constitucional, se ha 
pronunciado en ocho sentencias para determinar los procedimientos médicos sobre los cuerpos intersex. 
La presentación se basará en una lectura crítica de estas sentencias de la Corte, que unida al conocimiento 
de casos de intersexualidad en el siglo XX y su manejo, permitan plantear cuál es la perspectiva del 
Estado colombiano en torno a los cuerpos y a los cuerpos de las personas intersex. Esto es mucho más 
importante plantearlo cuando en la audiencia sobre personas intersex realizada en marzo de 2013, se 
mencionó a Colombia como el país más avanzado en la región en cuanto a los derechos de las personas 
intersex. ¿Se ha avanzado realmente en Colombia?. 
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06.  Interações entre direito e políticas públicas para além do binarismo de gênero: o acesso de 
transexuais e travestis ao direito à retificação da identidade civil  

 
Daniel Paulo Caye (PPGD/UFRGS) 

 
O relatório final da II Conferência Nacional para Promoção de Cidadania e Direitos Humanos de LGBT 
(2011) propôs, para a população de Travestis e Transexuais, a garantia, por meio de mudança legislativa, 
da retificação de registro civil e de sexo por via administrativa em cartório de registro de pessoas naturais. 
Em caráter pioneiro, o Governo do Rio Grande do Sul sancionou o decreto nº 49.122/ 2012, instituindo a 
Carteira de Nome Social para Transexuais e Travestis. Tal documento, mesmo válido somente perante os 
órgãos públicos do Estado, tem seu valor destacado por garantir o direito ao uso de um nome condizente à 
sua construção de gênero. Porém, por ser acessório à Carteira de Identidade, ele não contempla todas as 
necessidades dessa população. A fim de ampliar o acesso a Direitos Civis para transexuais e travestis, a 
ONG Igualdade-RS, o Grupo G8-Generalizando do SAJU/UFRGS e o NUPSEX/UFRGS desenvolveram, 
em parceria, o projeto “Direito à Identidade: viva o seu nome!”, que encaminha demandas judiciais para 
troca de prenome e de sexo junto à Vara de Registros Públicos de Porto Alegre, visto que a proposição da 
II Conferência Nacional LGBT ainda não foi viabilizada juridicamente. Neste trabalho, vislumbro 
apresentar como tem se dado a implementação da Carteira de Nome Social no Rio Grande do Sul e a 
evolução dos dois mutirões do Projeto Direito à Identidade já realizados, se destacando as interações da 
política pública e destas ações jurídicas, e possíveis desdobramentos. 
 
07.  A Polícia do corpo: uma análise acerca da violência penal contra travestis 

 
Tuanny Soeiro Sousa (UFMA) 

 
O corpo silencia discursos normalizadores provenientes de jogos de poder através da sua aparência pré-
discursiva. A travesti encontra um lugar-nenhum dentro da aceitabilidade social que exige a identificação 
“lógica” entre o biológico e o papel cultural. A sua performance feminina em corpo de macho contraria o 
dispositivo da sexualidade que impõe a assimilação de seu sexo à sua identidade, situando-as nas zonas 
inóspitas e inabitáveis da vida social. É dentro dessa premissa que se pretende investigar de que maneira o 
sistema de justiça criminal, em especial a sua instituição policial, incorpora e reitera as normas da 
heterossexualidade compulsória, investindo na criminalização e na violência institucionalizada contra 
travestis, que visivelmente carregam o estigma da abjeção. Os membros do corpo policial levam para 
dentro das instituições os mesmos preconceitos presentes no corpo social, fator determinante para que 
persigam aqueles que carregam valores considerados negativos pela sociedade. As travestis são 
verdadeiros alvos para a força repressiva estatal. Há aqui uma clara perseguição não por condutas 
descritas como criminosas pelo CPB, mas sim a uma identidade não inteligível, acossada principalmente 
pelo estigma que carrega. 
 
08.  Direito, bioética e gênero: quando a transdisciplinaridade torna-se o locus da complexidade e a 
porta de entrada do gênero no direito através da bioética 

Carolina Grant 
 
O objetivo do presente trabalho foi analisar e compreender o porquê de o campo de conhecimento e, por 
conseguinte, a disciplina da Bioética ter-se tornado o locus cativo e prioritário das principais discussões 
de Gênero no Direito, tais como aborto, direitos reprodutivos e sexuais, transexualidade, dentre outros, 
com destaque para a experiência da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (FDUFBA). 
Para tanto, partimos da concepção de uma Bioética necessariamente transdisciplinar e crítica 
(SCHRAMM, 2010 e PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007), principalmente a partir do contexto e 
vivências latino-americanas em Bioética, bem como do paradigma da complexidade (pensamento 
complexo de Edgar Morin – MORIN, 2008). Dessa forma, foi possível verificar que, justamente em razão 
de sua abordagem imanentemente plural, voltada para um discurso de tolerância e respeito às diferenças 
de crenças e valores (DINIZ, GUILHEM, 2006), é que foi possível, na transdisciplinaridade fruto da 
constante e indissociável interlocução entre as ciências da saúde e as humanidades, dar conta da 
complexidade que envolve temas sensíveis às questões de gênero (estudados frequentemente por outras 
áreas, como a Sociologia, Antropologia e mesmo a Filosofia, que não o Direito), invisibilizados, muitas 
vezes, pela dogmática jurídica stricto sensu. 
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09. Nem toda mulher tem buceta: por de baixo das saias do movimento feminista 
 

Maynara Costa de Oliveira Silva (UFRN) 
 
O objetivo dessa comunicação será discorrer acerca da polêmica atual do movimento feminista: o 
reconhecimento das transexuais como feministas. Essa polêmica seria causada pela ideia de “diferença 
sexual”, em resposta à exclusão política das mulheres, as quais tiveram no passado sua autonomia 
restringida por não ter uma posição de “indivíduo” dentro da sociedade. Então, o órgão reprodutor, como 
fonte de expressões sobre o indivíduo, acaba sendo o critério de admissão ou exclusão na hora de definir 
quem pode ser considerada feminista. 
O referencial teórico está ancorado nos estudos queer. Para o desenvolvimento da pesquisa a metodologia 
empregada para adquirir informações é a partir de materiais bibliográficos e etnográficos sobre gênero, 
sexualidade, transexualidade e feminismos. 
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GT 12: Complicando e subvertendo identidades na escola: foco nas 
contribuições das teorias queer para a educação 
 
Coordenadores:  
 
Marco Túlio de Urzêda Freitas (UFG) 
Leandro da Silva Gomes Cristóvão (CEFET-RJ; PUC-Rio)  
 
 
01.  A construção da identidade de gênero e a importância deste debate no ambiente escolar 
 

Thaysi Cruz das Costa (UFRN) 
 
Este artigo tem como objetivo fazer uma análise da construção da identidade de gênero e da importância 
da discussão dessa temática no ambiente escolar. Para tanto, apresentaremos uma breve análise das 
contribuições que o Movimento Feminista trouxe para esse campo, assim como os elementos que 
constituem a discussão e a construção da categoria gênero, em especial da formação da identidade de 
gênero, e o papel das escolas enquanto reprodutoras de conhecimento. Nesse sentido, cabe aqui ressaltar a 
importância de dissertar sobre essas questões na perspectiva de contribuir com o rompimento do 
preconceito cruel existente em nossa sociedade. Este não é difícil de se visualizar, começando pelo 
próprio indivíduo em seu processo de reconhecimento e negação da sua identidade de gênero, por sentir-
se diferente e um provável alvo de preconceito e violência. E, no ambiente escolar, não é diferente. A 
escola se transformou em um lugar onde a intolerância é cada vez mais recorrente, tornando-se um 
problema, levando em consideração que o ambiente escolar deve ser o local de partida para incitar 
discussões sobre o tema, instruindo os alunos a viver em sociedade, a conviver respeitando as diferenças 
existentes, tendo a consciência de que cada indivíduo traz consigo características particulares. 
 
02.  “Corpo de homem, cabeça de mulher”: complicações identitárias a partir dos estereótipos das 
mulheres com Síndrome Berardinelli no cenário escolar 

Artur Medeiros Queiroz (UFRN) 
Everton Bedin (UFRN) 

 
Este artigo emerge-se do princípio da discussão de gênero e do ser diferente no contexto escolar. Neste 
berço, marca-se por processos de preconceitos e diferenças, resultando-se em práticas sociais que 
implicam na construção identitária das mulheres com Síndrome Berardinelli e, concomitantemente, 
interage-se e relaciona-se com a comunidade escolar. A partir dos estereótipos construídos sobre estes 
sujeitos, buscou-se discutir e refletir sobre as implicações causadas no processo de escolarização, a fim de 
cogitar possíveis mudanças na valorização às diferenças. Esta pesquisa refletiu-se em um estudo de caso, 
pois se agrupou diretamente em dois casos específicos dos municípios de Carnaúbas dos Dantas e Currais 
Novos do estado do Rio Grande do Norte. Enquadra-se em um estudo de cunho qualitativo, pois buscou-
se qualificar as concepções dos sujeitos no viés da construção da identidade na relação interpessoal. O 
ensaio realizou-se pela técnica de investigação crítica por via de questionário. Muitas vezes o contexto 
escolar e suas relações sociais podem determinar, indiferentemente da forma, a identidade da pessoa, 
portanto, é necessário que a escola, enquanto instituição responsabilizada em cuidar e educar de forma 
crítico-reflexivo os sujeitos, abra-se de forma cultural, ética e flexível para entender, dialogar e 
contextualizar as diferenças que emergem nesta realidade. 
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03.  Etnografia escolar: identidades e (re)significações de gênero nas relações sociais entre 
estudantes do ensino fundamental no Pará 

Camille Gouveia Castelo Branco Barata (UFPA) 
Wilma de Nazaré Baía Coelho (UFPA) 

 
Neste trabalho, buscou-se investigar, por meio de uma pesquisa do tipo etnográfico, como a questão do 
gênero se inscreve nas relações de sociabilidade cultivadas por estudantes do segundo ciclo do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública federal. Do ponto de vista conceitual, embasamo-nos nas 
formulações teóricas de Bourdieu (1996, 1999, 2000), especialmente nos conceitos de Dominação, 
Habitus e Violência Simbólica. No que tange ao conceito de Representação, nosso aporte teórico é 
pautado pelas reflexões de Chartier (1991). Adotamos também as contribuições de André (1995) no 
tocante à etnografia da prática escolar e à investigação do cotidiano escolar. Os resultados mostram que as 
identidades constituídas a partir do gênero são referenciais fundamentais na constituição da sociabilidade 
desenvolvida pelos estudantes, dimensão que se torna visível na auto-representação feita por meio da 
indumentária, na perpetuação de comportamentos orientados por significados antigos atribuídos ao 
masculino e feminino – como observado na quinta e na sexta série –, e na re-significação desse binarismo, 
através do borramento e das novas combinações daquilo que é considerado masculino e feminino – 
aspecto observado na sétima e na oitava série.  Essas formas de sociabilidade – pautadas por 
comportamentos ora afetivos, ora agressivos – também surgem imbricadas pela categoria cor/ “raça”, pelo 
consumo de música e pelas vivências em redes sociais. 
 
04.  As representações de gênero nos livros didáticos 

Francisca Maria da Silva Barbosa (URCA) 
Iara Maria de Araújo (URCA) 

Tatiane Bantim da Cruz (URCA) 
 
Este trabalho reflete sobre o papel fundamental que a educação assume na construção das identidades de 
gênero. O foco é a análise sobre as representações do masculino e do feminino nos livros didáticos, 
compreendo-os como um importante instrumento pedagógico para a transmissão de conteúdos em sua 
linguagem escrita e ilustrativa e também como um objeto de mediação e reprodução de padrões culturais 
e de relações de poder. Como estratégia metodológica, realizou-se um estudo bibliográfico, buscando 
conhecer as várias abordagens, a partir das matrizes teóricas existentes. Analisamos 20 livros didáticos do 
ensino fundamental entre os anos 2000 e 2012. De acordo com o estudo realizado, percebe-se que os 
livros didáticos mais atuais tentam romper com os padrões tradicionais ligados ao gênero. No entanto, a 
maioria contribui para a reprodução de um modelo de masculino e feminino de forma sexista e 
estereotipada. Além disso, as suas ilustrações delimitam espaços distintos em que são colocados homens e 
mulheres, meninos e meninas e designam tarefas específicas a cada gênero, naturalizando o que é “ser 
homem” e o que é “ser mulher”. Dessa forma, esta comunicação visa contribuir com o debate sobre as 
representações de gênero e as desigualdades entre os sexos que são disseminadas culturalmente e que são 
aceitas como naturais. 
 
05. Exóticos e educados: corpos e sexualidades múltiplas em trânsito no ambiente escolar 
 

Cláudio Gomes da Silva Júnior (UFS) 
 
A tarefa de educador se mostra enquanto um desafio constante frente às transformações ocorridas no 
ambiente escolar, e a sexualidade, ainda que desconcertante para muitos profissionais, é tratada enquanto 
tabu e até mesmo mascarada em algumas instituições de ensino, características opositoras à realidade da 
Escola Estadual Lions Club, na cidade de Arapiraca, interior de Alagoas. Uma realidade distanciada 
através das práticas comportamentais e da maneira com que esses assuntos são abordados cotidianamente. 
Em Alagoas, assim como em outras unidades federativas, é permitida a utilização do nome social nos 
registros escolares, uma garantia adquirida desde 2010 e que ainda assim não é utilizada por alguns 
alunos que transitam por entre normas culturais de masculinidade e feminilidade. Segundo Louro (2012, 
p. 44), a singularidade das questões de gênero e sexualidade ainda é apontada em muitos ambientes 
escolares de forma delicada, e os desvios comportamentais e culturais provocam muitas inquietações, 
sendo múltiplos e complexos. Objetivo aqui, amparado pela sociologia e antropologia, elaborar um relato 
etnográfico, pois, tratando-se das características culturais, a exegese comportamental é tida enquanto fator 
cultural, uma discussão pautada na relação direta com a definição de padrões e formas classificatórias dos 
indivíduos em seu meio social. 
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06.  Sexualidade: ultrapassando barreiras, limites e tabus no contexto escolar 
 

Artur Medeiros Queiroz (UFRN) 
Everton Bedin (UFRN) 

 
Este artigo busca compreender, através do discurso de professores, por que o entrave da sexualidade 
permanece na escola, considerando-se que se vive em um mundo social onde se tem acessibilidade à 
informação por meio dos meios de comunicação, democracia e liberdade de expressão. Para a abordagem 
de qualquer conteúdo que possa gerar conhecimento e aprendizagem, necessita-se conhecer as acepções 
dos mesmos acerca da sexualidade. Neste viés, buscou-se entender o distanciamento do currículo com a 
prática pedagógica condizente à sexualidade e entender todas as discussões consideradas polêmicas que o 
abarca. No plano de fundo, teve-se o objetivo de conhecer meios e métodos de ensino utilizados para 
abordar tal temática, valorizando as experiências do alunado e as competências do professorado. 
Pretendeu-se, ainda, dialogar sobre as implicações que puderam atingir o alunado na sua construção 
identitária na ausência da abordagem dessa temática. Para abordar as respostas e os objetivos traçados 
deste trabalho, utilizou-se da pesquisa qualitativa, técnica crítica de investigação, e partiu-se de 
questionário aplicado a professores das séries iniciais (de 1ª a 5ª série) da Escola Estadual Vilagran 
Cabrita/RN. Portanto, corrobora-se que é com propostas de trabalho deste cunho que se pode, por meio do 
discurso do professorado e da identidade do alunado, conhecer e refletir sobre as barreiras que ainda 
encontram-se na docência quando se pensa em trabalhar a sexualidade nas séries iniciais. 
 
07.  “Vem cá, vou fazer minhas necessidades aonde então?”: notas sobre discriminação, resistência, 
intimidade e normatização na escola 

Fabrício de Sousa Sampaio (UFRN) 
 
O espaço escolar é um território contestado de ideologias, pensamentos, regulamentações, 
transformações, resistências e reproduções das construções e determinismos da cultura. Quando, neste 
espaço, o assunto é sexualidade, as vozes, os pensamentos, as práticas e os desejos contrários à 
“heteronorma” devem no mínimo permanecer no “armário” ou no anominato, haja vista o risco de 
confrontar o pensamento heterossexual reinante na sociedade ocidental. Entretanto, a “desordem” emerge 
quando o que foi “estabelecido”, transmitido e cristalizado por uma pedagogia e um currículo 
heteronormativo passa a ser questionado, rompido ou fissurado tanto pelos atores sociais quanto pela 
emergência de novas práticas que, de certa maneira, desestabilizam uma naturalização cujo teor arbitrário 
começa a ser desocultado. Este artigo objetiva discutir gênero, sexualidade e práticas educativas a partir 
de um episódio de preconceito e discriminação com relação ao uso dos banheiros “masculinos” e 
“femininos” numa escola pública estadual da cidade de Sobral-CE.  O ponto de partida para a construção 
discursiva que se segue é um conflito instaurado no espaço escolar de exclusão dos alunos que se 
consideram homossexuais assumidos de utilizarem tanto o banheiro masculino quanto o feminino. Bento 
(2006), Butler (2003), Foucault (1999), Fry e Mcrae (1986), Louro (1999, 2000, 2001), Preciado (2008), 
Pereira (2012), Perlongher (1987), Silva (1995) e Miskolci (2011) constituíram os principais 
interlocutores nos questionamentos apontados neste texto. Os diálogos informais, depoimentos orais, 
observação participante e conversas em grupos foram as técnicas de coleta de dados no decorrer da 
inserção no campo de pesquisa. Como uma das inconclusivas da pesquisa realizada, podemos afirmar 
que: a construção de guetos, modificação e construção de espaços afins e ganhos obrigatórios no campo 
da cultura e do direito com relação aos indivíduos de orientação homoafetiva podem inicialmente, de 
forma estratégica, recompensar e possibilitar certas liberdades sociais e culturais que lhes foram e são 
retiradas incessantemente por uma sociedade heteronormativa. No entanto, em longo prazo, devem ser 
repensadas como indiretamente uma inclusão que não desestabiliza a “norma” e que, portanto, pode até 
ser considerada pelos indivíduos de sexualidade e identidade dominantes apenas como uma “esmola” 
concedida no cenário cultural que dominam e se consideram superiores. 
  



69 
 

08.  Questionando a normatização do movimento na Educação Física escolar: um olhar a partir da 
teoria queer 

Julia Mara Pegoraro Silvestrin (UFSC) 
 
Este trabalho visa fomentar uma discussão que problematize, sob a perspectiva da teoria performativa de 
gênero de Judith Butler, o movimento humano, suas invocações e interdições como atos performativos 
que instituem alguns sujeitos como abjetos, sujeitos não inteligíveis também no interior da escola. Ao 
demonstrar como as normas são incorporadas através do discurso, de práticas e de instituições, dentre os 
quais destaco as brincadeiras, os jogos, os esportes e os movimentos preferidos e evitados por meninos e 
meninas nas aulas de educação física escolar, procuro pensar as práticas de movimento humano como 
uma estratégia de resistência à política de identidades binárias e fixas. A partir do campo de estudos 
queer, discutiu-se como essa teoria pode promover outra cultura de movimento que possibilite um acesso 
sem restrições a movimentos que hoje são distintos para cada gênero. Queerizar o campo do movimento 
significa ampliar o leque de possibilidades do uso do corpo de cada indivíduo, permitindo, assim, 
descobertas de outras capacidades, que da forma restrita como vêm sendo tratadas, não são sequer 
vivenciadas. 
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09. Professor de Biologia e transformista? Que história é essa? 
 

Leandro da Silva Gomes Cristóvão (CEFET/RJ; PUC-Rio) 
 
Este trabalho propõe a análise de narrativas produzidas pelo protagonista do documentário 'Suzy Brasil: a 
deusa da Penha Circular' (Renata Than, 2008). Para tanto, estarão em jogo, em especial, as noções de 
discurso e identidades de gênero e sexualidade. O sujeito que se coloca em foco constrói-se 
identitariamente como um professor de Biologia (Marcelo Costa) que também possui uma carreira 
artística como transformista em boates cariocas destinadas ao público gay. A suposta singularidade de sua 
constituição identitária leva-me a pensar sobre como, no momento contemporâneo, espaços institucionais 
como os de educação formal têm sido habitados por subjetividades que, em outros momentos, talvez 
fossem impensáveis de ali existir. Desse modo, proponho refletir sobre semânticas sociais que friccionam 
sentidos de identidade de gênero-sexualidade, educação e profissão docente. Para o desenvolvimento do 
trabalho, apoio-me, sobretudo, na visão performativa radical da linguagem (Austin, 1990; Pinto, 2007), na 
teoria queer (Butler, 1990), nos estudos sobre narrativas (Linde, 1993; Bastos, 2004), e nas reflexões 
sobre a relação gênero – sexualidade – educação (Louro, 2001; Moita Lopes, 2002). 
 
10.  “Estranhando” a experiência de um professor homossexual com o ensino crítico de línguas 

 
Marco Túlio de Urzêda Freitas (UFG) 

 
Assim como Louro (2004), acredito que as teorias queer abrem espaço para novas formas de pensar a 
cultura, o conhecimento, o poder e a educação. No que diz respeito à educação, mais especificamente, 
entendo que essas novas formas de pensar apontam o questionamento e a incerteza como estratégias 
férteis e criativas de aprendizagem. Tal entendimento nos possibilita inferir, então, que uma pedagogia 
orientada por teorias queer deve propor, acima de tudo, um “estranhamento” do currículo, ou seja, deve 
“desconfiar do que está posto e olhar de mau jeito o que está posto”, promovendo, assim, “uma espécie de 
enfrentamento das condições em que se dá o conhecimento” (LOURO, 2004, p. 64). Tendo como bases 
teóricas essas e outras reflexões que focalizam o trabalho com teorias queer na educação (PINAR, 1998; 
TALBURT, 2000; BRITZMAN, 2000, 2007; LOURO, 2012) e no ensino de línguas (NELSON, 1993, 
1999, 2004; MOITA LOPES, 2006; ROCHA, 2012), pretendo, nesta comunicação, “estranhar” a 
experiência de um professor de inglês, aqui chamado de Lúcio, com o ensino crítico de línguas, uma 
perspectiva que, segundo Pennycook (1998, 1999, 2001), tem por objetivo relacionar o ensino de línguas 
a questões mais amplas de poder, acesso, desigualdade e resistência. Na época da pesquisa, Lúcio tinha 
22 anos e possuía quatro turmas no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. Em termos 
identitários, identificava-se, nessa época, como homem, branco, de classe média, cristão e homossexual. 
O estudo foi desenvolvido no contexto em que o professor-participante trabalhava, tendo como fontes 
dois questionários, oito sessões reflexivas e um trabalho de conclusão de curso. As informações geradas 
através dessas fontes nos permitem observar que a experiência de Lúcio com o ensino crítico de línguas 
foi marcada pelo conflito, sobretudo no que se refere à abordagem do tema sexualidade, o qual aponta 
diretamente para as suas histórias e vivências pessoais. No entanto, essas informações nos possibilitam 
observar, também, que os conflitos vivenciados pelo professor-participante estão relacionados, em grande 
parte, à sua dificuldade para lidar com o questionamento e a incerteza em sala de aula. 
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GT 13: Corpos e memórias de travestis 
 
Coordenador/a:  

Emerson Pessoa (UNESC) 

Joyce Mayumi Shimura  (UTFPR) 

 
01.  Travestis envelhecem?  

Pedro Paulo Sammarco Antunes (PUC-SP) 
 
O presente estudo tem o objetivo de conhecer a velhice e o envelhecimento daquelas que foram 
designadas como travestis. As ciências biomédicas foram importantes na categorização dessas pessoas. 
Por serem consideradas desviantes e anormais, travestis já são vistas como não humanas desde tenra 
idade. Atravessam a vida como invisíveis e diante de muito preconceito. Por causa disso, improvisam 
suas existências, em todos os aspectos, a partir de contextos violentos. Suas expectativas de vida são 
baixas. As que vivem até a chamada velhice, podem ser consideradas verdadeiras sobreviventes. Percebe-
se que precisam urgentemente de políticas públicas que as reconheçam desde sempre. Dessa forma 
chegarão à velhice com dignidade e respeito, já assegurados pelos Direitos Humanos Universais. 
 
 
02.  As travestis e a (re) invenção dos seus corpos: aceitação de sua identidade de gênero feminina 

Ednaldo da Costa Braz (UEPB) 
Dra. Auri Donato da Costa Cunha (UEPB) 

 
O presente trabalho tem como objeto de estudo os sujeitos “travestis”. Procurou identificar as estratégias 
construídas por elas para a construção de seus corpos e quais os dispositivos utilizados para que o 
processo de transformação de seus corpos possam trazer-lhes resultados esperados, no caso, a 
aproximação ao máximo da figura do feminino, ao ponto de poderem sentir-se feminina/mulher. Bem 
como trabalhar com as questões direcionadas as diferenças, em que a Travesti se posiciona como o 
diferente, tanto na sociedade de um modo geral, como no interior do movimento LGBTT, ao serem 
visibilizadas e ou invisibilizadas do meio social, não sendo reconhecidas por sua identidade de gênero 
feminina. Considerando o exposto foi possível constatar as percepções de como elas se reconhecem 
enquanto cidadãs ao mesmo tempo em que são negadas pela sociedade como sujeitos desviantes. 
 
03.  Encontrando Bianca - Notas sobre uma experiência pedagógica em educação sexual no ensino 
médio 

Franciele Monique Scopetc dos Santos (UNESP) 
Ana Cláudia Bortolozzi Maia (UNESP) 

Hamilton E. Vieira (UNESP) 
 
Essa proposta versa sobre uma experiência pedagógica. Encontrando Bianca é um dos vídeos promovidos 
pelo Ministério da Educação, dentre um conjunto maior de vídeos, o qual por meio de uma narrativa 
ficcional em primeira pessoa, num tom confessional e sem autocomiseração, como num diário íntimo, 
José Ricardo/Bianca revela a descoberta e a busca de sua identidade de travesti. Esse vídeo proporciona a 
professor@s a condição de discutirmos a formação da identidade, assim como, identidades de gênero e 
travestilidades, do mesmo modo, rompe com a dicotomia arraigada em nossa sociedade que expressa 
padrões heteronormativos e trans/les/homo fóbicos. Essa proposta é um relato de experiência vivenciada 
no ensino médio, embasada teórica e metodologicamente nos cadernos Escola sem Homofobia, na 
disciplina de sociologia, ao debatermos com as alunas e alunos acerca da participação política e 
movimentos sociais, dentro do debate sobre o movimento LGBT no Brasil; dúvidas, inquietações, 
preconceitos se manifestaram. Essas manifestações proporcionaram a nós promover um debate a partir da 
temática: identidade de gênero. Essa proposta é o relato dessa atividade. Essa iniciativa manifesta aqui 
uma intervenção transversal da educação sexual no ambiente escolar, assim como, manifesta através de 
relatos das alunas e alunos suas crenças, assertivase preconceitos acerca do que é identidade de gênero, 
homossexualidade, travestilidades. E, sobretudo, nos mostra como, antes de qualquer veto, deveriam ter 
dado à nós professoras e professores a possibilidade de julgamos e pensarmos o trabalho a partir do 
material “Escola sem homofobia”, subjugado como “kit gay”. 
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04.  “Todas as mulheres do mundo”: a construção do corpo travesti no Brasil das décadas de 1960 e 
1970 

Anibal Guimarães  
(Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) – RJ) 

 
Proponho neste trabalho investigar alguns aspectos do processo de construção da subjetividade da 
primeira geração de travestis brasileiras – as chamadas “pioneiras”,cuja idade média é de 70 anos – 
através de marcadores corporais típicos dos padrões de feminilidade vigentes nas décadas de 1960 e 1970. 
Em variados graus, essas travestis recorreramaos diferentes recursos e tecnologias então disponíveis. A 
clandestinidade, na absoluta maioria das vezes, caracterizava a realização desses procedimentos. 
Igualmente, a experimentação da parafernália à época existente – hormônios, silicone, cirurgias plásticas, 
dentre outros - era a tônica desse processo, o que as tornava, simultaneamente, agentes e cobaias de si 
próprias. As justificativas para o maior ou menor investimento na construção desse corpo estão 
relacionadas não apenas às atividades laborais por elas exercidas e a existência de vínculos familiares 
como, também, à incerteza quanto aos possíveis resultados alcançados e seus eventuais desdobramentos 
nos diferentes planos de suas vidas. Este trabalho se insere em um projeto maior, de natureza etnográfica, 
o qual, através das narrativas dessas travestis “pioneiras”, busca resgatar e registrar suas memórias como 
forma de se fomentar a melhor compreensão do fenômeno brasileiro do travestismo.  
 
05. As meninas das esquinas - histórias e escolhas das travestis de Ituiutaba - MG 

 
Carla Medeiros Dias (Graduação em Serviço Social) 

Julia Francisca Gomes Simões Moita (Professora de Ciências Sociais) 
 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo construir uma reflexão acerca da diversidade de gênero na 
cidade de Ituiutaba/MG. Para tanto serão analisadas as razões pelas quais as travestis se inserem no 
mercado local de prostituição. Tal análise será feita a partir de entrevistas com travestis que se prostituem 
e levantamento teórico sobre o tema. A avaliação irá considerar como o impacto das questões sociais e da 
conjuntura ás quais estes indivíduos estão inseridos refletem para que eles ingressem na prostituição 
como alternativa de vida e fonte de renda. 
 
06.  Homofobia familiar com travestis e transexuais em Natal – RN  

 
Marcos Mariano Viana da Silva (UFRN) 

 
Este trabalho analisa como as relações de poder intrafamiliares afetam a construção identitária de travestis 
e transexuais em Natal-RN. O referencial teórico está ancorado na analítica do poder de Michel Foucault 
(2007) e nos estudos queer. A pesquisa etnográfica abrange observação direta e entrevistas face a face. O 
estudo foca a análise de narrativas de vida de quatro travestis, duas transexuais e de uma mãe e um irmão 
de uma travesti que se disponibilizaram em colaborar com a pesquisa, abordando temas que vão desde a 
infância à idade adulta, passando pelo convívio familiar, a constituição da identidade e a construção dos 
corpos das trans. Foi observada a existência de estratégias e de conflitos no ambiente doméstico de 
travestis e transexuais, sendo o foco do trabalho, a análise dos relatos de casos de homofobia familiar. O 
estudo atenta para como as experiências corporais e subjetivas das travestis e transexuais são produzidas e 
negociadas no espaço da família. 
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07.  Compreendendo o significado do ser travesti 
 

Antonia Nathalia Duarte de Moraes (UFRN) 
Profa Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva (UFRN) 

 
Este trabalho é um recorte do projeto de dissertação “Travestis na atenção primária: o cuidado em saúde 
na cidade de Natal” que tem por um de seus objetivos específicos compreender o significado do ser 
travesti. Fizemos uma caminhada teórica desde a invenção do termo “Travestismo”, criado por Magnus 
Hirschfeld em 1910, até as atuais teorias queer, que entendem a não viabilidade de classificações para as 
identidades de gêneros. No campo prático, estamos realizando uma pesquisa qualitativa. Os colaboradores 
são constituídos por travestis da cidade de Natal/RN. Como estratégias metodológicas estamos utilizando 
a entrevista em profundidade, com roteiro e oficina com utilização de “cenas”. Para análise e 
interpretação das narrativas recorremos à Hermenêutica-Dialética. Neste momento do estudo foi possível 
identificar no relato das travestis, a dificuldade na definição do que é ser uma travesti e como isso 
interfere na sua forma de se autodefinirem. Outro fator muito recorrente levantado pelas travestis é o uso 
do seu nome social como um dos pontos mais importantes na luta pelo reconhecimento do feminino que 
está estampado em seus corpos e no seu modo de vestir e comportar-se. Esse reconhecimento parece ser 
peça fundamental na sua identificação de ser travesti. Por fim, espera-se que a pesquisa possa contribuir 
com o campo do conhecimento acerca da população travesti e suas peculiaridades. 
 
08.  Envelhecimento e travestilidades: recomposições do desejo e do prazer na experiência da 
interpelação abjeta 

Francisco Francinete Leite Junior (Unifor) 
Fernando Altair Pocahy (Unifor) 

 
O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que busca compreender as formas de 
regulação e modulagem das performances de gênero e das experimentações da sexualidade na intersecção 
das travestilidades e envelhecimento, junto a outros marcadores sociais de identidade e diferença. Os 
pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa situam-se em perspectiva discursivo-
desconstrucionista, recorrendo aos estudos pós-estruturalistas de base foucaultiana, além da relação com 
as teorizações queer. Os procedimentos adotados na composição do campo de análise privilegiaram a 
pesquisa bibliográfica articulada a elementos de uma análise cultural de mídias digitais de domínio 
público (tomando este últimos elementos empíricos como artefatos culturais) que informam e produzem 
representações sobre as travestilidades. Os achados do estudo até o momento indicam a articulação da 
intersecção de marcadores sociais consubstanciando e realocando os sujeitos das travestilidades no 
interior das zonas de exclusão. Depreende-se destas evidências que as relações sociais estabelecidas a 
partir do dispositivo do envelhecimento se configuram de forma particular na experiência no trânsito de 
gênero e que a potência das marcas da abjeção nesta agonística se tramam à biopolítica heteronormativa, 
reposicionando tais sujeitos nas margens da margem. Deste modo, dada a condição de violência social 
imposta a estes sujeitos, o envelhecimento assume contornos que nos permitem compreender as formas de 
objetivação da velhice, quanto algumas formas de contestação criadas na perspectiva de resistência. 
Concluímos de forma provisória destacando a articulação de interseccionalidade étnico-gênero-
geracionais e regionais como elementos produtivos para a compreensão das formas de experimentação da 
sexualidade, performatividades de gênero e, mais amplamente, dos modos de vida transcontemporâneos.   
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09.  Dimensões psicossociais do envelhecer nas travestilidades 
Carlos Alberto Porcino (UFBA) 

 
O presente trabalho possui como objetivo tecer algumas considerações em torno da representação da 
velhice sob o olhar da travesti, bem como, as perspectivas enfrentadas por tais atores sociais, em especial 
no que diz respeito aos efeitos as repercussões psicossociais na contemporaneidade. Pesquisa qualitativa 
do tipo exploratória por meio de observação participante. As conclusões apontam que a partir dos 
discursos das travestis, o processo de envelhecimento vivido por elas é caracterizado de forma igual para 
todas as pessoas, ou seja, iguais para homens, mulheres e até mesmo para elas. Entretanto, cada uma 
visualiza e percebe o envelhecer como quer e “precisa perceber”. Pois, para elas é como se o 
envelhecimento não fizesse parte do seu cotidiano, já que vivem o momento, o presente. Por outro lado, 
percebeu-se que o envelhecer atrelado aos processos de reinvenção corporais impacta em questões físicas: 
diminuição da jornada de trabalho e consequentemente o número de programas, pois há uma exaustão do 
próprio corpo.  Além disso, referem dores nos membros inferiores decorrentes da migração do silicone 
industrial para os pés, além do aparecimento das rugas e etc. No que tange às repercussões psíquicas, os 
episódios depressivos são referidos por todas elas. Assim como as tentativas de suicídios, 
desencadeamento de crises de pânico, o que restringe ainda mais, as saídas para os pontos de batalha. 
Outro fato que merece destaque são as agressões verbais, discriminações e preconceito pelos próprios 
pares, em função de serem consideradas velhas. 
 
10.  Procuradas por muitos, mas discriminadas por todos: o silenciamento do corpo travesti e 
transexual no sistema prisional 

Pedro Henrique Soares Ribeiro (UFPE)  
 
Este trabalho teve como objetivo investigar as formas de silenciamento do corpo das Travestis e 
Transexuais em situação de encarceramento, problematizando as formas como esses corpos são 
silenciados no ambiente prisional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em uma abordagem 
autobiográfica, cujos procedimentos de coleta basearam-se na história de vida dos sujeitos entrevistados. 
No cárcere, o corpo travesti e transexual sofre variadas formas de violência devido à sua 
performatividade, pois esse corpo Trans é uma afronta para aquele espaço de exaltação de normas, regras 
e masculinidade. Nesse sentido, constatamos que o sistema prisional é um espaço potencializador dessas 
práticas de silenciamento desse corpo transgressor. 
 
 
11.  Praticas discursivas das travestis sobre categorias identitárias  

 
José Vaz Magalhães Néto (UFPE) 

Talita Leite Tavares (UFPE) 
Leoncio Camino (UFPE) 

 
A desconstrução das identidades fixas teve início nos estudos de gênero, sobretudo, a partir da segunda 
metade do século XX. Por outro lado, ativistas LGBT não raro demonstram interesse em políticas 
identitárias, notando-se, por vezes, um encrespamento nas relações entre ativistas e acadêmicos. 
Considerando as discussões atuais sobre questões identitárias, este estudo buscou compreender, sob uma 
mirada queer e dos Estudos Críticos do Discurso, como 10 travestis de João Pessoa-PB caracterizam nas 
suas práticas discursivas o que é “ser mulher” e “ser travesti”. Para as participantes, “ser mulher” remeteu 
às concepções essencialistas do papel social feminino que reproduzem o discurso padrão de uma 
sociedade heteronormativa. E esses mesmos discursos sociais reguladores justificam os posicionamentos 
das entrevistadas acerca do que as caracterizaria. Embora tomassem a travesti como aquela que mimetiza 
a mulher, os conteúdos discursivos não foram tão utópicos quantos os destinados à “mulher”. Remeteram 
quase sempre às dificuldades concretas frente aos preconceitos e discriminações sociais vivenciadas. 
Apenas uma participante se posicionou sobre a categoria travesti, colocando-se fora dela e insinuando a 
diversidade que atravessa suas experiências, ou seja, a impossibilidade de universalizá-las. Por fim, os 
discursos das travestis refletiram as categorias rígidas que convencionam a mulher e a travesti, 
ressaltando a força das ideologias e convenções sociais na construção das identidades trans. 
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12.  Corporalidades e gêneros: a experiência trans para além da pista 
 

Emerson Pessoa [Faculdade de Cultura e Educação de Vilhena – RO (UNESC)] 
Joyce Mayumi Shimura [Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)] 

 
O presente trabalho tem como objetivo compreender as construções de corporalidades trans para além do 
universo da prostituição. Por meio da história oral, buscou-se compreender os diferentes mecanismos de 
aprendizado das técnicas de transformações corporais, os significados atribuídos ao corpo transformado, a 
entrada no mercado de trabalho e os preconceitos vivenciados. Os resultados apontam para 
heterogeneidade de discursos sobre o ser e estar travesti ou transexual, as dificuldades relacionadas à 
atuação profissional e uma construção corporal não voltada exclusivamente aos modelos hegemônicos. 
 
13. Um olhar fluido para o corpo travesti: notas a partir de zygmunt bauman 

 
Hamilton Édio dos Santos Vieira 

(UNESP/Araraquara) 
Sueli Ap. Itman Monteiro 

(UNESP/Araraquara) 
 
O presente estudo propõe uma leitura sobre a construção do corpo travesti a partir do conceito de 
perfomatividade em Judith Butler (2002, 2003, 2006). Para tanto, será tratada essa construção pela 
teorização do conceito de fluidez de Z. Bauman (2000, 2004). Desse modo, estabelecer, a partir dos 
conceitos citados, nuances desse corpo travesti, o qual se encontra em um contexto pós-moderno, fluído 
no que ser refere ao gênero e à sexualidade. A fluidez da constituição dessas subjetividades 
contemporâneas acaba por não viabilizar propostas de adequação à normatividade, e ao mesmo tempo, 
dialogam a força produtora desses sujeitos alocados à margem da abjeção. Essa abjeção tenciona-se por 
um olhar enviesado sobre as travestilidades e sua construção identitária e corporal, e mesmo nas 
tecnologias utilizadas para a construção dessas identidades travestis. Ao mesmo tempo, pensar em 
algumas notas sob a olhar possível da chamada modernidade líquida, desenvolvida por Bauman. Num 
momento que se pensa em identidades e políticas públicas que atendam essa população enquanto cidadãs 
de direito, essa proposta busca construir reflexões acerca do contexto, aqui pressuposto como pós-
moderno, que promove essas identidades fragmentadas e fluidas associadas a esses corpos, que se 
categorizam corpos travestis 
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GT 14: Gênero e saúde nos modos de vida trans 

Coordenadores:  

Antonio Vladimir Félix-Silva (Universidade Potiguar/Tirésias-UFRN) 
Jáder Ferreira Leite (UFRN) 
 
 
01.  A transexualidade na área da saúde 

Rafael Tavares Silveira Silva (UFRN) 
Rejane Millions Viana Meneses (orientadora)  (UFRN) 

Amanda Jéssica Gomes de Souza (UFRN) 
Rariane Rodrigues dos Santos (UFRN) 

 
Com intuito de incentivar a reflexão sobre a experiência transexual na área de saúde, pretende-se expor o 
conceito de transexualidade apresentado em artigos científicos encontrados em Bases de Dados 
Eletrônicas na área das Ciências da Saúde (Scopus, BVS, Highwire e CINAHL). O método foi a Revisão 
Integrativa com análise de categorias embasadas na Teoria Queer. Encontrou-se 07 estudos pelos critérios 
de inclusão: artigos em português, inglês e espanhol, disponíveis, entre 2007 e 2012, que focam a atenção 
à saúde de pessoas transexuais. Do total, 04 apresentaram transexual como doente mental e 03 como 
pessoa diante de incongruência entre sexo e mente, sugerindo prática de autodeterminação. Diante do 
número de artigos encontrados fica clara a escassez da temática na área de saúde. E apesar de a temática 
aparecer entre assuntos relacionados aos cuidados com portadores de HIV, está havendo avanços, pois 
estudos publicados na área de saúde começam a não desconsiderar o conceito de transexualismo colocado 
pela Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de 
Doenças Mentais (DSM), os quais são referenciais para a área de saúde. Portanto, o investimento em 
educação dos profissionais e pesquisadores da área de saúde pode ser uma ferramenta para se alcançar a 
“despatologização” da transexualidade e para um cuidado mais efetivo, pois os transexuais serão mais 
facilmente visualizados como pessoas iguais a todos e não mais como doentes. 
 
02.  A saúde das travestis: uma revisão narrativa 

Elisa Quadros Silveira Florês (Galileu-SEG) 
Martha Helena Teixeira de Souza (UNIFRA)  

 
O presente trabalho teve como objetivo identificar as produções científicas existentes na literatura acerca 
da saúde das travestis. Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura, com busca dos artigos 
pelas bases de dados LILACS e pelo portal de dados SCIELO, com as palavras chaves “travesti”, “saúde” 
e “doença”, no período de setembro a outubro de 2012. A partir da análise dos artigos selecionados para 
este estudo, elaboraram-se duas categorias temáticas: Os riscos para a saúde das travesti e políticas 
públicas de saúde para as travestis. Observou-se pelos resultados que o tema é pouco estudado na área da 
saúde, sendo importante a realização de pesquisas para a reflexão de políticas públicas para este 
segmento, visando, por exemplo,cumprir os direitos previstos no Sistema Único de Saúde, tais como: a 
equidade,integralidade e universalidade. 
  



77 
 

 
03.  Travestis e o cuidado humanizado em saúde 

Antonia Nathalia Duarte de Moraes (UFRN) 
Profa. Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva (UFRN) 

 
As travestis são uma parcela da população estigmatizada que sofre preconceitos. Por isso, muitas vezes, 
deixam de procurar os postos de atendimento à saúde por não se sentirem à vontade nesses locais. Têm-se 
constatado que os serviços de saúde se apresentam como locais de manutenção e reprodução das 
desigualdades e preconceitos da sociedade, ao invés de serem locais de acolhimento e promoção de um 
cuidado humanizado. Tendo como base as diretrizes do SUS e a Política Nacional de Humanização, cujos 
princípios de universalidade, integralidade e equidade buscam ser efetivados, bem como a inclusão e 
protagonismo dos usuários, buscamos investigar como isso está ocorrendo para esta parcela da população, 
dentro da atenção primária em saúde. Portanto, temos como objetivo compreender a vivência das travestis 
na busca por cuidados em saúde no âmbito da atenção primária na cidade de Natal-RN. Para tal estamos 
realizando uma pesquisa qualitativa. Os colaboradores são constituídos por travestis que já tenham 
procurado atendimento na saúde básica na cidade de Natal. Como estratégias metodológicas estamos 
utilizando a entrevista em profundidade, com roteiro e oficina com utilização de “cenas”. Para análise e 
interpretação das narrativas recorremos à Hermenêutica-Dialética. Por fim, espera-se que a pesquisa 
possa contribuir com o campo do conhecimento acerca do saber-fazer na assistência a saúde das travestis, 
trazendo pistas capazes de promover um cuidado humanizado.  
 
04.   “Quero respostas, quero resoluções”: os homens trans dentro da política integral de saúde 
LGBT em João Pessoa/PB 

Luarna Relva Felix Cortez (UFPB) 
 
Este trabalho objetiva investigar as relações entre homens trans, no processo de construção de suas 
masculinidades, sobretudo os que já estão inseridos no âmbito do processo transexualizador do SUS, e os 
demais sujeitos envolvidos na dinâmica do serviço de saúde, tais como profissionais e funcionários 
ligados ao serviço. A Política Nacional de Saúde Integral de LGBT enfatiza que a discriminação por 
identidade de gênero e/ou orientação sexual é um fator determinante na dificuldade de acesso à saúde 
pública, portanto, buscando superar esses determinantes, os governos estadual e municipal vêm 
trabalhando conjuntamente para execução desta política. O processo transexualizador, quando 
implementado pelo Sistema Único de Saúde em 2007, não abrangia as especificidades dos homens trans, 
o que aconteceu apenas em 2011, com a ampliação da portaria do Ministério da Saúde. Em torno dessa 
questão, há também o debate sobre a despatologização, cuja campanha mundial vem ganhando força. 
Neste trabalho, buscamos refletir sobre esses pontos cruciais que influem na qualidade de vida de sujeitos 
trans, tendo como foco os homens trans. 
 
Palavras-chave: Homens trans, Masculinidades, Política Nacional de Saúde. 
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05.  Processo transexualizador no Rio de Janeiro: refletindo sobre dilemas de uma política que é 
mais ampla que o procedimento cirúrgico 

Marcia Cristina Brasil Santos  (HUPE) 
Prof. Dr. Guilherme da Silva Almeida (HUPE) 

Zélia Lima Gebrath (HUPE) 
Andressa Cristina Pilar Ribeiro (HUPE) 

 
O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) se 
constitui como uma das quatro Unidades de Atenção Especializada no atendimento a pessoas 
diagnosticadas como transexuais no país. O setor de urologia reconstrutora é considerado um serviço com 
expertise para realização dos procedimentos cirúrgicos previstos no chamado processo transexualizador. 
O processo transexualizador é um programa que compõe a política de saúde brasileira e atualmente inclui 
procedimentos de diferentes graus de complexidade e ampla diversidade técnica, como parte da 
assistência em saúde destinada a pessoas transexuais. O mais debatido destes procedimentos, realizado 
apenas em grandes hospitais, são as cirurgias de transgenitalização, conforme o Anexo 04 da Portaria nº. 
457 emitida pelo Ministério da Saúde em 19 de agosto de 2008. Esta Portaria regulamenta diretamente o 
atual funcionamento do processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Por 
realizar as cirurgias de transgenitalização e por ser um hospital universitário de grande porte, o HUPE, 
tornou-se ao lado de outras três grandes unidades de saúde ligadas a universidades públicas do país, uma 
das quatro Unidades de Atenção Especializada do Processo Transexualizador no SUS. No que tange a 
assistência ofertada no único local credenciado para este atendimento no Estado do Rio de Janeiro, 
destacamos a necessidade de mudanças na organização e nas relações cotidianas no espaço e nas práticas 
de trabalho que impliquem, sobretudo, em transformações na cultura organizacional, na gestão e na 
prestação dos serviços visando tanto a articulação das ações envolvidas quanto a sistematização dos 
serviços disponíveis. Tem se apresentado para a intervenção profissional do assistente social uma gama 
bastante diversificada de demandas trazidas pelos usuários traduzidas a partir das queixas quanto à 
demora do procedimento cirúrgico; os conflitos familiares causados pela rejeição; a rede de apoio restrita; 
a fragilidade em termo de cobertura previdenciária; a dificuldade na garantia do trabalho e o acesso aos 
medicamentos; tratamento fora do domicílio (TFD); estigmas e preconceito social que envolve questões 
importantes e delicadas com relação ao nome social e o nome de registro; o espaço de inserção escolar; a 
moradia e demais espaços sociais que apontam para nós, profissionais, o imperativo ético de um trabalho 
comprometido com a supressão de tais questões, bem como o posicionamento contra a violação dos 
direitos humanos. A sistematização das informações acerca dos usuários e de tais demandas nos 
possibilita estabelecer estratégias de enfrentamento, articular ações de saúde com os recursos da rede 
sócio assistencial, e assim viabilizar a integralidade e a intersetorialidade como preconiza os princípios do 
SUS. 
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06.  Os sentidos da saúde numa perspectiva de gênero: um estudo com homens da cidade do 
Natal/RN 

Rafaele dos Anjos Paiva (UFRN) 
Jáder F. Leite (UFRN) 

Magda Dimenstein (UFRN) 
Lúcia de Fátima Carvalho (SMS/Natal/RN) 

 
O presente trabalho objetivou investigar os sentidos atribuídos à saúde por homens da cidade de 
Natal/RN, em dois contextos socioeconômicos: uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de um bairro de 
classe média e uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um bairro popular. Metodologicamente, 
realizamos entrevistas semiestruturadas junto a 24 homens, sendo 12 de cada serviço, com faixa etária de 
25 a 59 anos, abordados nas unidades de saúde de cada bairro. A análise dos dados deu-se a partir da 
perspectiva de Spink (2000 & Frezza, 2000; Spink & Medrado, 2000) no tocante às práticas discursivas e 
os estudos de gênero. Os dados encontrados acompanham a tendência de estudos já realizados no campo, 
especialmente ao identificar como as posições sociais de gênero conformam os sentidos que os homens 
investigados construíram em relação à saúde, atribuindo a esta a importância de proporcionar as 
condições de exercício de uma masculinidade voltada para o provimento do lar e da família. Houve 
diferença acerca dos sentidos sobre a resolução de problemas de saúde no tocante aos serviços 
investigados: a maioria do grupo da UBS apontou para pouca resolutividade, gerando sentidos de 
ineficácia do serviço. Na USF, os sentidos apresentaram uma positividade em relação ao serviço, que 
julgamos ter relação com a natureza da Estratégia de Saúde da Família. Finalmente, identificamos como a 
busca pelos serviços de saúde no nível de atenção básica é limitada, fato que segue os estudos de que os 
homens buscam os serviços de saúde quando esta se encontra demandando atenção especializada.  
 
Palavras-chave: Saúde do homem, Produção de sentidos, Relações de gênero. 
 

 
07.  Pesquisa e linguagem: nomeando e construindo subjetividade 

 
Juliana Vieira Sampaio (UFC) 

Profa. Dra. Idilva Maria Pires Germano (UFC) 
 
Pesquisando sobre a saúde integral das pessoas que transitam de algum modo entre os sexos e os gêneros, 
na cidade de Fortaleza, surgiram dúvidas sobre o modo como estas seriam nomeadas ao longo do 
trabalho. Pois quando nos deparamos com um problema de pesquisa uma das primeiras tarefas que temos 
é delimitar e nomear o nosso “objeto” de estudo. Essa parece ser uma das etapas mais simples do 
trabalho, afinal é só um nome. Mas dependendo do referencial teórico-metodológico que atravessa o 
nosso estudo o ato de nomear os sujeitos que iremos acompanhar ao longo da pesquisa pode se tornar 
uma tarefa difícil. Compreendemos que ao nomearmos algo estamos nos inserindo em um espaço político 
no qual diferentes saberes estão em debate, este ato não é neutro. Na medida em que existem diferentes 
formas de realizar o trânsito entre masculino e feminino também são construídos diversos modos de 
“classificá-los” como, por exemplo, travesti, transexual, transformista etc. Essas categorias não são 
imparciais, possuem uma história, além disso, diferentes esferas do saber atravessam cada uma dessas 
nomeações. No campo da saúde essas classificações identitárias se tornam mais problemáticas, pois é 
através delas que as pessoas poderão ou não realizar hormonioterapia, cirurgia de transgenitalização etc. 
Concluímos que os discursos tem efeito de poder que podem controlar e instituir quais são as formas 
possíveis de existência e como os corpos serão gerenciados. 
 
  



80 
 

 
08.  Ab-usos da categoria transgressão: a transexualidade entre a doença e a moral 

 
Elder Magno Freitas Santos (UFS) 

Francis Deon Kich (UFS) 
 
Este trabalho discute a cumplicidade entre discurso médico e moral a partir da problematização do uso da 
categoria de transgressão na leitura da transexualidade. Diante de depoimentos colhidos e analisados em 
uma pesquisa, percebeu-se que a categoria de transgressão associada à transexualidade pode ser usada 
como deslegitimação do sujeito trans e motivo de sua abjeção. A análise de estratégias de inclusão desses 
sujeitos indica um tipo de uso da ideia de transgressão descolada dos contextos sociais de interação, ao 
ser apresentada como um comportamento individualizado. Nesse sentido, a categoria de transgressão, ao 
invés de afirmar a diferença enquanto tal, produz um sujeito diferente/abjeto através de uma associação 
entre doença e moral. A sociabilidade de transexuais obedeceria a um dispositivo moralizante de sujeição 
à “normalidade” ligada ao discurso da doença. O sujeito é aceito desde que inserido em um contexto de 
doença e conflito, sob pena de desqualificação moral por qualquer tipo de comportamento fora da norma. 
A liberdade e a escolha são esvaziadas através de uma estratégia de sujeição pela via da classificação 
nosológica. Consideramos, como crítica a tal dispositivo, que a transexualidade se constitui numa forma 
de subjetivação baseada em uma ética da singularidade, através da subversão a modelos de subjetivação 
daquilo que é esperado para o masculino e o feminino.  
 
 
09.  Corpos que produzem vida cotidiana 

Fernanda Bezerra de Araújo (UnP) 
Antônio Vladimir Félix-Silva (Docente – UnP) 

Thales Fabrício da Costa e Silva (UnP) 
 
No trabalho parte-se da composição cartográfica das paisagens psicossociais de uma pesquisa-intervenção 
realizada na cidade do Natal/RN, no ano de 2011. Trata-se de uma discussão da produção de saúde no 
cotidiano das travestis, perpassando os estudos queer e a educação da diferença. Entende-se a 
travestilidade nos processos de subjetivação dos modos de vida trans como a heterogeneidade dos modos 
de produzir-se travesti. Faz-se a problematização da biopolítica e dos efeitos do biopoder nas políticas de 
saúde no Brasil, que delimitam espaços de acesso para as transexuais e travestis. Tal problemática 
transcorre construções históricas e aponta para a perspectiva de quebra de paradigmas hoje vigentes, 
como a inclusão das identidades trans no campo da saúde com uma configuração patologizante. Utiliza-se 
da cartografia para a produção de dados, análise e produção de conhecimento a partir das afetações 
geradas no encontro entre pesquisadores e subjetividades trans. A análise dos processos de subjetivação 
aponta para um devir saúde a partir de uma politica da amizade, cultura do afeto, constituída no cotidiano, 
que ao mesmo tempo se afasta, porém necessita daquilo imposto pela cultura normativa. Diante da 
constante negociação entre as travestis e a conjuntura social, que dita normas de gênero, de convivência e 
de normalização, compreende-se que a saúde se faz a partir das múltiplas relações cotidianas que 
possibilitam bem estar e desejo de pulsar pela vida. 
 
Palavras-chave: Travestilidade, Saúde, Cartografia. 
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10.  Amarras que libertam: os homens trans e o complexo fenômeno pela busca de um tórax 
masculino 

Eduardo Sérgio Soares Sousa (UFPB/HULW da UFPB) 
Gesualdo Pereira Barbosa (UFPB/HULW) 

Leonardo Farias Pessoa Tenório (ABHT) 
Luciano Palhano Soares Barbosa (ABHT) 

 
Em muitas sociedades, após os séculos XVII e XVIII, a humanidade passou a ser vista a partir do 
binarismo dos sujeitos masculinos e femininos, desconsiderando qualquer outra forma de corporalidade, 
dificultando compreender o pluralismo das identidades. O objetivo deste trabalho é discutir a chamada 
assistência integral à saúde das pessoas trans. Em particular, o processo de ocultação das mamas, através 
de faixas/coletes/"binders", realizado pelos homens trans. A discussão sobre a construção dos corpos 
como uma ferramenta sócio-histórico-cultural será feita a partir de conceitos de corpo, gênero e sexo na 
perspectiva de Foucault, de Butler, de Bento, entre outr@s. Seis homens trans foram convidados a 
participar de uma avaliação pulmonar sem/com enfaixamento torácico, através do exame chamado 
espirometria. Nesse trabalho, podemos afirmar que a diminuição destas capacidades pulmonares se deve à 
diminuição da elasticidade torácica, provocada pelo uso de cinta torácica. Essa restrição pode levar a 
pessoa a aumentar a sua frequência respiratória como mecanismo compensatório. A restrição também 
pode levar, ao aparecimento das atelectásias (colapso de parte ou de todo o pulmão), levando a redução da 
oxigenação no sangue arterial. As pneumonias, dor torácica, tosse, e/ou dificuldade de respirar podem 
ocorrer. Acreditamos que este trabalho pode contribuir para as discussões de 
patologização/despatologização das identidades e assistência integral à saúde dos homens trans.  
 
Palavras-chave: Transexualidade, Integralidade, Cuidados de saúde na transexualidade, Identidade de 
Gênero. 
 
11.  Sexualidade, envelhecimento e o viver com HIV/AIDS: uma problematização tomando anais de 
congressos especializados como campo 

 
Lívia Goes Oliveira (Universidade de Fortaleza – Bolsista Pavic) 

Jônatas Mota Leitão (Universidade de Fortaleza) 
 
Este trabalho consiste em uma problematização sobre envelhecimento, sexualidade e o viver com 
HIV/AIDS. O trabalho tem ainda como foco as repercussões da pesquisa sobre o recrudescimento da 
epidemia entre a população idosa, com mais de 60 anos. O recorte deste estudo privilegia os sujeitos da 
experiência política e cultural LGBT, particularmente por sua posição de vulnerabilidade social marcada 
por estigmas e outras formas de exclusão. Este trabalho de Iniciação Científica está integrado à pesquisa 
Gênero, sexualidade e envelhecimento, realizada junto ao PPG em Psicologia da Universidade de 
Fortaleza (CNPq e FUNCAP). A pesquisa foi produzida a partir de uma revisão temática sobre 
documentos (anais) de conferências e grandes congressos da AIDS no Brasil, analisada a partir de 
referenciais discursivo-desconstrucionistas, tais quais aqueles presentes nos estudos de gênero e estudos 
queer. Os resultados do estudo realizado apontam que a população idosa LGBT encontra desafios no 
acesso e garantia de direitos no campo da saúde sexual, uma vez estigmatizada e marcada por 
preconceitos e abandono estatal. Dentre estes, especialmente o exercício da sexualidade e das 
performances de gênero. Com isso, reifica-se a exclusão da terceira idade através de olhares 
estigmatizantes e negligentes. Dessa forma, o recrudescimento da epidemia e a atenção precária às 
pessoas vivendo com HIV/AIDS tomam evidência e nos desafiam a pensar sobre os avanços das 
moralidades sociais e sobre as normas que cercam as formas de perceber a velhice e a sexualidade. Em 
face disso, o presente trabalho apresenta um quadro mais ampliado acerca das relações na terceira idade, 
dando ênfase também à população LGBT, ressaltando a sexualidade e a velhice como elementos 
interseccionais na compreensão das formas de vulnerabilidade para o HIV/AIDS. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, LGBT, HIV/AIDS, Diversidade sexual. 
  



82 
 

 

GT 16: Olhares feministas sobre a arte, o corpo e a política 
 
Coordenadoras:  
 
Daniela Auad (UFJF) 
Patrícia Lessa dos Santos (UEM) 
 
 
01.  Gênero e dança: o movimento como possibilidade de afetar corpos e desconstruir gênero 

 
Vanessa do Nascimento Fonseca (UFRJ) 

 
A avaliação de metodologias educativas para a promoção da equidade de gênero, desenvolvidas pelo 
Instituto Promundo, revelou que é importante que as atividades sejam capazes de ir além de simples 
informação. A transformação de gênero deve passar pela afetação do corpo. O corpo é aqui considerado 
fonte de contato com o que está a nossa volta e, desta maneira, de produção de desejo e sentidos. É sobre 
os corpos que as subjetividades são produzidas. É, portanto, por meio do movimento ou de instrumentos 
capazes de afetar o corpo, que podemos estimular novos sentidos sobre nos mesmos, sobre o que é que 
ser homem e ser mulher. A partir de um projeto de adaptação de metodologias para a promoção da 
equidade de gênero em escolas, esse trabalho tem como objetivo debater os resultados de um conjunto de 
atividades, realizadas com um grupo de meninas de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, que 
buscaram produzir uma reflexão crítica sobre as consequências de normas rígidas de gênero, por meio de 
atividades de dança e de consciência corporal, inspirados na Faculdade Escola de Dança Angel Vianna. 
As reflexões presentes neste trabalho, colhidas por meio de metodologia etnográfica, partem de uma 
discussão sobre a percepção e o uso do corpo para a manutenção de normas que garantem um 
determinado regime de poder e como produzir novos modos de existência por meio da arte e de atividades 
capazes de afetar o corpo. 
 
02. Violência sexual-doméstica: uma dor silenciada e desconhecida 

 
Maynara Costa de Oliveira Silva (UFRN) 

Rozeli Porto (orientadora - UFRN) 
 

O objetivo dessa comunicação será discorrer acerca da violência sexual-doméstica, na qual esta será 
entendida como estupros que são realizados no ambiente doméstico, cujo “agente violentador” possui 
vínculo matrimonial ou de parentesco com a vítima.  Por serem mulheres, por serem do gênero 
feminino, por serem caracterizadas nas instituições familiares como ser passivo, tornam-
se vítimas da “violência interpessoal” (MACHADO, 2010). O referencial teórico será 
ancorado à luz dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e dos Direitos Humanos, buscando dialogar estes 
como as perspectivas feministas, como também com o olhar antropológico. Para o desenvolvimento da 
pesquisa a metodologia empregada para adquirir informações será a partir da pesquisa de campo no 
Hospital-Maternidade Dr. José Pedro Bezerra - Santa Catarina. 
 
Palavras-chaves: Feminismo, Direito Sexual e Reprodutivo, Estupro, Violência sexual-doméstica, Crimes 
de honra.  
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03. A inserção de pensamentos feministas na prática da literatura exercida por mulheres: diálogos 
entre Ercília Nogueira cobra e Angélica Freitas 

 
Alba Regina da Silva Azevedo (UNICAP) 

 
Através da leitura, análise e comparação entre o ensaio Virgindade Anti-Hygienica, preconceitos e 
convenções hypocritas, de Ercília Nogueira Cobra, e os poemas porque uma mulher boa; uma canção 
popular (séc. XIX – XX) e mulher de vermelho, retirados do livro Um útero é do tamanho de um punho, 
de Angélica Freitas, este trabalho propõe compreender de que forma a literatura ligada ao Feminismo, em 
meio a lutas e conquistas, se faz presente nos textos das duas autoras e em que ponto os discursos 
convergem. É notório o descontentamento com que ambas discorrem sobre a situação das mulheres, cada 
uma a sua época. Com estilo fervoroso e revoltado, Ercília expõe os preconceitos vigentes de forma 
objetiva, enquanto Angélica, de maneira mais irônica e subjetiva, revela poeticamente o machismo com o 
qual a sociedade ainda convive nos dias de hoje. Embora de formas diferentes, é possível encontrar nas 
duas descrições e argumentos semelhantes sobre a educação e o futuro fadados à mulher. Partindo da 
história do Feminismo no Brasil, situaremos as autoras no contexto social e artístico do país, a medida 
que serão abordadas questões políticas de identidade e gênero. 
 
04. Lésbica feminista masculinizada ou homem trans: o governo dos outros sobre o corpo e o 
agenciamento político identitário 
 

Leonete Maria Spercoski Ribas – Léo Ribas (LBL) 
 

Neste texto analiso alguns atos performativos (Judith BUTLER, 2008) do corpo lesbiano feminista 
masculinizado e/ou transexual masculino que provocam o desejo de governo dos outros, de encaixe e de 
definição pela sociedade, por meio de suas normas regulatórias de gênero e sexualidade.  Ao se deparar 
com um corpo cuja performance questiona o instituído como norma, tanto o estado, por meio das 
políticas públicas, quanto as instituições acabam por não suportar o encontro. Assim, (in)visibilizam, e 
excluem o que consideram abjeto e inteligível (BUTLER, 2001). Precisam se (re)organizar para poder 
exercer o controle, por meio de biopolíticas (Michel FOUCAULT, 2008), como fez a saúde em relação 
aos corpos de trans femininas (Dayana Brunetto Carlin dos SANTOS, 2010). O corpo perfomático 
lesbiano feminista e masculinizado, feito arte, política e história, coloca em cheque as determinações de 
feminino e masculino, borrando as fronteiras do binarismo de gênero. Corpos que escapam e se 
materializam na fronteira, confundindo as instituições, as instâncias governamentais e até mesmo os 
movimentos sociais, por meio da resistência feminista. Corpos devir, corpos estranhos, corpos 
queerizados. Corpos que podem materializar-se em uma única subjetividade e ser agenciados 
politicamente, por meio de uma identidade, para a produção da inteligibilidade necessária a negociação de 
políticas públicas específicas. Por que não? Nessa perspectiva, o artigo se propõe também a compreender 
as identidades de forma não essencializada, mas sim como possibilidades de múltiplas constituições da 
subjetividade que podem ser agenciadas em estratégias políticas da ação ativista nos movimentos sociais 
de lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais e gays – LTBG. 
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05. A participação feminina no movimento estudantil de serviço social (mess): as relações de gênero 
e seus desdobramentos no processo de organização feminina nos espaços políticos coletivos 
 

Renata Priscila Oliveira Fonseca (UECE) 
Larissa Pinheiro (UECE) 

 
O presente artigo é motivado pelas experiências acumuladas no Movimento Estudantil de Serviço Social 
(MESS) através da militância no Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALSS) na Marcha 
Mundial das Mulheres (MMM) tendo como lócus a Universidade Estadual do Ceará-UECE. Essas 
vivências permitiram entender a dinâmica da organização feminina dentro e fora das universidades, 
observando que existem algumas relações de gênero que precisam ser analisadas: como as desigualdades 
entre homens e mulheres se manifestam socialmente e como essas desigualdades violam os direitos das 
mulheres. Essa questão leva-nos a problematizar, algo particular do curso de Serviço Social que é 
marcado pela face feminina, desde sua gênese e essa característica é recorrente na história desta profissão 
e se reproduz nos espaços de organização política que a mesma está inserida, neste caso, o MESS será o 
espaço que iremos problematizar: como a participação política feminina tem se efetivado e como se 
manifestam as relações de poder. Desta forma, queremos analisar se esse espaço público tem se mostrado 
possível, tendo em vista que ainda vivemos em uma sociedade culturamente machista A pesquisa utiliza 
questionário semi- estruturado, numa abordagem quantitativa e qualitativa, e tem como amostra 
estudantes da cidade de Fortaleza que participam do MESS da UECE, especificamente os membros da 
atual gestão do CALSS, dentro da região II na ENESSO- Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 
Social. 
 
 
 
 

06.  As novas Barbies: ruptura com o modelo de corpo feminino vigente 

Karina Martins Pino (UEM)  
 
Nossa pesquisa analisa as bonecas Barbie em algumas de suas novas interpretações, em algumas das 
propostas de bonecas que questionem as normas de gênero e analisa os discursos sobre sexualidade e 
gênero nas novas bonecas confrontando com o modelo original. Verificando o modo como os brinquedos 
das meninas constroem nas crianças considerações sobre gênero feminino e que tipo de influências eles 
têm sobre seu público alvo, quais são os elementos utilizados como atrativos e se há ou não intrínsecos o 
incentivo, a desvalorização e os preconceitos em relação ao gênero feminino. É assim que estudamos os 
modelos alternativos ao modelo hegemônico tomando como foco as possibilidades de fuga da captura dos 
desejos infantis e uma possível virada na subjetividade massificada. Nossa pesquisa usa recursos 
metodológicos que inter-relacionam áreas da educação, ciências e artes, entendendo que o objeto da 
pesquisa está relacionado com a experiência artística, portanto, sensível. O primeiro momento é de 
pesquisa bibliográfica buscando as conexões de artes feministas que recriam a imagem da Barbie 
brincando com novas corporeidades e dos estudos feministas para em um segundo momento fazer um 
levantamento de modelos que rompem com o original através de redes de relacionamento em grupos 
feministas. Os estudos feministas servem tanto de base conceitual como proposta metodológica A análise 
de dados dialoga com a análise de imagens em questão, articulando-a com a base teórica sobre gênero na 
educação e questões levantadas procurando estabelecer conexões entre construção da corporeidade 
feminina, construção de subjetividade e produção de sexualidade. 
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07. Desterritorializando a pornografia 

Juliana Leal Dorneles (PUCSP) 
 
Diz a porno star e performer americana Annie Sprinkle: a resposta à má pornografia não é a não 
pornografia... é tentar E fazer a melhor pornografia. Nesta onda se encontra o pós porno, um movimento 
que entende a sexualidade como criação artística. Dentre livros, filmes e discussões, o que se implica é a 
diferença (no sentido deleuzeano do termo) para a pornografia. Margeando exageros ou constrições, 
transita-se na linha tênue das forças que, no excesso e na prudência, liberam um segredo. Mas e aquele 
pudor de apequenar o desejo quando ele mais se exibe, orgulhoso, do espaço que conquista? Por 
Blanchot: a arte nos oferece enigmas, mas felizmente nenhum herói. O risco de se perder no excesso que 
tudo diz ou no silêncio que não deixa passar. Entrega do segredo para seu terrível despedaçamento? Não 
importa. Estamos ainda tão humanos. Não mais rejeição ou oposição declarada: humor, a arte das 
consequências, onde nos são devolvidos os paradoxos. 
 
 
08. Relações de gênero e ensino de português e matemática nos cursos de pedagogia: uma análise a 
partir da faced/ufjf 

Fernanda Bichara da Silva (UFJF) 
 Daniela Auad (UFJF) 

 
Ao ter como pano de fundo o alcance da cidadania democrática e ao refletir sobre a temática Formação 
Docente, Política Educacional e Ensino Superior nas Universidades Federais, postula-se o atual resumo 
para o Grupo de Trabalho Olhares Feministas sobre a Arte, o Corpo e a Política. Em ampla perspectiva, 
este trabalho pretende contribuir para a análise sobre a consideração ou não da categoria gênero e de 
concepções heteronormativas nas disciplinas de Metodologia do Ensino Fundamental dos Cursos de 
Pedagogia. O histórico do currículo do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora será 
abordado, assim como o contexto do Ensino Fundamental e a Formação de Professoras para atuarem 
neste nível de ensino. O texto trará ainda debate sobre a categoria gênero, a partir de textos de referência e 
de escritos acerca do cotidiano escolar. Como foco específico do texto, será apresentado estudo sobre as 
disciplinas de Fundamentos Teórico-Metodológicos de Português e Fundamentos Teórico-Metodológicos 
de Matemática, contando com dados coletados em ementas e entrevistas com as docentes das disciplinas 
ofertadas na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
 
 
09. Mulher, mídia e sociedade: um estudo sobre presença feminina em séries da tv norte-americana 
e mudanças sociais 

Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFJF) 
Cláudia Regina Lahni(UFJF) 

 
A partir da segunda metade do século XX, a situação da mulher experimentou, nos Estados Unidos (e em 
outros países), transformações significativas. Tais mudanças realizaram-se, simultaneamente, à instalação 
de uma potente indústria de comunicação, na qual a TV se destaca. A mídia televisiva e a cultura 
midiatizada produzida por ela adquiriram, ao longo dos anos, lugar central como instituição produtora de 
sentidos que afetam todos os campos sociais no país. A representação social da situação da mulher não 
poderia deixar de ser perpassada por este poderoso dispositivo discursivo de produção de sentidos. De tal 
modo, podemos constatar, nos últimos 60 anos, importantes produções na TV norte-americana que falam 
sobre e para mulheres, abordando questões relacionadas ao universo feminino inerentes à época em que 
foram veiculadas. Hoje, tal debate pode, por exemplo, ser realizado com base na análise de personagens 
femininas da segunda temporada da série American Horror Story, exibida, em 2012, pela rede FX. Criada 
por Ryan Murphy e Brad Falchuk (autores que já se destacaram por tratarem de temas importantes 
relacionados às mulheres em Glee), a série aborda, em uma trama de época, os EUA dos anos 1960, 
dentre outras questões, a repressão à sexualidade feminina que, infelizmente, ainda se faz presente nos 
dias atuais, mesmo que em menor escala. Avalia-se que tais produções midiáticas podem contribuir na 
busca por uma comunicação mais democrática e uma sociedade igualitária.   
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10. O gênero por trás das lentes: ausência e presença na estética autobiográfica do cinema de naomi 
kawase 

Daiany Ferreira Dantas (UERN) 
Marília Gabriela Nascimento França (UERN) 

Ramon Vitor de Souza Fernandes (UERN) 
 
O presente artigo discute a subjetividade das escolhas do cinema autobiográfico da diretora japonesa 
Naomi Kawase no campo do fílmico e do estético, apercebendo-se de como o enquadramento, a 
montagem, a câmera subjetiva e a consequente narrativa articulada pela diretora constroem aporias de 
sentido: ausência e presença; proximidade e distância; exclusão e pertencimento. Nos documentários Sol 
Poente (1996), Nascimento e Maternidade (2006) e Chiri (2012), Kawase relata sua relação com a tia avó 
Uno, utilizando a linguagem fílmica – o close up, a câmera fixa, o voice over e off, a sobreposição da 
fotografia sobre a imagem em movimento - produzindo contrastes que corroboram com uma narrativa na 
qual as temáticas da perda e do autoconhecimento se intercalam, produzindo um discurso de si, ou seja, 
um testemunho possibilitado pela montagem fílmica. Utilizando os conceitos de estética da existência de 
Foucault (2004), de autobiografia de Lejeune (1986), a perspectiva de partilha do sensível de Ranciére 
(1996) e a metodologia da análise fílmica, investigamos as condições narrativas conferidas pelo cinema 
ao testemunhal, na tentativa de interpretar as resistências políticas e de gênero suscitadas por este 
dispositivo. 
 
11. O corpo provocador de atravessamentos 

Nágila Rodrigues (UECE)  
 
Trataremos o corpo com sua força motriz provocadora de atravessamentos e de engessamentos a que os 
corpos de um modo geral e principalmente o corpo feminino é submetido dentro da sociedade, 
construindo um pensamento reflexivo que possa passear pelo território corpóreo: corpo-arte, corpo-social, 
corpo-identidade, corpo-histórico, corpo-objeto, corpo-erótico, etc. Utilizando a palavra corpo para 
adentrar na zona subjetiva que por diversas vezes é o lugar onde toda a estrutura do ser se expõe. Longe 
de ser um sintetizador da personificação do corpo, o trabalho tem o interesse de incitar um diálogo acerca 
da representação viva e pensante do corpo. Observando seu lugar e hibridez que é o que torna o corpo 
propicio aos diversos estímulos, sejam sexuais, artísticos, religiosos, sociais, políticos, etc. Todos os 
lugares habitáveis pelo corpo podem glorificá-lo ou hostilizá-lo, aqui as questões lançadas serão: Onde? 
Quem? Como? Por quê? Responder a essas questões nos levará a entender o para quê, ou para quem serve 
cada ser que toma determinada postura perante o corpo. Ao analisarmos algumas proposições 
relacionadas ao corpo, seja na arte, ou em qualquer outro meio, poderemos citar inúmeras possibilidades 
para trabalhá-lo, seja observando onde sua identidade e seu contexto histórico se constituem, ou 
abordando a questão da sexualidade ocidental, sabendo que a ciência não reprime a expressão do corpo e 
de sua sexualidade, mas ao contrário, incita constante o discurso acerca. Tratar o sexo referindo-se a 
antiga sociedade oriental, enfatizando que já era concebida a prática sexual como arte, pois eles acreditam 
que a prática intensifica o prazer, embora no ocidente o corpo por diversas vezes seja aniquilado pelo 
Estado como forma de dominação e controle e o poder designe o homem a renunciar a si mesmo, ao seu 
corpo e as suas aspirações como forma administrativa, o homem tem enfrentado o Estado que toma a sua 
vida através dos mecanismos de poder ditando regras, e ignorando os avanços históricos de suas 
conquistas para retomar seus direitos sobre o próprio corpo. 
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12. O que querem as vadias? uma breve analise da marcha das vadias em alagoas e suas 
perspectivas 

Crísthenes Fabiane de Araujo Silva (UFSE) 
Claudio Junior da Silva Junior (UFSE) 

 
O presente artigo propõe um breve olhar sobre a trajetória, construção e principais bandeiras de lutas da 
Marcha das Vadias em Alagoas, especificamente na Capital Maceió, suas similaridades, particularidades 
e perspectivas, funcionando como um agente que busca a consolidação e manutenção dos direitos 
conquistados, bem como dar visibilidade e promover o debate sobre a condição feminina na sociedade e 
nas diversas esferas sociais. Enquanto temática discursiva a marcha das vadias visa promover uma maior 
consciência social bem como alertar contra ações de violência contra a mulher assim como desconstruir 
uma visão machista que coloca a mulher numa condição de submissão. Nessa perspectiva a Marcha 
apresenta como uma das bandeiras autonomia em relação ao próprio corpo, igualdade de direitos, 
participação politica, inserção no mercado de trabalho e indagação do próprio papel enquanto agente de 
transformação social. 
 
13. A prática de atividade física de alunas e alunos de uma escola pública do município de São 
Paulo 

 
Luciano Nascimento Corsino 

 Nathalia Chaves Gomes 
 
O presente estudo objetivou identificar o nível de participação em atividade física, tanto no âmbito 
escolar como extraescolar, entre meninas e meninos de uma escola da rede municipal de São Paulo. 
Participaram da pesquisa 20 alunas e 20 alunos do Ensino Fundamental II. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa e a técnica de levantamento de dados foi à aplicação de um questionário com 
perguntas fechadas. Após a aplicação dos questionários, foi realizada uma análise e discussão sobre as 
categorias emergidas a partir de análise de conteúdo. Como referencial teórico, foram consideradas, 
principalmente, autoras representantes dos estudos da pesquisadora americana Joan Scott. Em termos 
quantitativos, os resultados apontam que não há diferenças significativas no nível de prática de atividades 
físicas entre meninas e meninos, porém, as atividades praticadas pelas meninas, em sua maioria, são 
diferentes daquelas praticadas pelos meninos, fato que reforça os padrões historicamente estabelecidos no 
interior das manifestações da cultura corporal e reflete nas aulas de Educação Física. Conclui-se, portanto, 
que apesar de revelar avanços em termos quantitativos, a prática de atividades físicas entre meninos e 
meninas reforça a hipótese levantada durante observações realizadas no cotidiano da Educação Física e 
confirmada por diversos estudiosos da área.  
 
 
14. Uma proposta transfeminista na poética visual de Elisa Riemer 

Patrícia Lessa (UEM) 
 
Minha proposta se insere nas discussões da pesquisa docente: “Artivismo feminista na poética visual de 
Elisa Riemer”, que estuda as poéticas visuais da artista Elisa Riemer em suas relações com a produção 
artística contemporânea, com a divulgação e reconhecimento do ativismo feminista nas redes sociais e 
com a teoria crítica feminista. O artivismo, como a artista define, procura agenciar as formas da 
resistência feminista encontradas em objetos artisticamente construídos a partir de um olhar questionador, 
visando provocar e polemizar com as verdades instituídas, em especial em relação ao corpo feminino, a 
religiosidade e a produção de subjetividade. O objetivo central da apresentação é analisar um trabalho 
específico: o Cartaz da II Parada LGBT de Maringá. A obra pode ser caracterizada como arte gráfica e 
fornece elementos para pensar as relações entre religião, ativismo social e arte, bem como, pensar a obra 
de arte como elemento questionador da ordem vigente de determinado período relacionando conceitos 
sobre a arte, o feminismo libertário e o ativismo social. A base conceitual é o feminismo libertário na 
perspectiva da arte como ruptura. Selecionei um trabalho da artista que toma como eixo de localização a 
Catedral, símbolo da cidade de Maringá e teve como elemento central a obra o Nascimento de Vênus. Na 
releitura da obra de Sandro Botticelli feita por Elisa Riemer a Vênus é transgênero. Esse trabalho de arte 
nos propõe um discurso que recria o real, reinventa os papéis sociais e as temporalidades dos corpos. 
Além disso recoloca a transgeneridade no centro do espaço urbano, virtual, midiático.  
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15. Por que elas marcham? a marcha das vadias de Maringá– Paraná  

 
Camila Carolina Hildebrand Galetti (UEM) 

 
Esse artigo tem como objetivo identificar através da Marcha das Vadias a mobilização e difusão dessa 
manifestação alavancada por mulheres nas redes sociais virtuais. A Marcha se caracteriza por uma 
manifestação mundial de caráter feminista que teve sua primeira edição em 2011, as jovens militantes 
feministas atuam politicamente através de manifestos, de textos questionando machismo, lutando contra 
as diversas violências sofridas pelas mulheres, são elaboradas artes com engajamento político para 
visibilizar as lutas contra o patriarcado – que se encontra vigente em pleno século XXI, mesmo de forma 
velada. Aspectos que foram criados e explorados na década de 1960, pela segunda onda de feminismo, 
marcada pela busca da igualdade dos gêneros, são retratados através da Marcha das Vadias, tendo em 
vista que muitas lutas encabeçadas pelas militantes na década de 1960, ainda não foram alcançadas, como 
por exemplo, a falta de autonomia do corpo da mulher. Face ao exposto, a intencionalidade desse texto é 
abordar como essas jovens militantes se organizam para a Marcha das Vadias de Maringá – Paraná, quais 
são suas pautas de reivindicação e como a articulação é feita através das redes sociais. Nossa base teórica 
metodológica consiste nas teorias feministas e na historiografia dos movimentos feministas.  
 
16.  É tudo culpa do platão: as bases ocidentais para uma pornografia opressora 

 
Juliana Itabaiana de Oliveira Xavier (UFSC) 

 
Este trabalho se propõe a analisar o quanto as contribuições de Platão são nocivas à nossa sociedade, 
particularmente às questões de gênero. O foco deste trabalho será o Livro V do diálogo “A República”. A 
intenção é apresentar o filósofo como um cafetão, mostrando de que modo ele constrói uma hierarquia de 
gênero a partir da desqualificação e inferiorização da mulher. Platão é o grande fundador da academia e 
um dos mais influentes filósofos de todos os tempos; é no discurso por ele promovido que se sustenta 
grande parte do pensamento das sociedades ocidentais contemporâneas. Apresentarei a visão platônica 
buscando demonstrar a retórica por ele utilizada, que vem disfarçada de justiça e igualdade, porém se 
presta apenas a criar e manter uma hierarquia baseada no gênero binário. Procurarei elencar algumas 
maneiras pelas quais o discurso platônico foi e ainda é apropriado por diferentes setores da sociedade, 
fora do âmbito acadêmico, reproduzindo opressão, sendo o principal deles a pornografia tradicional, tão 
bem descrita pela feminista Andrea Dworkin (1973). A descrição que Platão faz do papel das mulheres ao 
longo do Livro V da “República” não se distancia em nada da pornografia que autoriza o estupro. Essa 
pornografia tem bases claramente platônicas, e é isso que este trabalho visa demonstrar. 
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GT 18: Educação, gênero e diversidade sexual 
 
Coordenadores:  
 
José Baptista de Mello Neto (UFP)  
Glauco Ferreira de Souza Ribeira (Faculdade de Ciências Aplicadas de Campina 
Grande) 
 
 
1. A contribuição de uma pedagogia feminista para a constituição de um currículo  escolar 
inclusivo 

Rosangela de Araujo Lima (FESP) 
Thatyanna Karla Lelpo do Amaral (FESP) 

 
O Movimento Feminista critica a-historicidade e uma omissão das estruturas curriculares, ao denunciar 
que as mesmas contribuem para a assimetria sexual e a exclusão de educand@s que exibem uma 
sexualidade não-normativa . A pedagogia feminista objetiva, a constituição de um currículo inclusivo no 
qual as relações de gênero e as referidas sexualidades não sejam deliberadamente ignoradas. A educação 
formal, escolarizada, apresenta um currículo, que é, entre outras coisas, um artefato de gênero, o qual, ao 
mesmo tempo, corporifica e produz essas relações, que estão atreladas ao sistema “sexo-gênero”.  A 
pedagogia feminista incentiva que sejam promovidas ações de educação na escola baseadas no conceito 
de “Empoderamento”, pois escolares que fogem à regra heteronormativa são, em sua grande maioria, 
vítimas de discriminação e Bullyng. É preciso, pois, ficar-se  atent@  às muitas demandas subjetivas que 
o convívio escolar apresenta, pois, para produzir uma prática educativa interculturalista e promover o 
incentivo às individualidades, precisa-se  contribuir para o rompimento da subordinação introjetada 
naquel@s que, por algum motivo, não situam-se no modelo heteronormativo que a Escola apresenta.   
 
 
2. Gênero, sexualidade e diversidade sexual no âmbito da educação infantil 

 
Amanaiara Conceição de Santana Miranda (UFBA) 

 
O artigo apresentará reflexões preliminares sobre as categorias de análise utilizada em um estudo em 
desenvolvimento no âmbito da Educação Infantil. A pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo 
analisar representações e práticas pedagógicas de educadoras/es da Educação Infantil da Rede Pública 
Municipal de Ensino em Salvador, quanto ao enfrentamento de questões sobre sexo, sexualidade e gênero 
neste contexto. O estudo estar sendo desenvolvido desde 2012 com 32 educadoras/es na rede pública 
municipal de Salvador-Ba, especificamente com profissionais que atuam no âmbito de creches e pré-
escolas, utilizando as técnicas de grupos focais e observação direta e não participante. Os primeiros 
resultados apontam para a regularidade da postura docente centrada na heteronormatividade, diante de 
eventuais manifestações de diversidade sexual no contexto da Educação Infantil, reforçando uma das 
hipóteses iniciais do estudo de que as/os educadoras/es permanecem condicionadas/os ao entendimento 
de performance de gênero e prática sexual dentro do espectro da heterossexualidade compulsória para 
crianças ainda tão pequenas. 
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3. Educação e sexualidade na sociedade atual, dever exclusivo da escola? 
 

João Henriques de Sousa Júnior (UPE/ICB) 
 

A sexualidade de um indivíduo define-se como sendo as preferências, predisposições ou experiências 
sexuais, na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual, num determinado período 
da sua existência.De acordo com Cunha (2000), a educação da sexualidade faz parte da educação global 
do ser humano e como tal, deve ser tratada com o mesmo cuidado que qualquer aspecto da educação da 
nossa juventude nos deve parecer.Ainda nessa linha de raciocínio, Santos (2005) aborda que a escola 
precisa ser o espaço em que a criança e o jovem compreendam a sua sexualidade como um todo e não 
como uma atividade a parte de seu cotidiano. É necessário educar e não apenas informar, o primeiro é 
mais complexo, é um processo.Suplicy et al. (1999) explicam que, a Educação Sexual é um processo 
formal e informal, sistematizado que se propõe a preencher lacunas de informação, erradicar tabus, 
preconceitos e abrir a discussão sobre as emoções e valores que impedem o uso dos conhecimentos, onde 
cabe também propiciar uma visão mais ampla, profunda e diversificada acerca da sexualidade.Para 
alcançar estes pontos observa-se a Educação Sexual dirigida aos adolescentes, na tentativa de entender até 
que ponto as informações fornecidas pelos pais, precisam ser complementadas na escola e analisando a 
estrutura da Educação Sexual, aplicada nas escolas, buscando se considerar a sexualidade como algo 
inerente a vida, a saúde, e a educação, que se expressa desde cedo no ser humano. 
 
 
4. Gênero e educação: o papel da escola na formação das identidades 

Ana Paula Neves Lopes (UECE) 
Deinair Ferreira de Oliveira (UECE) 

Jaiane Araujo de Oliveira (UECE) 
 

Com esse trabalho objetivou-se refletir sobre o papel da escola enquanto instituição que contribui para o 
exercício da cidadania e a construção da identidade dos sujeitos. As reflexões aqui traçadas são fruto de 
discussões realizadas durante a trajetória acadêmica e reforçadas com o pensamento teórico de estudiosos 
da área, constituindo assim, um trabalho de base bibliográfica. A escola através de suas normas, 
organização de tempo e espaços constitui importante ambiente de formação dos indivíduos. Assim, ela 
não apenas transmite saberes, mas participa ativamente na construção de identidades étnicas, de gênero, 
de classe. No entanto, essas identidades estão sendo construídas, muitas vezes, através de relações de 
desigualdade, reforçando diferenças que determinam papeis e espaços, reafirmando preconceitos. É 
preciso pensar em propostas educativas que colaborem para a autonomia dos sujeitos e para a vivência da 
sexualidade de uma maneira não discriminatória, pois a escola funciona como importante espaço de 
socialização e construção de valores, o que possibilita ao exercício do respeito à diversidade e a 
convivência entre diferentes.  
 
5. Possibilidades educacionais para a diversidade a partir do ensino de língua portuguesa 

 
Marcos Salviano Bispo Queiroz (UESB) 

Antonio Jeferson Barreto Xavier (UESB) 
 
O presente trabalho tem por finalidade relatar a experiência vivenciada com os alunos do sétimo semestre 
do Curso de Letras Vernáculas, da UESB, Campus de Jequié, quando do oferecimento da disciplina 
Seminário Temático, no período letivo de 2012/2. Trata-se de uma disciplina de 45 horas, cuja ementa é 
voltada à elaboração de estudos para análise e aperfeiçoamento da prática pedagógica, a partir de uma 
temática interdisciplinar. Por se tratar de uma disciplina que compõe a Área de Metodologia e Prática de 
Ensino, nossa proposta inicial foi possibilitar discussões relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa, 
com a finalidade de se construir ações efetivas que promovam a educação para diversidade sexual e de 
gênero na escola e na família. É importante ressaltar que embora a disciplina não se proponha a 
estabelecer recortes desta natureza, o propusemos uma vez que a matriz curricular do supramencionado 
curso não se preocupa em discutir relações de diversidade sexual e de gênero. Entendemos que esta 
proposição é de suma importância para construção da formação docente inicial e por esta razão as 
discussões em sala de aula formam feitas a partir da concepção de que Língua é poder, e ainda na 
perspectiva da construção discursiva das identidades sociais (gênero, sexualidade) tendo por base uma 
visão socioconstrutivista do discurso e das identidades sociais (LOPES, 2003). 
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6. Por uma educação de respeito às diferenças: o desafio da diversidade sexual na sala de aula 

 
Joel Martins Cavalcante (EEEFM Agenor Clemente dos Santos) 

 
A sala de aula é um espaço fundamental na formação das identidades dos indivíduos. A experiência da 
educação escolar marca a vida do/as aluno/as. Para todo/as que não se encaixam no padrão normal da 
sociedade ocidental – homem, branco, cristão e heterossexual – a vivência na escola, geralmente, é 
traumática e discriminatória. Várias são as pesquisas e relatos feitos de como a homo/lesbo/transfobia tem 
operado no ambiente escolar. Violências físicas ou simbólicas, além de desistência dos estudos são 
comuns na existência de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, violando o direito humano à 
educação e a orientação sexual e identidade de gênero dessas pessoas. A partir disso, vamos refletir sobre 
o papel que a educação escolar desempenha na vida do/as LGBTs e como ela pode contribuir para uma 
cultura de respeito e valorização das diferenças, em especial as de gênero e sexuais.  
 
7. A mulher e a desconstrução do preconceito na escola e na família 

 
Mary Rangel(UFF) 

Lisis Fernandes Brito de Oliveira(UERJ) 
Maximiano Henrique Coutinho(UFF) 

 
Este estudo tem como propósito levantar questões que problematizam impasses de jovens lésbicas nos 
contextos escolar e familiar, a partir de dados de pesquisa realizada no Curso de Pós-Graduação em 
Educação, Cultura e Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 
2012. A pesquisa utilizou, para levantamento dos dados, a técnica de grupo focal. O grupo teve a 
participação de sete jovens lésbicas, estudantes de turmas de ensino médio de curso de formação de 
professores de uma escola estadual do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O que se obteve, 
sobretudo, nos relatos no grupo focal, foram evidências da invisibilidade e distanciamento consentidos 
pelas jovens e promovidos, tanto no ambiente da escola, como no da família, associando-se à omissão de 
professores e pais. Pôde-se, então, mais uma vez, constatar que a ênfase em padrões pré-definidos de 
controle é uma maneira de silenciar as discussões sobre as questões LGBT, além de expressar uma forma 
autoritária de garantir uma “identidade sexual” afinada com esses padrões e de considerar “desviantes” as 
que não correspondem ao seu modelo. Desse modo, assim como em outros estudos, reafirma-se, nesta 
pesquisa, a observação de que uma das inconsistências desse controle encontra-se na dicotomização de 
formas de vivenciar a sexualidade, submetendo-as a “classificações” indutoras de julgamento de valor, 
que as polarizam e opõem.  
 
8. Problematizando as relações de gênero na rede municipal de educação de Belo Horizonte 

 
Cláudio Eduardo Resende Alves (PUC MINAS) 

Claudia Caldeira Soares (UFMG) 
 
Este artigo apresenta, em sua primeira parte, um breve histórico do trabalho realizado pelo Núcleo de 
Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte no enfrentamento 
de práticas sexistas e homofóbicas nas escolas da Rede Municipal de Educação. O trabalho se situa no 
campo dos Direitos Humanos na perspectiva de garantia do direito à aprendizagem para todos, 
independentemente do sexo, da identidade de gênero e da orientação sexual. As ações  realizadas, no 
contexto da intersetorialidade com outras secretarias e com universidades públicas, tem como foco a 
formação de educadores, de gestores e de conselheiros de educação, bem como o fomento de ambientes 
escolares e espaços de convivência coletiva onde exista respeito à diversidade sexual. Na segunda parte 
do artigo, é apresentado um caso de intervenção realizada numa Unidade Municipal de Educação Infantil 
onde estavam ocorrendo situações de preconceito em relação à vivência das masculinidades e 
feminilidades entre crianças. O caso exemplifica a atuação do Núcleo no sentido de diagnosticar a 
situação, mediar conflitos e promover ações afirmativas sobre diversidade sexual junto ao corpo discente 
e docente. 
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9. Gênero e coeducação - oficina com professoras dos anos iniciais de ensino 
 

Mariani Guedes Santiago (Universidade Federal de Santa Maria) 
Orientadora: Angelita Alice Jaeger (Universidade Federal de Santa Maria)  

 
Nas aulas de educação física é comum vermos casos de separações por sexo onde meninas brincam de 
roda, e meninos jogam futebol. Historicamente algumas modalidades esportivas, como o futebol, 
construíram-se como de domínio dos homens, e as mulheres que arriscavam entrar nesse meio eram 
discriminadas. Devido a essas construções de gênero que excluem @s alun@s de algumas vivências 
corporais, realizamos uma oficina com as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, para 
discutir os assuntos de gênero visando uma educação coeducativa, que propõe não apenas juntar @s 
alun@s nas aulas, mas trazer o entendimento de que meninas e meninos devem ter as mesmas 
oportunidades. As oficinas foram realizadas em uma escola estadual de Santa Maria – RS, no primeiro 
semestre de 2012, com a participação de 10 professoras. Montamos a oficina partindo da análise de um 
questionário respondido por elas sobre gênero e coeducação. Para as professoras, a coeducação é um tema 
familiar que permeia suas atividades, mas, de acordo com a maioria delas, se trata apenas de uma 
educação voltada para meninas e meninos de forma conjunta. Quanto ao gênero, a maior parte das 
docentes definiu como sexo feminino e sexo masculino. Nosso objetivo com essas oficinas foi discutir 
primeiramente esses conceitos e, após o entendimento dos temas, foram propostas atividades para que as 
docentes pudessem incluir os assuntos discutidos em suas práticas pedagógicas diárias. 
 
10. Diversidade sexual nas escolas públicas: uma questão de cidadania 

 
Clodoaldo Ferreira Fernandes (Universidade Federal de Goiás) 

Ariovaldo Lopes Pereira(Universidade Federal de Goiás) 
Lúcia Freitas(Universidade Federal de Goiás) 

 
 
Esta comunicação relata pesquisa de mestrado em andamento, na área da Linguística Aplicada, em inter-
relação com a Educação. O objetivo central da pesquisa é problematizar a (in)visibilidade  dos sujeitos 
com identidade sexual fora dos padrões heteronormativos, em função da ausência de ações e políticas que 
promovam a diversidade sexual em contextos escolares, uma prática que pode favorecer e fortalecer o 
exercício da homofobia. Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, conduzida em escolas da rede 
pública estadual na cidade de Anápolis em Goiás, cujos dados estão sendo coletados a partir de 
instrumentos como grupo focal, observação de aulas e diários de campo. A fundamentação teórica se 
fundamenta nos princípios da Análise de Discurso Crítica. Nessa perspectiva, observa-se que a 
linguagem, sendo um atributo que constrói performances e fabrica identidades, ao estar legitimada com e 
através da heteronormatividade e da heterossexualidade obrigatória, corporifica diferentes conceitos, 
dando lugar para os binarismos que categorizam os sujeitos a partir da concepção de quem é “normal” e 
“anormal” na sociedade e na escola. A conclusão é de que o debate na sociedade possibilita a 
materialização de uma democracia sexual nos ambientes escolares, uma vez que abre espaços para a 
assunção de novas narrativas que ao longo do tempo foram silenciadas, negadas e violentadas em suas 
práticas sociais.   
 
11. Empoderamento através da imagem - formação e desenvolvimento de coleções com foco na 
educação para a diversidade sexual 

 
Gláucio Barreto de Lima (UECE/Instituto Federal do Ceará – IFCE) 

 
Problematiza o espaço da biblioteca no contexto da pós-modernidade, podendo ser um agente de diálogo 
e debate ao entrar na discussão da educação para a diversidade sexual, em contraponto à visão de espaço 
organizado de encarceramento e vigilância da normatividade. Apresenta como objetivo uma proposta de 
que as bibliotecas podem ajudar no processo educativo da sociedade, oferecendo através de uma Política 
de Desenvolvimento de Coleções, acesso a um acervo que contemple as questões de gênero. Recorre à 
pesquisa bibliográfica, utiliza a metodologia da crítica ao binarismo ocidental, sob a ótica da teoria queer. 
Em dois pólos: fazer (através da Formação e Desenvolvimento de Coleções) e desfazer (Análise fílmica) 
quando argumenta o papel de empoderamento que o uso de uma coleção de filmes, com foco para a 
diversidade sexual, pode estimular na comunidade que utiliza o acervo da biblioteca, fortalecendo o senso 
crítico, a crença em si e a autoestima. Sugere que poderia ser o espaço para estimular o debate sobre a 
temática de gênero na educação e auxiliar professores a levá-lo para a sala de aula. 
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12. Formação em gênero e sexualidades na secretaria da educação do estado da Bahia - impressões 
iniciais 

 
Denise Bastos de Araújo (Universidade do Estado da Bahia) 

Kelly Cristina Ferreira da Costa (Universidade do Estado da Bahia) 
Raphaella Silva P. de Oliveira (Universidade do Estado da Bahia) 

 
O presente trabalho objetiva discutir dados avaliativos e de “situações problema” da formação: Educação 
para as Relações de Gênero e Sexualidades, promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
A importância de tal discussão se dá em virtude de essa instituição assumir a inclusão das temáticas 
referentes a gênero, raça e sexualidades como políticas de governo. A referida formação visou atender a 
equipe técnica do PAIP - Projeto de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Intervenção 
Pedagógica que atua na rede pública estadual da Bahia, através do diálogo entre Órgão Central – 
Diretorias Regionais (DIREC) e Unidades Escolares (UE). Por entender que as relações de identidade de 
gênero, etnicorraciais e orientação sexual são dimensões que constituem e impactam na trajetória do/a 
estudante, podendo gerar baixo rendimento, abandono e/ou evasão, a formação buscou problematizar 
algumas situações do cotidiano escolar, identificadas como sexismo e homofobia, considerando também o 
recorte etnicorracial. Nas avaliações, foram identificadas que as/os participantes tinham pouca 
familiaridade com as temáticas, além do não reconhecimento de outras identidades sexuais como: 
travestis e transexuais. O discurso da heteronormatividade foi debatido, principalmente a partir da 
observação do engessamento dos papéis de gênero. Os discursos analisados foram trazidos para o grupo 
por meio de livros didáticos, campanhas publicitárias e de alguns audiovisuais. 
 
 
13. A invisibilidade dos/as transexuais na educação básica: análise da experiência das 
transidentidades no ambiente escolar na cidade do rio de janeiro. 
 

Milena Carlos de Lacerda (Universidade Federal do Tocantins) 
Thamiris de O. Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Camilla Alves Pinho (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
O Rio de Janeiro, bem como os demais estados da federação brasileira, não tem reconhecido a cidadania 
dos/as sujeitos que desestabilizam a binaridade das normas de gênero, sustentada pelo imperativo 
heterossexual. Os indivíduos que vivenciam uma identidade de gênero contrária à simbologia do sexo 
biológico são assujeitadas a habitarem as margens da sociedade, interpeladas pela ausência de aparatos 
legais que punam e coíbam a prática da lesbofobia/homofobia/transfobia nos espaços públicos e privados, 
impactando negativamente na subjetividade de indivíduos que desafiam as regras de sexo, gênero e 
desejo. O ambiente escolar é um dos primeiros dispositivos disciplinar a ser utilizados para a ansiedade 
normalizadora: atua como vigilante de comportamentos de gênero, estabelecendo-se como reprodutor da 
violência mediatizados - ora pelo saber-poder médico, ora pelas matrizes religiosas. A fase inicial da 
pesquisa contará com o levantamento da literatura sobre a temática e do debate atual sobre a categoria 
“transexual” e “travestis” evidenciando o contexto escolar, como lócus primário de regulação da 
identidade de gênero. A pesquisa tem por objetivo analisar os impactos do processo de formação da 
educação básica na subjetividade de Transexuais da cidade do Rio de Janeiro e a consequente reprodução 
da marginalização no mercado de trabalho, articulando discussões sobre a livre orientação sexual e 
identidade de gênero no ambiente escolar. 
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14. Conforto e confronto 
 

Mardinágema Gurgel Praxedes  
 
Com Paulo Freire (2011),  Candau (2011), Edgar Morin(2006), Michel Foucault e também  Jean Jacques 
Rousseau, a pesquisa pretende refletir sobre a dificuldade de exercitar  e mostrar formas de 
empoderamento. Será permeado pelas legislações existentes, mas a problematização se dará na não 
prática delas e possibilidades de melhorá-las. Mas com tudo, além de discutir os rígidos sistemas, o texto 
relaciona êxitos, no qual a partir da reflexão, consciência, práticas banhadas por auteridade,  
transformaram-se em rotina. Qual o momento que se quebra a barreira do preconceito? O que é necessário 
para isso? O porquê da discriminação e violência? O porquê da homofobia? Por que não praticamos 
nossos discursos? Qual papel da escola nesse universo tão diverso? O texto aborda o que está por trás de 
ideias irredutíveis, construídas historicamente. Como também elas podem ser desprovidas de razão. 
Gênero e diversidade sexual, não serão trabalhados com perspectiva de “enquadramentos”.  O objetivo da 
pesquisa é trabalhar de forma , que descomplique o entendimento sobre a temática, para que ao invés 
aceitarmos o diferente, nos percebamos também como diferente para vivenciarmos enfim a riqueza da 
diversidade. 
 
 
15. Relações de gênero, diversidades e sexualidade - conceitos e preconceitos de um grupo de alunos 
do curso de licenciatura em pedagogia da UEFS  

 
Jefferson da Silva Moreira (UEFS-BA) 

 
O presente estudo, oriundo de uma pesquisa sobre as representações de um grupo de alunos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), analisa os conceitos e 
preconceitos proferidos pelos mesmos sobre as questões de gênero e sexualidade. Esse trabalho centra-se 
em analisar a importância que tais sujeitos atribuem às discussões sobre tais temáticas para sua formação 
e atuação enquanto futuros pedagogos. Realizam-se no decorrer no trabalho, diferenciações entre o 
conceito de sexo e sexualidade e explicitam-se algumas relações de gênero historicamente construídas. A 
metodologia utilizada foi o estudo de caso, com base na técnica de aplicação de questionário. Os 
resultados dessa pesquisa apontam, que os futuros pedagog@s entrevistados, possuem ainda opiniões 
infundados sobre tais conceitos. Tornando-se de grande relevância a inserção de tais temáticas dentro do 
seu curso de graduação. Pretende-se ainda, a problematização de tais termos, propondo reflexões, dentro 
de uma perspectiva de respeito às diferentes formas de expressão da sexualidade. Despertando desta 
maneira, indagações que contribuam para uma postura docente que colabore para o combate ao 
preconceito.  
 
 
16. Cultura de paz na formação de educadores - dinâmica sócio histórica na capacitação de 
educadores para convivência com a diversidade de promoção da cidadania nas escolas públicas da 
cidade de picos (pi) 

 
Francisco de Assis de Sousa Nascimento (UFPI) 

 
A pesquisa é resultante do projeto de intervenção desenvolvido nas escolas públicas da cidade de Picos, 
estado do Piauí. Trata-se da experiência formativa de educadores, buscando promover a Cultura de Paz, 
convivência com a diversidade, socializando práticas educativas, dinâmicas inclusivas, oficinas laborais, 
valorizando as diversas formas de arte como catalizadoras das dimensões da vida humana, produção de 
sentidos, experiências de inclusão social, combatendo as formas de preconceitos nas escolas, 
especialmente homofóbicas e raciais, e combate à violência na escola. A metodologia adotada 
fundamenta-se na prática sociopoética, na pesquisa(ação) e nos diários de bordo de educandos e 
educadores. A fundamentação teórica baseia-se nos aportes de Mary Jane Skpink, Stuart Hall e Michel 
Foucault.  
 
 
 
 
 
 



95 
 

17. Historia de las políticas pedagógicas en género, deseo y sexualidad en argentina y Brasil. 
Derivas teórico-metodológicas 

Ezequiel Raúl Bassa (Universidad de Buenos Aires) 
 
Se propone abordar la problemática configuración del género, el deseo y la sexualidad en las propuestas 
político – pedagógicas a partir de una genealogía de las relaciones de saber, poder y política en Argentina 
y Brasil desde el siglo XIX hasta la actualidad. En particular, el objetivo del presente escrito es 
reflexionar acerca de algunas derivas teórico – metodológicas pertinentes para el análisis de las 
formaciones discursivas vinculadas a las organizaciones de la disidencia sexual, los movimientos político-
pedagógicos, el cuerpo de las normas positivas, las técnicas de gobierno y los imaginarios sociales que los 
actores y las actrices tenían y tienen en torno a las políticas pedagógicas en género, deseo y sexualidad. 
 
18. A manutenção da heterossexualidade como natural – estudo de caso em uma escola pioneira em 
inclusão de diversidade sexual de salvador 

Carla Freitas dos Reis (UFBA) 
Fábio Fernandes (UFBA) 

 
Este trabalho é um estudo de caso, com duração de um ano, como estagiária numa escola particular 
localizada em Salvador, Bahia. A escola que não pode ser identificada, a pedido da direção, foi escolhida 
para estudo de caso, por ser pioneira na cidade em promover micropolíticas de diversidade sexual e de 
outros marcadores sociais. Porém, após um ano de vínculo com a instituição, foi constato que apesar do 
esforço intelectual de se pensar em uma pedagogia inclusiva, e de fato haver uma preocupação 
diferenciada no acolhimento de pais não-heterossexuais, a escola reitera praticas homofóbicas, 
reproduzindo através dos livros literários e praticas escolares cotidianas a naturalização da 
heterossexualidade, e é através destas reiterações que este trabalho pretende colaborar, apontando as 
limitações de uma escola que mesmo se propondo a quebrar algumas normas, por muitas vezes não 
consegue se desvencilhar de discursos naturalizantes e binários.Para isso, serão analisadas: obras literárias 
solicitadas pela escola para ciranda de leitura dos alunos do primeiro ano fundamental I, atividades 
cotidianas de rotina em sala de aula e festas comemorativas, como por exemplo, a construção da 
quadrilha junina. Para isso, o trabalho se apoiará em teóricos pós-estruturalistas, a fim de colaborar com a 
elaboração de estratégias pedagógicas que se filiem de fato para micropolíticas da diferença.  
 
19. Ensaiando (des) contruções: reflexões em torno do projeto I Ciclo de Diálogos sobre Gênero e 
Sexualidade - NUSS, UFC 

 
 Henrique Alves Brito (UECE) 

Antonio Cristian Saraiva Paiva (UFC)  
Sarah Thaynah Costa Vasconcelos Carvajal (UECE)  

 
Pensar em estratégias de combate ao preconceito necessariamente trata-se de se (re)pensar os valores 
éticos, políticos e econômicos aos quais a sociedade atual está alijada. Colocando-se dentro  desta enseada 
e não renegando o caráter e a necessidade de extensão da Universidade, o Núcleo de Pesquisas sobre 
Sexualidade, Gênero e Subjetividade, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais - Universidade 
Federal do Ceará, NUSS, realizou no período do dia dezenove de abril à quatro de julho de 2013 o seu  I 
Ciclo de Diálogos sobre Gênero e  Sexualidade. Este projeto surgiu da necessidade de se ampliar o debate 
para além da esfera do academicismo trazendo indivíduos diversos em suas diversidades para dentro desta 
com o objetivo de (des)construir concepções, conceitos e práticas entre os seus participantes e 
organizadores afim de que estes  coloquem-se como sujeitos atuantes dentro da realidade que 
oprime/reprime os anseios históricos de mudanças de grupos minoritários, como os LGBT's.  Mediante o 
contexto apresentado, este trabalho tem por objetivo versar sobre as etapas de construção (ideário, 
planejamento e efetivação) e as ações desenvolvidas dentro deste período pelo projeto a luz das 
experiências vividas pelos participantes como também pelos organizadores assim como a ampliação e 
direcionamento deste para a formação de professores. 
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20. Um breve relato sobre as relações de gênero e diversidade sexual no currículo escolar 

Antonis Pereira da Silva (UFPB) 

Antonio Carlos Santos Ribeiro (UFPB) 

Valdir Ferreira de Paiva (UEPB) 

Compreendemos a importância de discutir a inclusão das relações de gênero e a diversidade presentes na 
atual sociedade dentro do currículo escolar, pensou-se em escrever o presente trabalho, que tem por 
finalidade conscientizar e ocasionar uma reflexão em torno de problemáticas tão significativas, mas que 
ainda não ganharam o devido espaço nas discussões que giram em torno da educação. Divide-se em três 
partes sendo que a primeira explora alguns conceitos e representações sobre as relações de gênero e 
diversidade sexual, a segunda trata de como trabalhá-las e a terceira como a relação de gays, lésbicas, 
transexuais, travestis e a relação homem x mulher vem ocorrendo atualmente nas escolas. O levantamento 
bibliográfico, é motivado a partir das inquietações em torno de alguns questionamentos como, por 
exemplo, como está sendo abordada a questão da diversidade sexual e as relações de gêneros nas escolas?  
O que o currículo escolar pode propiciar de conteúdo em relação a essas temáticas? Será que os 
professores estão preparados para incluir a diversidade sexual de modo geral nos seus planejamentos? 
Que intervenção os professores estão usando para lidar com essas temáticas no seu fazer diário? Visto que 
o trabalho se encontra em andamento Com isso o educador tem esse importante papel por estar mais 
próximo do educando, onde aquele terá que ser laico desprender das suas crenças e agir como profissional 
da educação Isso faz parte dos direitos humanos, isso faz parte da educação. 

Palavras-chaves: Relações de gênero, Diversidade sexual, Currículo escola. 
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GT 19: Políticas educacionais, cotidianos, currículos e estudos queer 
 
 

Coordenadores/a:  

Jésio Zamboni (UFES) 

Maria Cecilia Sousa de Castro (UERJ) 

Leonardo Ferreira Peixoto (UFAM) 

 
 
01.  Sobre uma oficina de gênero e sexualidade na Educação Infantil 
 

Ana Letícia Vieira (UERJ/CNPq) 
 
O presente trabalho nasce de uma oficina ministrada por mim e mais dois professores no VII Seminário 
Internacional – As redes educativas e as tecnologias realizado em junho de 2013 na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A oficina tratou do tema Gênero e sexualidade na Educação Infantil. O 
foco de análise deste trabalho está nos ditos novos contos de fadas que em determinado momento foram 
trazidos no curso. Estes seriam uma releitura dos contos clássicos em uma tentativa de subverter/romper 
com as fronteiras de gênero como, por exemplo, mulheres com papéis de heroína e homens sendo mais 
submissos às mulheres (Vidal,2008). A grande questão do trabalho seria quais concepções de gênero são 
produzidas com estes novos contos de fadas? Os objetivos estariam em responder esta questão, além de 
pensar na construção social dos gêneros e nas subversões possíveis. E outras questões: O que nos 
ensinam? Em que nos afetam? Como endereçam e em que podem afetar as crianças? Como que essa 
subversão não cria um modelo de subversão? Como base epistemológica e metodológica do trabalho 
estão autores como Guacira Louro, Butler, Derrida, Fernanda Vidal, Zandra Arguello, dentre outros. 
Como alguns dos resultados da oficina percebemos que esses novos contos nos ensinam que não há um 
jeito único de ser homem e ser mulher, podemos experimentar e criar novas estéticas de existência, e 
ainda que eles rompem com os discursos hegemônicos em torno do gênero e da sexualidade. 
 
 
02.  “Abrem alas que elas vão passar”: um estudo sobre o uso do nome social das travestis no 
ambiente escolar 

 
Erieide Carla Sousa Silva (UFRB) 

 
No século XXI passamos por grandes mudanças no cenário brasileiro referente ao respeito das 
identidades dos sujeitos. Os movimentos LGBTs são os defensores pelo respeito as múltiplas identidades 
dos sujeitos e suas diversas escolhas. A defesa do uso do nome social das travestis no ambiente escolar 
reflete diretamente nos dados nacionais da ABGLT que apresenta evasão escolar de 73% das travestis e 
transexuais. Neste artigo propõe uma analise do parecer 208/2011 em que a CDE defendeu na Bahia a 
adoção do uso do nome social das travestis no ambiente escolar e teve aprovação do CEE. Apresento uma 
perspectiva das possíveis mudanças no que cerne importância da formação dos profissionais da educação 
e dos alunos sobre corpo, gênero e sexualidade, além de, assegurar a necessidade de atividades em prol do 
combate a transfobia dentro da escola. Dialogo com as teorias de Educação, Identidade e Diversidade 
Sexual defendida por Stuart Hall, Michael Foucault e Wiliam Peres relato possibilidades de mudanças no 
cenário educacional, possibilitando a inserção das populações LGBTs nos “espaços” heteronormativos 
buscando levar para esses lugares outras possibilidades de identidades e formas de vivenciarmos nossos 
desejos, permitindo que o nosso uhcorpo possa falar das nossas nuancias e subjetividades. 
. 
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03.  Problematizando o tema transversal “orientação sexual” nos parâmetros curriculares do ensino 
fundamental sob o olhar pós-estruturalista 

 
Girlane Martins Machado (Centro de Educação-CE/UFRN) 

 
Não satisfeita com o binarismo apresentado nos projetos e programas educacionais que definem corpos-
homens e corpos-mulheres, tenho como objetivo problematizar as questões de gênero e sexualidade 
presentes em um dos capítulos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) para o Ensino 
Fundamental (referente às quatro primeiras séries, atualmente cinco primeiros anos do ensino 
fundamental), inserido nos Temas Transversais, denominado “Orientação sexual”. A problematização do 
referido capítulo pretende lançar um olhar pós-estruturalista, sem necessariamente a “filiação” integral à 
essa corrente de pensamento ou à determinado grupo de autor@s. As categorias de análise com base nas 
críticas pós-estruturalistas, são estas: 1.Binarismos/estereótipos de gêneros; 2.Sexismo; 3.Controle social; 
4.Falsa neutralidade e 5.Cientificismo. De acordo com as considerações desse estudo, a escola é um 
espaço que expressa controle de corpos e indivíduos através da disciplina e outros mecanismos presentes 
no currículo, sendo necessário produzir rupturas transgressoras nesse campo usualmente voltado ao 
disciplinamento e à regra. Na análise das categorias, constatou-se a formação de papéis de gênero, 
identidades e binarismos presentes no currículo. 
 
04.  Políticas de currículo como oposição ao silenciamento produtor de homofobia no cotidiano 
escolar 
 

Hiller Soares Santana (Mestrado em Educação da  UERJ) 
 
O presente artigo discute a questão da homofobia na escola. Está inserido no conjunto de investigações 
desenvolvidas pela linha de pesquisa “Currículo, sujeitos, conhecimento e cultura” da Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Propõe um diálogo com estudos 
desenvolvidos acerca do tema de políticas de currículo com o foco no cotidiano escolar. Neste artigo, 
analiso algumas propostas de políticas curriculares que militam no combate à homofobia na escola. Nele, 
procuro me aprofundar nos estudos de políticas curriculares que atuam no campo da anti-homofobia. 
Faço algumas considerações sobre quatro artigos pesquisados, além de apresentar considerações já feitas 
na monografia de conclusão do curso de especialização em Educação, realizado na Universidade Federal 
Fluminense, onde pude constatar que um dos maiores problemas no combate à homofobia são os 
silenciamentos que a produzem no ambiente escolar. Metodologicamente, optamos pela pesquisa 
etnográfica sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar. A perspectiva teórica é pós-modernista, pós-
estruturalista e pós-colonialista, tendo como pilares a teoria do discurso, os Estudos Culturais e as 
políticas de currículo discutidas a partir do Ciclo de políticas de Stephen Ball. 
 
05.  Como a bicha se faz travesti pela prostituição: políticas educacionais no trabalho sexual 
 

Jésio Zamboni (UFES)  
 

Todas essas grandes pesquisas dizendo das travestis, na (im)possibilidade de contornar a prostituição por 
conta da história, que pistas conseguem demarcar acerca da composição da travesti? E o que se pode 
ensinar por essa via aberta à vida, que se chama bicha, no que ela se traveste e vai às ruas fazer a própria 
vida? A bicha, como conjunto de linhas que compõem as políticas educacionais dessa vida que se faz nas 
ruas pelos cruzamentos afora, produz uma multiplicidade de signos como instrumentos de produção de 
um meio de vida e trabalho singular e variante. Ressalta-se, assim, pelo próprio corpo da bicha, a 
crucialidade da experiência do trabalho prostituinte para a constituição do meio de vida travesti pela 
instituição de regras e normas, saberes e técnicas. As emoções e os sentimentos perfazem-se, nos jogos de 
atividade de prostituição, como fontes e recursos para o trabalho de comercialização do sexo. A bicha 
constitui para si, por essa via, um gênero profissional travesti prostituta, como uma dimensão transpessoal 
de constituição da subjetividade pela atividade produtiva. Tal dimensão é histórica, o que significa 
matéria-prima e produto das transformações que configuram a realidade. Por fim de assunto, a bicha 
aponta que descolar as marcas no corpo dela dessa história coletiva em devir é equívoco, passo em falso, 
no flerte da pista em que ela circula. 
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06.  Sexualidade e memórias da infância 
 

Leonardo Ferreira Peixoto (Universidade do Estado do Amazonas) 
 
Em recente pesquisa com crianças sobre gênero e sexualidade nos cotidianos escolares, senti a 
necessidade de resgatar algumas memórias sobre minha infância, envolvendo experiências com meu 
corpo e minha sexualidade. Olhar para a minha própria experiência, possibilitou romper com discursos 
que tentam produzir imagens de crianças assexuadas. Comecei a questionar sobre as experiências que 
outros sujeitos poderiam ter vivenciado na infância. Como as crianças vivenciam seus corpos e suas 
sexualidades? Miskolci (2012) e Cornejo (2012) narram algumas memórias de infância em um livro 
organizado por Miskolci sobre teoria queer e educação. O encontro com esses textos foi um dos 
motivadores para a produção deste trabalho, que tem como objetivo analisar memórias de sujeitos sobre 
suas próprias experiências na infância. Essas memórias foram escritas por diferentes indivíduos, de forma 
anônima, durante uma oficina sobre gênero, sexualidade e educação infantil realizada no “VII Seminário 
Internacional – As redes educativas e as tecnologias”, realizado em junho de 2013 na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Esse texto tenta desconstruir o imaginário de uma infância assexuada, pura e 
casta, ao apresentar memórias permeadas por práticas abjetas, envolvendo os corpos e as sexualidades de 
crianças. 
 
07.  As redes de conhecimento e subjetividades sobre gênero e sexualidades produzidas a partir da 
experiência do cinema na escola 

 
Maria Cecilia Sousa de Castro  

(UFF.Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu) 
 
Este trabalho pretende analisar minha experiência como professora/pesquisadora de uma escola pública 
do município de Nova Iguaçu (RJ). Dialogando com a teoria de modos de endereçamento 
(Ellsworth,2001) utilizada pelos teóricos do cinema, procurei pensá-lo como desencadeador de questões 
relacionadas à diferença, especialmente a temática de gênero e sexualidade nos cotidianos escolares e nas 
práticas pedagógicas heteronormativas que contribuem para a normatização e naturalização das relações 
desiguais entre os indivíduos. Entretanto, os sujeitos nem sempre se conformam às normas estabelecidas e 
por meio de táticas (Certeau, 1994) subvertem essas normas possibilitando inúmeras maneiras de 
viverem, criarem ressignificarem estes espaços/tempos. Neste sentido, um dos objetivos com esta 
atividade é problematizar/desnaturalizar a heteronormatividade presente nos cotidianos escolares, como 
também pensar na produção de subjetividades dos praticantes destes cotidianos por meio do cinema e dos 
modos de endereçamento. A experiência consiste no que chamo de pesquisa-intervenção feita através de 
observações e conversas entre os praticantes deste espaço-tempo. Como procedimento 
epistemológico/metodológico utilizarei a perspectiva da teoria queer e a contribuição de alguns autores 
como Butler, Foucault, Bhabha, Ellsworth, Miskolci, Martín-Barbero e Omár Rincon.  
 
08.  As redes de saberes sobre gênero e sexualidade na formação de professores 
 

Simone Gomes da Costa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
 
Pensar as redes de significações sobre gênero e sexualidade tecidas a partir de apropriações do cinema em 
um curso de formação de professores é a proposta deste texto, referente à parte de um projeto de 
dissertação de mestrado em desenvolvimento. A proposta é investigar como são criadas as redes de 
saberes sobre gênero e sexualidade com diferentes usos de narrativas fílmicas no cotidiano do curso de 
Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para captar fragmentos das tessituras dessas 
redes no espaço-tempo da pesquisa-intervenção, realizamos uma roda de conversas sobre memórias de 
cinema. Com esta atividade, buscamos mapear os filmes assistidos pelas futuras professoras e 
compreender como elas se apropriam das significações produzidas nas obras que apontaram como tendo 
marcado suas vidas. Na análise do material produzido nessa atividade, dialogamos com Nilda Alves, 
Michel de Certeau, Guacira Louro e Omar Rincón, entre outros. A partir das conversas disparadas com os 
filmes, inferimos que as posições referentes a gênero e sexualidade, conforme percebidas pelas 
estudantes, atravessam suas concepções sobre as práticas e as subjetividades docentes 
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GT 20: As questões de gênero, sexualidade e identidade na 
contemporaneidade 
 
Coordenadoras:  
 
Cibelle Jovem Leal (UFCG) 
Liélia Barbosa Oliveira (UFPB) 
 
 
01. A heteronormatividade no ambiente escolar: discursos, práticas e estratégias 

 
Alisson Felinto Trajano  

(Graduando do Curso de História – UFCG) 
 
Neste artigo apresento uma análise acerca dos discursos heteronormativos que são construídos no 
ambiente escolar, como esses reprimem as diversas identidades sexuais, bem como o posicionamento do 
corpo docente/administrativo no trato dessas questões. Para isso tenho como objeto de observação uma 
escola estadual na cidade de Campina Grande/PB, na qual  observei como são discutidos as questões 
referentes às práticas homoafetivas  tanto pelos alunos, quanto pelos professores, e de como os discursos 
heteronormativos  em sua maioria nesse espaço (escolar) vem por  inflamar o preconceito e práticas 
homofóbicas. A problemática que proponho neste artigo teve seu primeiro movimento impulsionado pelas 
manifestações de desconforto e homofobia em sala de aula com relação a alguns alunos dessa 
comunidade escolar que demonstram características homossexuais. E para essa análise tenho como 
principal referência o pensamento de Michel Foucault, especialmente com relação à construção discursiva 
de conceitos como normatividade (que por sua vez tem servido para criação e manutenção de padrões de 
conduta nesses espaços institucionais), bem como identidade, sexualidade e diferença. 
Palavras-Chave: Heteronormatividade- Ambiente escolar- Sexualidade. 
 
 
02. Educação, corpo, gênero e sexualidade: fabricação e vigilância 
 

Cleyton Feitosa Pereira (UFPE) 
Rafael Lima Vieira (UFPE) 

 
O artigo em questão pretende discutir como homens e mulheres são regulados/as, normatizados/as, 
fabricados/as e, sobretudo, vigiados/as em seus corpos, gêneros e sexualidades na tentativa de padronizar 
a diversidade humana. Para tanto, objetivamos realizar uma discussão teórica tomando estudiosos/as e 
autores/as que trazem pensamentos e contribuições sobre o corpo, o gênero e a sexualidade e suas 
implicações políticas e sociais que modelam esses elementos (e as nossas vidas), tais como Guacira Lopes 
Louro (1997, 2001 e 2008), Jeffrey Weeks (2001), Rogério Diniz Junqueira (2009) e outros/as. No 
primeiro capítulo, travamos uma discussão sobre o modo como a escola produz sexualidades, corpos e 
gêneros ao ditar comportamentos, invisibilizar temas e estigmatizar sujeitos. Já na segunda parte, 
trazemos as conceptualizações destes tomando como pano de fundo a abordagem queer. Concluímos o 
texto com um exemplo concreto da vigilância e controle a que sofrem e estão submetidos os nossos 
corpos, gêneros, sexualidades, identidades e subjetividades. Ilustramos a partir de uma personagem, 
Darci. Darci inquieta os/as telespectadores na busca de definir seu gênero e sua sexualidade, baseados na 
análise vigilante de seu corpo, sua performance, voz e outros elementos que compõem as características 
dessa personagem. Nossos estudos concluem que é necessário transformar através da educação os padrões 
culturais dos campos em foco neste estudo. 
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03. Identidade lésbica feminista como resistência e intervenção política – numa perspectiva 
foucaultiana 

Elitânia Costa (UECE)  
 

O seguinte trabalho pretende fazer um breve levantamento histórico da relação entre essas duas 
identidades políticas, lésbica e feminista, fazendo considerações acerca da importancia de cada uma como 
forma de resistência e intervenção ao que é imposto pelo poder patriarcal, religioso, normativo etc., ao 
que é tido como “normal, natural ou certo”. Com o auxílio das reflexões de Foucault e algumas feministas 
e lésbicas feministas, é organizado uma gama de reflexões favoráveis a esta identidade, lésbica feminista. 
 
 
 
04.  O que chamamos de transexualidade? A transexualidade construída social e historicamente 
 

Talmo Rangel Canella Filho (UNIVERSO) 
 
O presente trabalho problematiza a transexualidade a partir de suas diferenças em relação à travestilidade 
e à intersexualidade. Para isso, são analisados conceitos como sexo, gênero, identidade de gênero, papel 
de gênero e orientação sexual. A transexualidade é apresentada enquanto uma construção social e 
histórica, entendendo ser socialmente construída, mutável e, por isso, dependente do contexto histórico e 
cultural. Assim, a transexualidade não é uma categoria natural, mas, antes, uma percepção moderna 
acerca de um fenômeno típico e recorrente da diversidade sexual humana, que é comum em muitas 
culturas, embora difícil de ser categorizada. Não estaria ela ligada a uma ou mais características 
essenciais de um indivíduo ou grupo, mas, antes, seria fruto de uma categorização social com base em 
atributos e comportamentos próprios dessa pessoa ou grupo. A transexualidade vem assumindo diferentes 
formas ao longo do tempo, fazendo-se presente em todas as culturas e momentos históricos. Também é 
apresentada uma análise crítica daquilo que se consideram causas, diagnósticos e tratamentos da 
transexualidade, apontado para sua despatologização. Nenhum estudo, até a presente data, foi capaz de 
provar a etiologia da transexualidade, permanecendo a mesma desconhecida. O que existe são duas 
categorias distintas de teorias para a causa da transexualidade: uma de base psicológica e outra de base 
biológica. A etiologia da transexualidade é revestida por conjectura, ainda que se admita uma causalidade 
multifatorial, no entanto, o assunto é extremamente polêmico e contraditório. Apesar do crescente 
aumento dos estudos em relação aos fatores biológicos da transexualidade, não existem indícios seguros 
de alterações genéticas nas perturbações de identidade de género. A maioria destas pesquisas está 
focalizada na orientação sexual (homossexualidade) do que com as situações de identidade de gênero. 
 
Palavras-chaves: Transexualidade, Identidade Social, Gênero. 
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05.  Não é a mamãe: a presença de homens educadores como elemento na problematização da 
agonística social da feminizaçao da educação infantil 

 
Fernando Ullissis Paixão e Vasconcelos (UVA/UNIFOR) 

Fernando Altair Pocahy (UNIFOR) 
 
O trabalho analisa a agonística social da feminização na educação das infâncias, tendo como entradas de 
problematização as políticas públicas educacionais brasileiras. Ocupamo-nos de um trabalho em 
perspectiva genealógica sobre a constituição da Educação Infantil como lugar generificado/r, a partir da 
análise de documentos oficiais que regulam e regulamentam o trabalho das/dos educadoras/res. A 
pesquisa está fundamentada teórico-metodologicamente nos Estudos Culturais, em seu viés pós-
estruturalista, e desde aportes dos estudos de gênero. Os resultados parciais nos apontam a presença de 
ideais regulatórias heteronormativas na definição das competências para o trabalho na educação infantil. 
A análise de documentos oficiais, como os Referenciais Curriculares Nacionais, revelam a 
indissociabilidade entre educar e cuidar fundamental na Educação Infantil. Repercussões e efeitos desta 
política podem ser explicitados em discursos heteronormativos como aqueles que promovem 
representações de que as mulheres são sensíveis e confiáveis - o que melhor garante a segurança do corpo 
e da alma dos “pequenos anjinhos” -, portanto as essencialmente destinadas ao cuidado de crianças; ao 
passo que as representações de que os homens não são confiáveis ou cuidadores repercutem no seu 
distanciamento da Educação Infantil, especialmente no trato direto com as crianças. Tais discursos 
territorializam a figura da mulher-professora, destinada naturalmente a este lugar, sugerindo nada 
sutilmente que os homens são uma sorte de “alienígena em sala de aula”, um perigo a ser afastado. 
 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Heteronormatividade, Educação Infantil, Políticas Públicas. 
 
 
06.  Feminismo na rede: considerações sobre o [cyber]ativismo e a construção de identidades 
discursivas 

Aline Patricia da Silva (UFRN) 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Bernadete Fernandes de Oliveira (UFRN) 

 
Este trabalho objetiva investigar páginas autointituladas feministas da rede social Facebook enquanto 
práticas de linguagem constitutivas de identidade(s) do movimento feminista contemporâneo.  A atual 
complexização das relações humanas semiotizadas nos enunciados e a popularização da interação virtual 
por meio das chamadas redes sociais trazem consigo a necessidade de se problematizar os novos e 
engenhosos meios de diálogo com o outro e com a diversidade de opiniões e de produções culturais e 
ideológicas nas quais o gênero e a sexualidade estão imbricados. Nesse sentido, cabe destacar o agir dos 
sujeitos, que (in)determinam, interferem, representam, interpenetram ou até reformulam questões 
relativas ao [cyber]ativismo feminista e ao empoderamento da mulher na sociedade.  Para tanto, 
ancoraremo-nos nas proposições do Círculo de Bakhtin – Análise Dialógica do Discurso – e nos 
pressupostos da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006;2009), campo de pesquisa que se apresenta 
“calcado na lógica das multiplicidades” (SIGNORINI, 1998) e busca responder às demandas das Ciências 
Sociais e das práticas discursivas em constante reinvenção. 
 
Palavras-chave: Práticas discursivas, Identidade, Gênero, Feminismo, Facebook. 
 
  



103 
 

 
07.  Mulheres e o consumo de produtos eróticos: para além do prazer 

 
Raquel Silva dos Santos (UECE)  

Marcelle Jacinto da Silva (UFCE) 
 

Este trabalho tem como objetivo central problematizar, tendo como base as mudanças históricas e 
culturais nos papéis de gênero, a mulher consumidora de produtos eróticos. Consumidora esta que tem se 
preocupado não apenas com o prazer do parceiro, que vem demonstrando poder/saber sobre o seu corpo, 
refletido nas suas relações sexuais e afetivas e, principalmente, consigo mesma. A construção patriarcal 
sobre o corpo feminino, sobre sua sexualidade, já não lhe serve mais: a mulher não se enxerga como 
objeto de desejo, e sim sujeito de seu próprio prazer. Para tanto, buscamos refletir sobre o aumento de 
consumo de produtos eróticos por um público feminino, atentando para a hipótese de que esse consumo 
mais assíduo aponta para uma emancipação do corpo da mulher respaldada por mudanças sócio-culturais 
influenciadas diretamente pelo feminismo, a partir da década de 1960. O que há por trás desse consumo 
exacerbado nesse mercado erótico, que a cada dia inova na tentativa de suprir os desejos e fantasias? 
Procuramos promover uma discussão tendo como fonte dados obtidos através da aplicação de 
questionário online, e dialogar com dados de sites do ramo erótico, os quais, na última década, têm sido 
os meios de maior difusão e consolidação de produtos eróticos, pela discrição e garantia de anonimato, 
evidenciando um contraponto de tabus reproduzidos por essas mesmas consumidoras. 
 
 
08.  Vozes silenciadas: homossexualidade, sexo e relações afetivas interpessoais em sujeitos surdos 

 
Fabrício Santos Dias de Abreu (UnB) 
Daniele Nunes Henrique Silva (UnB) 

 
Os estudos acerca das vivências da sexualidade em pessoas surdas são escassos e muitas vezes não 
problematizam assuntos voltados para as orientações afetivo-sexuais destoantes do padrão hegemônico. A 
escassez dos trabalhos acadêmicos parece refletir a dificuldade de abordagem do assunto. Assim, não se 
imagina uma pessoa surda vivenciando experiências homossexuais. Essa cartografia subjetiva (forma(to)s 
de identidades sexuais) apresenta, no seu fundo de análise, o problema do duplo-preconceito. O presente 
trabalho propõe discutir a homossexualidade em sujeitos surdos, focalizando suas vivências interpessoais. 
Os dados construídos através de entrevistas semi-estruturadas com três sujeitos revelam que a condição 
homossexual entre os surdos ainda é pouco compreendida, pois há dúvidas, preconceitos e mitos acerca 
da experiência sexual. Além disso, observa-se que os entrevistados estabelecem estratégias de 
ocultamento da homossexualidade como forma de não sofrerem um duplo preconceito. As estratégias 
mais relevantes apontadas dizem respeito ao controle do corpo, no que tange aos trejeitos estabelecidos 
socialmente como femininos, e o silenciamento em relação à orientação sexual nos diversos ambientes em 
que transitam.  Desse modo, torna-se relevante ampliar os estudos sobre sexualidade e surdez e sua 
interface com as políticas públicas de assistência e formação, tornando-se urgente o esforço conceitual e 
analítico para se compreender a particular condição existencial desses sujeitos. 
 
09.  Travestis e transexuais: reconhecimento de direitos e efetivação de políticas 

 
Heloísa Helena de Farias Rosa (UFRJ) 

 
Venho realizando campo etnográfico visando construir uma abordagem antropológica acerca do processo 
de reconhecimento de direitos de travestis e transexuais e a efetivação da cidadania desses sujeitos. O 
campo é realizado na cidade do Rio de Janeiro em centros de referência LGBT, em duas associações e no 
hospital Pedro Ernesto - HUPE, um dos únicos quatro hospitais públicos no país, referenciados para a 
cirurgia de transgenitalização. Foram realizadas entrevistas preliminares com os responsáveis por esses 
locais de acolhimento e serviços para a população travesti e transexual, bem como leitura e análise de 
casos e demandas que lá chegam. A pesquisa tem por objetivo abordar a partir do “descobrimento” 
travesti e transexual como se dá o acesso à saúde e o processo de redesignação sexual pelo SUS – Sistema 
Único de Saúde, a questão do nome social, a busca judicial por retificação de registro civil e suas 
consequências legais, com ênfase nos processos de construção de redes e direitos. 
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10.  Velhice, gênero e sexualidade: percepções de velhos 

 
Daniele Eduardo Rocha (UECE) 

Maria Erica Ribeiro Pereira (UECE) 
Maria Helena de Paula Frota (UECE) 

Rebeca Meireles Brito (UECE) 
 
A redução das taxas de natalidade, os avanços na medicina e as melhorias na qualidade de vida 
oportunizam aos velhos viverem mais e melhor, o que corrobora com o fenômeno do envelhecimento 
populacional vigente. Dessa forma, a vivência da sexualidade continua existindo durante a velhice, 
embora essa discussão ainda seja considerada tabu pelos profissionais e pelos próprios idosos, o que 
fortalece a reprodução da ideia do velho enquanto um ser assexuado. Entendemos que é necessário 
compreender a velhice em seus múltiplos aspectos e suas repercussões na vida das pessoas, assim, neste 
estudo, investigamos como se dá o processo de envelhecimento e qual a sua relação com a sexualidade. 
Realizamos um levantamento bibliográfico e documental sobre as categorias velhice, gênero e 
sexualidade, e uma pesquisa de campo com um grupo de idosos de Fortaleza, onde facilitamos rodas de 
conversa. A partir dessas, escolhemos um grupo para fazermos entrevistas semiestruturadas, visando 
coletar dados. Cabe ressaltar que este estudo está dentro do que preconiza a resolução 196/1996, que traz 
disposições e normas sobre a pesquisa com seres humanos. Os resultados mostram que os velhos 
continuam a exercer suas sexualidades, e essas são influenciadas pelas suas vivências e experiências, 
sendo ressignificadas durante a velhice. Ou seja, assim como a velhice, a sexualidade dos velhos é 
socialmente construída e individualmente vivenciada. 
 
Palavras-chave: Velhice, Gênero, Sexualidade. 
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11. Representações sociais e experiências dos homens sobre o planeamento familiar: o caso da 
localidade de macarretane e do bairro da Mafalala (sul de Moçambique) 

 
Vânia Manuel Pedro  

(MPH - Programa Desafio da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, 
 Maputo-Moçambique) 

 
O Planeamento Familiar (PF) constitui um direito humano básico e uma questão de Saúde Pública, cada 
vez mais em relevo, sobretudo no contexto dos debates sobre a igualdade de género e promoção da Saúde 
Sexual e direitos reprodutivos. O estudo tinha como objectivos explorar as representações sociais e 
experiências sobre o Planeamento Familiar dos homens que têm parceiras em idade reprodutiva (15-49 
anos); identificar o grau de conhecimento, de uso dos serviços e experiências de Planeamento Familiar 
dos homens; descrever como é que os homens concebem o seu papel no Planeamento Familiar e analisar 
as formas de diálogo e articulação entre os homens e suas parceiras sobre o Planeamento Familiar. Com 
vista a compreender estes aspectos foram utilizados métodos qualitativos, baseados nas abordagens 
etnográfica e fenomenológica, porque permite aceder às representações, experiências, crenças, 
sentimentos, valores, normas e significados em torno do Planeamento Familiar. Os instrumentos de 
recolha dados assentaram na triangulação das seguintes técnicas: entrevistas semi-estruturadas, grupos 
focais e observação directa. Estas técnicas foram se complementando no decorrer do estudo, permitindo 
aclarar aspectos que não era possível aclarar com uma certa técnica.  Participaram do estudo setenta (70) 
participantes (41 homens e 29 mulheres). A selecção dos participantes seguiu o critério da amostragem 
por conveniência e bola de neve entre os residentes do bairro da Mafalala, cidade de Maputo e na 
localidade de Macarretane, província de Gaza, distrito de Chòkwé. A técnica de análise de dados foi feita 
com recurso à análise de conteúdo de Bardin, que nos permitiu desvendar e entender a forma como os 
sujeitos da pesquisa percebem, constroem, interpretam e agem relativamente ao Planeamento Familiar 
através dos seus discursos. O Planeamento Familiar foi definido como barreira às gravidezes indesejadas 
e não se mencionou a importância do espaçamento entre os nascimentos das crianças. Os conhecimentos 
dos homens sobre o Planeamento Familiar sob o ponto de vista biomédico e sobre os contraceptivos 
modernos são fracos. Existe a percepção de que os contraceptivos modernos criam efeitos secundários no 
corpo da mulher, prejudicando a sua capacidade reprodutiva e o prazer sexual. Em contrapartida, os 
métodos contraceptivos de sabedoria popular são vistos como mais eficazes, na medida em que não 
alteram o funcionamento normal do corpo da mulher e não interferem no prazer sexual. Os homens e as 
mulheres que participaram do estudo, percebem o papel dos homens no Planeamento Familiar como o de 
autorizar que as parceiras utilizem métodos contraceptivos. A falta de anuência dos homens às suas 
parceiras para fazerem o Planeamento Familiar gera alguns conflitos entre o casal e pode ocasionar 
episódios de violência física e psicológica. No que tange às formas de diálogo e negociação entre os 
homens e suas parceiras sobre o uso dos serviços de Planeamento Familiar, importa enfocar a capacidade 
de negociar o uso desses serviços, porque em sociedades de matriz marcadamente patrilinear, cabe aos 
homens decidir sobre as mais diversas esferas da vida, incluindo sobre a a sexualidade e a reprodução. 
Contudo, os resultados do estudo também mostram que mulheres que são economicamente 
independentes, têm maior nível de escolaridade e têm mais acesso à informação, tendem a ter maior 
possibilidade de negociar a aderência ao PF, mesmo se inseridas em contextos culturais marcadamente 
patrilineares. Igualmente, os resultados do estudo relativos às formas de articulação e negociação entre os 
casais no que concerne ao uso do Planeamento Familiar mostram que algumas mulheres mesmo sendo 
iletradas mobilizam algumas estratégias para evitar conceber, ainda que os seus parceiros o desejem. 
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12. Maternidade compulsória e o estatuto do nascituro: quando o estado interfere no ser e na 
autonomia do corpo da mulher 

 
Martha Ysis Ribeiro Cabral (Universidade Estadual da Paraíba) 

 
O Projeto de Lei 478/2007 em sua versão original objetiva a proteção integral e prioritária ao nascituro, 
assim considerado a partir da fecundação do óvulo.  Essa interpretação legislativa é preocupante, pois 
veta qualquer possibilidade de interrupção da gravidez, mesmo em casos com previsão legal, sendo o 
mais criticado  aquele que decorrem de violência sexual. Nele, põe-se como medida reparatória o 
pagamento de uma pensão pelo estuprador, e caso ele não possa o Estado arcará com este ônus. Daí vem 
o apelido de Bolsa Estupro dado pelos movimentos sociais. Vemos aí a forma mais crua e vil do pode 
estatal, não apenas na imposição de um modelo de comportamento, o ser mãe, a partir de uma construção 
histórica que coisifica a mulher pondo expectativas acima de seus direitos já consolidados, como também 
desconsidera a autonomia sobre o próprio corpo. Defendendo tal ponto de vista, em nome da defesa de 
personificação da mulher como simples geradora, há uma clara afronta ao seu direito como ser humano de 
ter respeitada sua autonomia sobre si, além de sua integridade física e psicológica. 
 
 
13. Reflexões acerca das políticas públicas em saúde para mulheres e o inverossível estatuto do 
nascituro 

 
Nilmar Francisco da Silva Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

Samia Gomes Martins (Assistente Social. Secretaria de Assistência Social do Município de Erere/CE) 
Glauber Weder dos Santos Silva (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) 

 
O processo de consolidação das políticas públicas tem como característica fundamental o enfrentamento 
político por diversos atores sociais que têm seus direitos violados. O Estatuto do Nascituro tornou-se alvo 
dos movimentos feministas por violar direitos humanos e reprodutivos das mulheres. Método: Estudo 
descritivo, de reflexão teórica. Objetivo: O presente artigo intenciona dialogar, a partir de 
amadurecimento teórico, acerca dos retrocessos das políticas públicas de atenção à saúde da mulher em 
relação ao PL 478/2007 que trata da Lei do Nascituro, situando as questões de gênero e opressão e o 
debate sobre o corpo, sexualidade e reprodução, num contexto social caracterizado pela ordem capitalista 
patriarcal. Resultados: Aponta-se uma parca materialização dos direitos nesta área, expressando 
estrangulamento das políticas sociais para mulheres que sofrem opressão pelo estatuto e que é 
imprescindível frente essa realidade, a cobrança e vigilância contínua do movimento feminista e dos 
demais atores sociais para que ocorra a legitimação dos direitos sexuais e reprodutivos nos pilares de 
integralidade, universalidade e equidade. Considerações Finais: Fragilidades na organização e 
operacionalização da atenção à saúde das mulheres são percebidas, em especial o que concerne os direitos 
reprodutivos e liberdade de escolha. Descritores: Políticas Públicas. Mulheres. Capitalismo. 
 
 
14. Lei maria da penha: uma etnografia das audiências do juizado de violência doméstica e familiar 
contra a mulher 

Ísis de Jesus Garcia (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
 
Este trabalho fundamenta-se em uma etnografia das audiências realizadas no Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, no qual busco descrever os modos de produção de justiça pelos 
operadores do direito que interpretam a Lei n. º 11.340/2006 (chamada Lei Maria da Penha). O objetivo 
principal será descrever como é produzida a justiça a partir das práticas vivenciadas na sala de audiência, 
salientando os fluxos, os movimentos de agenciamento e as alterações por eles ocasionadas. O que tenho 
presenciado em minha pesquisa de campo vai muito além de um diálogo de surdos entre um direito 
codificado, instituído, instalado em sua racionalidade e as histórias que são contadas e vividas na sala de 
audiência. O que há são relações recíprocas e trocas implícitas através de cruzamentos constantes de 
múltiplos fluxos que atravessam a sala de audiência e que fazem parte de um “dispositivo de poder”, 
podendo ser descrito a partir dos casos que envolvem “violência de gênero”. 
 
Palavras-chave: Produção de Justiça, Etnografia das Audiências, Violência de Gênero. 
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15.  Mulheres e participação política: um estudo acerca da participação feminina nos conselhos 
cearenses de direitos da mulher 

 
Kelyane Silva de Sousa (autora) (UECE) 

Lidiane Ramos Lima (UECE) 
 
Os acontecimentos públicos, narrados na história tradicional do Brasil, negligenciam o espaço de 
participação do gênero feminino. Este possuiu, ao longo da construção sócio-histórica e cultural do país, a 
restrição ao ambiente doméstico e seus direitos de cidadania eram escassos e difusos, ou mesmo 
inexistentes. Hodiernamente, a inserção da mulher nos espaços públicos tem crescido de modo 
exponencial. Desta forma, a presente pesquisa objetiva analisar a participação feminina nos conselhos  de 
direitos do estado do Ceará, enquanto mecanismo privilegiado de luta pela conquista e ampliação dos 
direitos das mulheres e lócus de mudança nas relações de poder entre os gêneros. A metodologia utilizada 
foi o estudo bibliográfico com base teórica dos autores: Puleo(2011), Bourdieu(2002), Saffioti (2007), 
Scott(1990), dentre outros.  Ao longo do estudo percebemos que a conquista desses espaços estimula a 
autonomia das mulheres, entretanto, apresentando resquícios de lugar socialmente de dominação 
masculina. Concluímos que a cidadania feminina é um processo recente no país, a qual deve ser amparada 
por legislações que busquem minorar as disparidades relação à participação de gênero. Garantir o espaço 
político das mulheres deve ser o primeiro passo para a transformação que aspiramos, ainda que estejamos 
no bojo de uma sociabilidade desigual, devemos vislumbrar novas formas de superar todas as formas de 
dominação e a humilhação do ser social.  
 
Palavras-chave: Gênero, Participação, Controle social. 
 
 
16. Blogs e feminismos: um mapeamento dos blogs feministas da Paraíba 

 
Cleonice Evellyn Oliveira Lima (Universidade Estadual da Paraíba/UNIASSELVI) 

 
Na Era da conectividade e da interatividade, os Blogs são ferramentas indispensáveis para a propagação 
de informações e ideias. Os blogs são conceituados como websites pessoas mais simples que os sites 
convencionais, onde os autores podem publicar diariamente suas opiniões e ideias na internet. Na maioria 
dos casos os blogs são produzidos em plataformas gratuitas baseadas em CMS – Content Mangement 
System (sistema de gerenciamento de conteúdo). Como os blogs geralmente são produzidos para debates 
de temas específicos, este trabalho objetiva realizar um link entra esta ferramenta midiática e os 
feminismos. Para o embasamento teórico foram utilizados OLIVEIRA (2010); ORIHUELA (2007); 
LEMOS (2004); LÉVY (1999) e demais autores. Após este estudo bibliográfico foi realizado um 
mapeamento dos blogs que abordam as temáticas feministas que são produzidos na Paraíba, realizando-se 
também uma análise midiática dessa produção. 
 
 
17.  Mulheres negras e contemporaneidade: a construção da identidade sob a égide da globalização 

 
Héder Newton de Souza (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP) 

 
As mulheres vêm conquistando cada vez mais visibilidade nos espaços que era de dominação masculina, 
e essa ascensão causa estranheza aos homens por se sentirem ameaçados quanto à sua identidade de 
dominador, além disso, as mulheres negras, que não participavam dessa ascensão também vão se 
articulando nos movimentos sociais para serem contempladas. Nesse sentido, o artigo busca oferecer 
pistas para reflexões e análises em torno da questão de gênero, raça e movimentos sociais no Brasil. Para 
tanto, percorre o debate sobre a construção da identidade no mundo globalizado, para posteriormente 
articular gênero e raça no país. Por fim, discorre sobre o protagonismo da mulher negra nos movimentos 
sociais, sua resistência, bandeiras, conquistas e desafios. As mulheres negras são estereotipadas e 
subvalorizadas na história do Brasil, e por isso, justifica-se a tentativa de trazer esse debate ao longo desse 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Gênero, Identidade, Globalização. 
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18. Crenças e os sentidos do ser mulher: dominando e mantendo relações de poder 

 
Silvana do Rosário da Silva Menino (Psicóloga e mestranda em Psicologia pela UFPE) 

Carlos Roberto Marinho da Costa II (Assistente Social, Secretário de Ação Social da  
Prefeitura Municipal dos Barreiros e mestrando em Serviço Social pela UFPE) 

 
Este trabalho buscará refletir sobre as crenças e os sentidos que permeiam a concepção do ser mulher à 
luz da Teoria das representações sociais, visando elucidar os perigos da cristalização de uma 
representação social e das dificuldades de se modificá-la, especialmente quando ela está a serviço da 
dominação e visa à manutenção de relações de poder. Esta empreitada iniciará com as reflexões acerca do 
conceito de crenças e representações sociais fundadas nos escritos de Sandra Jovchelovitch e Serge 
Moscovici. As concepções de mulher partirão da análise e problematização do conceito de gênero de Joan 
Scott, abordando-o como uma categoria analítica, que compreende os atores sociais, imbricados em 
relações de poder. Também se abordará as repercussões da concepção do ser mulher, que ao longo da 
história da humanidade, de uma forma geral, está atrelada à estereótipos negativos que a impedem de 
usufruir de maior autonomia e equidade nas relações, à medida que elas próprias pactuam estas visões de 
si. 
 
 
19. “Eu mulher negra”: a interseccionalidade de gênero e raça na produção das identidades 
contemporâneas 

 
Ana Nery Correia Lima (Universidade Federal do Maranhão) 

 
Os estudos feministas e seus movimentos constituíram e constituem-se como um importante marco nas 
produções acadêmicas e políticas da contemporaneidade, já que vieram abalar, de modo mais intenso 
teorias e práticas políticas, pautadas no padrão heteronormativo, branco, cristão, ou “vertical-global” Hall 
(1997). Noutro ponto, os estudos e movimentações a cerca das relações raciais também emergiram nesse 
contexto. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pós década de 1960, a Conferência de Durban 
em 2001 e outras movimentações motivaram direcionamentos que influenciaram teorias e ações políticas 
no mundo Ocidental. Amparado nessas reflexões, o trabalho tem por objetivo discutir alguns 
direcionamentos teóricos em torno do gênero e da raça como elementos de marcação/intersecção das 
identidades na contemporaneidade. Utilizo para isso, autoras como Judite Butler, que problematiza a 
categoria mulher como sendo um conceito que abarca inúmeras heterogeneidades, Avtar Brah, que 
compreende a racialização do gênero como um contorno que ainda faz da “raça” um marcador 
aparentemente inerradicável de diferença social, bem como Sueli Carneiro, Jurema Werneck e bell hooks 
que ajudam a pensar conceitos de, mulher negra e feminismo negro. Busco identificar assim, em que 
medida as marcações de raça e gênero são acionadas por essas militantes, como estratégia de combate ao 
racismo e sexismo. 
 
Palavras-chave: Interseccionalidade, Identidades, Mulher Negra. 
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20.  A escola e a desnaturalização do gênero e da sexualidade: na construção de uma sociedade de 
respeito às diferenças 

 
Cibelle Jovem Leal (UFCG) 

Liélia Barbosa Oliveira (UFCG) 
 
As questões de gênero estão presentes em todas as relações de poderes nos mais variados espaços da 
sociedade, transmitindo discursivamente valores e significados culturais que demarcam formas simbólicas 
para o “ser homem” e o “ser mulher”. Muito embora, os papéis sociais do gênero resultem da construção 
histórica, parece até inconcebível questionarmos tais papéis, que cotidianamente são naturalizados através 
das teias discursivas e de poderes que permeiam as instâncias sociais. Assim, refletimos sobre possíveis 
desconstruções e desnaturalizações desses papéis, partindo de uma instituição social significativa para 
isso, a escola, já que a consideramos como um forte mecanismo epistemológico social. Nesse sentido, 
além de privilegiarmos as relações de gênero presentes nesse espaço educacional, consideramos que a 
sexualidade também é determinada a partir do gênero, até porque, ao se construir o “sujeito homem” e o 
“sujeito mulher” de forma universalizante também se instituem as orientações sexuais e desejantes 
destes/as, reproduzindo uma heteronormatividade que contraria a ideia das diferenças e institui padrões de 
relacionamento para as/os indivíduas/os. Por sua vez, o gênero e a sexualidade estão inseridos como 
temas transversais nos Programas Curriculares Nacionais-PCN’s, porém, ainda existe uma ausência 
enorme acerca dessas discussões nas instituições escolares, propiciada até mesmo pela falta de preparo 
das/os educadoras/es para tratar de temas polêmicos que envolvem ambas temáticas. Para tanto, 
propomos métodos a serem usados em sala de aula como auxílio para desnaturalizar os papéis de gênero e 
de sexualidade, tentando promover reflexões, debates e práticas de respeito pautadas na filosofia da 
diferença com vistas ao fortalecimento de implementações de políticas públicas para as mulheres e para 
população LGBT, que tiveram seus direitos alijados ao longo da história. 
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GT 21: (Trans)Posições De Sujeitos: Atravessamentos, Intersecções E 
Desistências Das Identidades 
 
Coordenadoras/es:  
 
Flavia Bonsucesso Teixeira (UFU)  
Anna Paula Vencato (UFSCAR) 
Jorge Leite Junior (UFSCAR) 
 
 
01.  Encenação, representação do universo homoafetivo e implicações ideológico-morais no 
documentário paraibano maria de kalú 

 
Riccardo Migliore (PPGC/UFPB) 

 
De qual maneira a chamada mise en scène está ligada ao conceito de representação? De que forma o 
diretor de Maria de Kalu enxerga e apresenta ao espectador o universo homoafetivo inerente ao notório 
bar gay de Campina Grande? Como Maria de Kalu é retratada neste documentário? Como se dá o 
processo de aproximação à sua esfera intima? Enfim, de que maneira o realizador deste filme não 
ficcional utiliza-se da linguagem audiovisual e como interage com seus personagens para indagar sobre o 
fragmento de mundo histórico abordado neste documentário? Neste artigo procuraremos responder a estas 
questões-chave para termos um melhor entendimento sobre este filme paraibano contemporâneo e ao 
mesmo tempo, nos situarmos e contribuirmos para com o debate acadêmico sobre mise en scène no 
cinema do real. 
 
 
02.  Mentiras, protocolos médicos e (des)identificação: performances narrativas e identidades no 
processo transexualizador do SUS 

 
Rodrigo Borba (UFRJ) 

 
No Manual Estatístico de Doenças Mentais (DSM-IVR) da American Psychiatric Association, a 
transexualidade é definida como um transtorno mental. Esse documento molda o Processo 
Transexualizador no Sistema Único de Saúde brasileiro, no qual se exige o acompanhamento psiquiátrico 
dos/as demandantes às cirurgias de transgenitalização e à hormonioterapia por no mínimo dois anos para 
que os/as profissionais de saúde mental dos programas de atenção à saúde de transexuais elaborem um 
diagnóstico que autoriza as modificações corporais, assim (des)legitimando suas identidades. A exigência 
desse diagnóstico gera tensões interacionais entre interlocutores/as, pois, como indicam estudos sobre 
transexualidade na sociologia e na medicina, na interação médico-pessoa transexual o diagnóstico se 
materializa na forma de mentiras: ‘eles [sic] mentem’, afirma Stoller (1982), psicanalista preocupado com 
a impossibilidade de elaborar um ‘diagnóstico’ com base nas histórias de vida contadas por sujeitos 
transexuais que o procuravam. Neste trabalho, investigo as ‘mentiras’ contadas por pessoas transexuais 
pré-operadas à equipe de um programa de atenção à saúde transexual. O corpus engloba 75 consultas 
entre pessoas transexuais e médicos de um programa de transgenitalização de um hospital público 
brasileiro, gravadas em áudio e transcritas. Com base no conceito de trajetória de textos (BLOMMAERT, 
2005), as análises indicam que transexuais fazem uso estratégico dos protocolos médicos e tais ‘mentiras’ 
devem ser consideradas como performances narrativo-identitárias de manipulação do dispositivo da 
transexualidade, geradas pela exigência do diagnóstico de transtorno mental defendido no texto do DSM-
IVR. Essa manipulação é operacionalizada na trajetória dos parâmetros diagnósticos em narrativas sobre 
corpo e experiências sexuais contadas à equipe médica do programa investigado e indicam que, embora 
os protocolos sejam instrumentos homogeneizadores e universalizantes da experiência transexual, as 
pessoas transexuais os utilizam estrategicamente com vistas à autorização das cirurgias e à legitimação de 
suas performances identitárias. 
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03. O processo transexualizador e a heteronorma: mais do mesmo? 
 

Gabriela Andrea Díaz (Universidade Federal de Santa Catarina) 
Kelly Vieira Meira (Presidenta -ADEH Associação em Defesa dos Direitos Humanos) 

Maria Juracy Filgueiras Toneli (Universidade Federal de Santa Catarina). 
 
Analisamos a mimese retórica de sujeitas que vivenciam a transsexualidade e que, impregnadas de 
discursos produzidos pela heteronorma, direcionam-se para o processo transexualizador do SUS. 
Pretendemos problematizar a relação entre experiência travesti/trans, o processo transexualizador 
realizado atualmente no SUS, o uso do nome social e sua possibilidade de legalização, a partir de relatos 
da experiência de sujeitas Ts e aportes teóricos feministas e queer. Essas sujeitas performatizam nas 
anamneses direcionadas pelos/as implementadores/as da política pública nos hospitais de referência, 
discursos organizados como clichês, revestidos de práticas normativas. Jogam aqui com os dispositivos 
apresentados - corporais, psicológicos, sociais e jurídicos - as políticas públicas que pressupõem sua 
“libertação” e que serão conquistadas pela adequação à integralidade da norma, na eliminação da 
pluralidade subjetiva, direcionando enquanto Estado, a mutilação genital como caminho para a 
transformação/aceitação social. Vemos uma relação direta entre a regulamentação do nome social e a 
obrigatoriedade do processo transexualizador (patologização e esterilização implicadas), e o desejo ou 
não de transformações corporais mutiladoras e eliminadoras de toda e qualquer ambiguidade.  A norma 
deve ser obedecida por completo. Os relatos trazem uma realidade que nos interpela: a possibilidade de 
obtenção do nome social e seus direitos correlatos seria suficiente em alguns casos nos quais a busca pelo 
processo transexualizador é sinônimo de uma busca de cidadania. Conclui-se que esta problemática 
evidencia uma generalização que aponta resistências que escapam à ilusão daquelas que na mutilação 
pretendem se encontrar. 
 
 
04.  Retratos do (trans) envelhecimento: uma investigação geracional sobre publicações científicas 

 
Frederico Rafael Gomes de Sousa(Universidade de Fortaleza) 

Karoline Araújo Vidal (Universidade de Fortaleza) 
 
O presente estudo de Iniciação Científica apresenta os resultados parciais de uma análise sobre a 
produção de estudos e pesquisas que interseccionam envelhecimento e transgeneridade (tomando aqui a 
experiência política, cultural e discursiva das travestilidades e transexualidades). A análise é baseada em 
revisão bibliográfica a partir de artigos publicados em dois periódicos brasileiros de escopo internacional. 
As publicações da Revista Estudos Feministas e Cadernos Pagu se constituíram como escolhas para o 
campo de análise por serem documentos político-epistemológicos de referência na difusão de estudos em 
relação a gênero e sexualidade no país e no exterior. Este estudo está teórico-metodologicamente 
associado à perspectiva dos estudos (trans)feministas e estudos queer e é parte integrante da pesquisa 
Gênero, Sexualidade e Envelhecimento, realizada junto ao PPG em Psicologia da Universidade de 
Fortaleza (projeto financiado pelo CNPq e Funcap). Os resultados parciais apresentados aqui informam 
número reduzido de estudos que abordam a intersecção geracional na experiência do envelhecimento. 
Foram encontrados sete artigos na Revista Estudos Feministas e nove na Cadernos Pagu que trazem 
trangêneros como temática de discussão, porém nenhum dos trabalhos explorados aborda o (trans) 
envelhecimento revelando mais do que a invisibilidade do viver nas fronteiras de gênero, mas sobretudo a 
complexa relação com as idades (especialmente na intersecção com a velhice). 
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05.  Psicologia e transtorno de identidade de gênero  
 

Angela Maria Benedet (ESCOLA SUPERIOR DE CRICIÚMA) 
 Cleni Almeida (ESCOLA SUPERIOR DE CRICIÚMA) 

Ieda Maria Machado (ESCOLA SUPERIOR DE CRICIÚMA) 
Samantha Sara Nehls (ESCOLA SUPERIOR DE CRICIÚMA) 

Sirlene Ribeiro (ESCOLA SUPERIOR DE CRICIÚMA) 
 
Identidade de gênero é a característica segundo a qual cada pessoa se identifica como homem ou mulher. 
O transexualismo vem sendo enquadrado no âmbito das intersexualidades, seu comportamento, 
sentimentos e desejos estão em dissonância com seus caracteres físicos e essas contradições genitália de 
nascença e convicção íntima que avançam progressivamente sem possibilidade de retrocesso. A 
legislação brasileira garante o direito à saúde respaldada pelos artigos 60 e 196 da Constituição Federal 
ancorando um direito ao transexual de buscar um equilíbrio mente/corpo, ou seja, direito a uma 
identidade sexual que representa uma parte integrante da identidade pessoal. O antagonismo entre a 
identidade de gênero e fenótipo físico do sujeito recebe o nome de transtorno de identidade de gênero. As 
manifestações dos distúrbios de identidade de gênero vão desde viver como membro do sexo oposto, à 
adaptação física por meio de hormônios e de intervenções cirúrgicas. Nosso olhar nesse trabalho está 
voltado sobre a responsabilidade do profissional da psicologia e algumas questões éticas acerca do tema 
da transexualidade, sexo psicológico e a hormonização e como o tema é abordado de forma 
multidisciplinar. Aos profissionais da medicina cabe a incumbência do diagnóstico clínico de 
transexualismo enquanto aos profissionais de psicologia cabe o compromisso emitir laudos psicológicos 
certificando que a subjetividade na qual o indivíduo vive, de fato, é diferente em gênero da sua natureza 
física, daí a importância de viver e ser tratado no papel do sexo oposto. Esse estudo de cunho qualitativo 
tem como objetivo investigar as percepções de três sujeitos que se submeteram ao procedimento de 
hormonização. Como instrumento de levantamento de dados foi aplicado entrevistas com perguntas 
abertas. Os dados obtidos foram analisados e discutidos sobre o enfoque da análise do discurso, a partir de 
Michael Foucault e Félix Guatari envolvendo o desejo de compreender melhor as vivências e dúvidas 
desses sujeitos sobre a percepção de sua autoimagem e experiência corporal enquanto: recordações da 
infância; experiências corporais; decisão pelo procedimento cirúrgico; vivência atual. A produção 
acadêmica de discursos, discussões e fóruns sobre as diferenças inicia um percurso de “dar voz”, 
visibilidade, cidadania, repúdio ao preconceito a categorização de sexo e vivencia de sexualidade, 
despatologização com o objetivo maior de viabilizar o descolamento de anormalidade/ transexualidade. 
Como classe há muito que se discutir e produzir sobre o diagnóstico, dimensão biológica e visão 
integrada do ser. Nosso estudo também nos possibilitou uma reflexão sobre a legitimidade e 
impossibilidade do psicólogo diagnosticar o sujeito que experiência a transexualidade sem ter de se 
submeter a critérios biomédicos classificatórios. 
 
06. (Des)identificações e solidariedade entre lésbicas, pessoas trans e trans homens 

 
Sofia Gonçalves Repolês (UFMG) 

Laura França Martello (UFMG)  
 
A resistência experimentada nas vivências corporais e práticas sexo-afetivas-políticas dissidentes com 
relação à coerência entre sexo, gênero e desejo, prescrita pela matriz heterossexual (Butler, 2010), 
envolve muitas vezes a desidentificação com a categoria sexo-genérica atribuída à pessoa ao nascimento. 
No caso das pessoas que foram biopoliticamente assignadas ao sexo feminino no nascimento, esse 
processo muitas vezes passa pela crítica do lugar de inferioridade e subordinação conferido às mulheres 
na sociedade machista e androcêntrica.  A desidentificação enquanto mulher pode encontrar diversas 
outras formas de identificação: as lésbicas que não se identificam como mulheres, as pessoas trans e os 
trans homens. Apesar de compartilharem algumas chaves interpretativas com relação à opressão 
configurada no sistema binário de gênero pelo pensamento heterossexual (Wittig, 1980) que torna 
ininteligíveis outras existências, essas identificações implicam posicionamentos políticos diferenciados 
com relação às formas de enfrentamento à heteronorma e à dominação sexista e configuram diferentes 
trânsitos e inserções nas comunidades feministas, transfeministas e LGBT. Buscamos nesse trabalho 
trazer as experiências dessxs sujeitxs com relação às potencialidades e limitações que essas diferentes 
categorias identitárias pemitem enquanto significação das vivências sexo-afetivas e enquanto 
possibilidade de construção de comunidade/solidariedade política. 
 
 



113 
 

07.  Instalações performáticas: possibilidades de emergência de uma pedagogia queer  
 

Sandro Soares de Souza (UERN) 
 
Os Estudos Queer apontam para uma desnaturalização da sexualidade humana e a desconstrução do 
próprio conceito de gênero. A partir de pesquisa intervenção com abordagem sociopoética, voltada para 
alun@s de graduação da pedagogia, tenho criado alguns dispositivos para produção de novos conceitos 
sobre gênero e pós-identidade. Tratam-se de oficinas lúdicas de desconstrução dos conceitos binários de 
gênero. São essas: Transnarratividade, Corpos Incoerentes, Montagem Drag Queen, Manifesto Pornô, 
Jogo do Gênero, e Moça, Você é Machista.  A dimensão sociopoética se dá pelo uso de várias linguagens 
artísticas como pintura, escrita de micro-crônicas memorialistas, poemas, teatro, teatro imagem (BOAL), 
mímica. Durante as oficinas os co-pesquisadores/as são dividid@s em subgrupos, para depois transitarem 
de forma circular por cada uma das instalações performáticas denominadas de estações. Os resultados 
apresentados em cada estação é a produção de confetos (conceitos polissêmicos) que remetem para as 
multiplicidades de gênero e sexualidade na educação. Assim, essa pesquisa aponta para a possibilidade de 
emergência de uma Pedagogia Queer. 
 
08.  Feminismo trans x feminismo radical: desconstrução e performance em conflito na geração 
pós-gênero 

 
Julia Francisca Gomes Simões Moita (Universidade Federal de Uberlândia – UFU) 

Haline Santiago Thaumaturgo (Faculdades Integradas Hélio Alonso – FACHA) 
 
Nos últimos 10 anos, as discussões acerca de gênero avançaram consideravelmente no sentido de 
ampliação dos conceitos de forma a contemplar as diversas performances que se apresentam sob o 
guarda-chuva chamado transgênero. São múltiplas e irrestritas as formas de identificação de gênero 
tornando mais complicado sustentar identidades estanques. O conflito entre a política de identidade criada 
pelos movimentos (feminista e LGBTT) e a política de identificação que é proposta atualmente pelos 
estudos de gênero, é o que pretendemos estudar neste artigo. Para tal, vamos analisar dois movimentos 
webativistas que vêm ganhando visibilidade nas redes sociais: 1. Transfeminismo ou Feminismo Trans, 
movimento característico da terceira onda feminista que consiste na inclusão da mulher transexual nas 
questões feministas, tal qual ela se identifica. 2. Feminismo Radical, movimento de resistência à inclusão 
das mulheres transexuais nas pautas feministas e, até mesmo, de reconhecê-las como mulheres no que diz 
respeito à luta feminista. 
 
09.  O olho (im)perfeito da (pós)modernidade 

 
Gilson Goulart (NEPHISPO/UFU) 

 
Este trabalho tem como eixo a noção de retrato compósito e sugere questões às novas possibilidades de 
fabricação dos corpos e, consequentemente, questiona as noções de identidade e identificação. Estabelece, 
também, paralelos entre aqueles que buscaram estabelecer um padrão único para o criminoso no século 
XIX e as pesquisas que objetivavam determinar a origem biológica para as sexualidades dissidentes, 
principalmente a homossexualidade durante o século XX. Propõe diálogos com a fotografia 3x4, 
protocolo necessário aos documentos oficiais e com a noção de identidade. Embora não utilize o retrato 
de identidade como ponto de partida, as reflexões propostas por Annateresa Fabris (2004) possibilitaram 
pensar os sentidos aqui pretendidos. As montagens em transparência possibilitam perscrutar a construção 
da identidade das travestis, deslocando o referente na imagem fotográfica e nas palavras. A dissolução 
transparente das imagens, a luz que perpassa o acetato oblitera, ilude e engana. 
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10. Travestilidades: experiências polifônicas na cidade do Recife  

 
Marcelo Silva Cavalcanti  

Cícera Glaudiane Holanda Costa 
 Karla Galvão Adrião (UFPE) 

 
Este trabalho foi elaborado junto ao Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana – LabEshu UFPE e 
faz parte do projeto de pesquisa denominado Gênero, sexo e corpo travesti: abjeções e devires, realizado 
a partir da inserção no universo trans da cidade do Recife, no período de 2011 e 2012. Pensando em 
diferentes demarcadores que perpassam a vida e os corpos das nossas interlocutoras objetivou-se refletir e 
problematizar cristalizações dos efeitos de sexo e gênero, bem como as dissonâncias entre os discursos de 
si que operam na materialização das possibilidades de vida de cada uma delas. Neste sentido, foi feito um 
trabalho de campo nos espaços de sociabilidades trans e utilizada câmera de vídeo enquanto elemento de 
abordagem metodológica. Assim, a câmera filmadora foi importante elemento que permeou a construção 
do nosso olhar e de nossa interação com o campo. Com o intermédio deste equipamento, através de 
performances corporais e discursivas nascentes no ato de “ser filmada”, fomos gradualmente inseridas na 
vida e no cotidiano dessas pessoas. Diante do exposto, nos cabe pensar em termos de uma polifonia, de 
um campo onde a flexibilidade dos marcos identitários faz com que cada travesti vivencie e exponha suas 
travestilidades de modo que, num complexo jogo, sejam forjados aproximações e distanciamentos entre 
seus discursos. Observar tais experiências nos mostra que apesar dos constantes agenciamentos 
normativos, as vivências autogeridas terminam por encontrar linhas de fuga que, grandes ou quase 
imperceptíveis, tornam possível subverter demarcadores sociais cotidianamente associados às vivências 
trans. 
 
11.  Das mulheres que amamos... sexualidade e desejo na experiência de sujeitos que assumem seus 
relacionamentos com travestis 

 
Marília dos Santos Amaral  

 Maria Juracy Filgueiras Toneli (UFSC) 
 
Esta comunicação apresenta embrionárias discussões da pesquisa de doutorado em Psicologia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, nas quais é trazida ao debate a experiência de importantes 
personagens na vida das travestis – seus maridos e esposas. Pretende-se acompanhar os fluxos e as linhas 
de subjetivação que envolve a busca pelo desejo, e para tanto são lançadas algumas pistas: como estes 
sujeitos deslizam pelo universo das travestilidades posicionando-se entre a clandestinidade e o desejo de 
assumir publicamente seus relacionamentos? Por quais caminhos circulam os desejos e qual sua 
centralidade na produção das categorias “maridos” e “companheiras”? Que armários são acionados para 
que vivam suas relações amorosas? Tendo como foco as pegadas e frestas produzidas a partir do desejo a 
presente discussão transita pela experiência de pessoas que deslizam pelo universo trans em sua 
clandestinidade/virtualidade, bem como pelas políticas de existência e resistência que envolvem assumir 
socialmente um o relacionamento afetivo com uma companheira travesti. 
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12. Preto, pobre e pederasta: uma análise do filme Madame Satã 
 

Stallone Pereira Abrantes (UFCG) 
Abrahão de Oliveira Santos (UFF) 

Ana Beatriz de Medeiros Morais (UFCG) 
 
Este trabalho pretende articular algumas reflexões em torno da temática homossexualidade, travestilidade, 
subjetividade, corpo, cidade e exclusão social a partir do filme Madame Satã do diretor Karim Aïnouz. 
Nosso enfoque é a personagem João Francisco, também chamado de Madame Satã, caracterizado ora 
como malandro, ora travesti, sendo ainda negro e pobre levando uma vida de sonhos e dureza. Aos 
poucos a personagem do filme vai sendo revelada, o surgimento de Madame Satã traz uma subjetividade 
(re)construída em meio a ruptura do binarismo macho e fêmea. Realizou-se uma análise fílmica do longa 
“Madame Satã”, bem como a construção de ideias reflexivas em torno dos temas acima indicados. No 
filme a personagem, permeia o universo feminino com detalhes e autodescrição pontuais. Madame Satã 
tem a cidade aos seus pés, mas almeja se tornar uma grande estrela dos bares cariocas, seu desejo é 
frequentemente sufocado por viver em uma sociedade cruel; carrega em si as marcas da exclusão por ser 
pobre e ainda sofre um processo de marginalização por ser negro.  Seu corpo e sua sexualidade 
atravessam a cidade, deixando em cada ponto do conhecido bairro da Lapa no Rio de Janeiro uma marca, 
um cheiro, uma maneira de existir e resistir. Queremos trazer nesta análise a construção da personagem 
Madame Satã enfocando entrelaçamentos discursos, relações de poder e controle e modos de resistência. 
 
13.  Os estereótipos de gênero nos livros didáticos 

 
Victor Augusto Vasconcellos (PUC-MG) 

 
A temática “Estereótipos de gênero nos livros didáticos”, vem sendo estudada nas ciências sociais e 
educacionais como a pedagogia, vindo contestar as identidades tidas como imutáveis e a-históricas 
conferidas as categorias de sexo e gênero, passando-se a pensar sexo como dado biológico e gênero como 
construção histórica, social e cultural. Assim, esse trabalho se orienta no sentido de pensar e repensar o 
gênero como constructo social, objetivando apresentar e discutir os conceitos de sexualidade e gênero e as 
representações e estereótipos de masculino, feminino, bem como há presença ou o silenciamento das 
diversidades sexuais e de gênero veiculados atualmente pelos livros didáticos distribuídos pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), visando também discutir se são visões estereotipadas e reducionistas 
que poderiam gerar desigualdades e preconceitos. 
 
14.  O diário de Jenny: uma intimidade envolta em segredos 

 
Arly da Costa Silva (Universidade Potiguar)  

Luanna Ferreira de Morais (Universidade Potiguar)  
Patricia Lúcia (Universidade Potiguar)   

 
O livro Nas tuas mãos da escritora portuguesa Inês Pedrosa, publicado em 1997, divide-se em três partes: 
“O diário de Jenny”, “O álbum de Camila” e “As cartas de Natália”. A primeira parte do romance 
corresponde ao diário de Jenny, no qual a personagem desnuda uma vida mantida em segredo entre ela, 
António, o marido, por quem é apaixonada, e o amante dele Pedro. Para a sociedade, são um casal 
perfeito, mas o casamento nunca foi consumado. Mantendo um casamento branco, a sexualidade de Jenny 
é exercida solitariamente, pois, enquanto os amantes se entregam ao exercício da sexualidade, Jenny os 
espia e se masturba. O objetivo deste trabalho é analisar a intimidade de Jenny e os segredos que ela 
guardou durante toda a vida, revelados no diário para Camila, filha de Pedro, e Natália, filha de Camila. 
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15.  Espetáculo a cor rosa: reflexões sobre corpo e gênero no trabalho do ator 

 
A Rodrigo Tomaz da Silva (Universidade Regional do Cariri) 

 
Este trabalho descreve e reflete sobre o processo criativo dos atores no espetáculo teatral A cor rosa, 
como célula para discutir os problemas ligados às suas condições homossexuais. O espetáculo é resultante 
de pesquisa teórico/prática dentro da Licenciatura em Teatro na URCA, em Juazeiro do Norte - Ceará. 
Têm por base o texto Agreste (Malva-Rosa), de Newton Moreno, e como aporte teórico para a prática dos 
atores os fundamentos de Bertolt Brecht e Constantin Stanislavski. A narrativa dramática põe em cena um 
ator narrador, questionando com o público a desigualdade sobre a realidade homoafetiva. Para introduzir 
tais questões, foi preciso que cada integrante considerasse momentos poéticos de suas vidas. 
Apresentamos como foi feito o apanhado histórico de nossas trajetórias, instituindo a importância do que 
é dito na peça, para quem é dito e por quê. Uma simulação de nós no contexto das normatizações sociais. 
Relatamos como esse processo nos levou a entender que os direitos humanos se caracterizam também 
pelo embate entre legitimação e ruptura. Legitimação do ser que se desenvolve e se relaciona socialmente 
transformando seu meio. Quanto à ruptura, o indivíduo se coloca em cena para si e para a comunidade, 
transcreve seus desejos íntimos. Colocamos em cena o ser híbrido que todos somos. Atuamos, pensamos 
e provocamos a reflexão no espectador por meio da crítica. Crítica no intuito de abrir viés para novos 
olhares sobre arte, sociedade, convívio, aceitação e igualdade. 
 
 
16.  A produção de corpos e sexualidades nos embates do contemporâneo: uma leitura espinozista  
 

Mauro da Silva de Carvalho (Centro universitário UNIABEU) 
 Ana Clara Leitão de Castilho (Centro Universitário UBM) 

 
Ao analisar os discursos contemporâneos que versam sobre a “Cura Gay”, podemos constatar que esta 
forma de subjetivar o corpo e suas afecções, no entanto, não é nova. Suas “origens” remontam a 
concepções que surgem no século XVI através da obra de Descartes, que ao buscar os fundamentos e 
certezas que regeriam a existência humana, concebe o homem como dividido em duas dimensões: res 
cogita, substância pensante, baseada na lógica e na razão e a res extensa, lugar do corpo, com seus afetos, 
emoções, afecções e, por conseguinte (quando analisada sob o primado da razão) da inconstância e do 
erro. A sexualidade, vista por este prisma, deveria se ater a determinações e racionais e racionalizantes e 
todo e qualquer desejo ou sensibilidade não prevista deveria ser normatizada por dispositivos advindos 
dos discursos “verdadeiros”. Espinoza (séc. XVII) ao refletir sobre esta concepção dualista nos aponta 
para outras possibilidades de subjetivar o homem. Ao retomar o corpo como objeto de análise, este nos 
possibilita outros olhares, entendendo-o não mais como lugar de erros e desvios e sim como substância 
potente e vibrante de possibilidades, não passível de determinações racionais externas a este. Baseados 
nos pressupostos Espinozistas, pretendemos analisar as formas cristalizadas de subjetivar o corpo e suas 
afeções, apontando para outras possibilidades de produção de corpos potentes, capazes de gestar outras 
formas de relações consigo e com o mundo. 
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17.  A (des)materialização do corpo em do fundo do poço se vê a lua 

 
Julianeide Herculano de Araújo (Universidade Potiguar) 

 Makson Mateus Germano de Freitas (Universidade Potiguar) 
Conceição Flores (Universidade Potiguar) 

 
Do fundo do poço se vê a lua (2010) é o romance que consagrou o cuiabano, radicado em São Paulo, Joca 
Reineis Terron. Essa obra recebeu Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional de melhor romance 
de 2010. A narrativa tem como protagonistas os irmãos gêmeos William e Wilson, que apesar da 
semelhança física, possuem personalidades opostas. Foram criados como se um fosse reflexo do outro, 
mas Wilson sabia que existia algo que o diferenciava do irmão: a sua mente não pertencia ao seu corpo e 
com o tempo, percebe que não enxerga o próprio órgão genital. A partir daí começa a sua luta para se 
desvencilhar do irmão e assumir sua própria personalidade que até então é confusa. Depois de um 
acidente no teatro do pai, Wilson perde a memória, e vai para o Cairo onde realiza a cirurgia de mudança 
de sexo, e adota o nome de Cleópatra, em homenagem à mãe que morrera no parto e à personagem vivida 
por Elizabeth Taylor. Segundo Judith Butler (2000) a noção de materialização não está ligada apenas à 
constituição fixa do corpo composto por formas e movimentos, mas o efeito produtivo do poder e o sexo 
qualificam o corpo para a clareza do domínio cultural. O objetivo desse trabalho é analisar a condição e 
transformação do corpo de Wilson/Cleópatra que se desmaterializa quando passa a não enxergar o pênis e 
se materializa quando faz a cirurgia e passa a ter uma vagina. 
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GT 22: Problematizando LGBTT e escolas 
 

Coordenadores:  

Anderson Ferrari  (UFJF - Colégio de Aplicação João XXIII) 

 Márcio Caetano (Universidade Federal do Rio Grande) 
 
 
01.  A escola enquanto espaço de exclusão e violência: um olhar sobre a situação dos jovens LGBTT 
no sistema educacional 

 
Suzana Souza Oliveira (ENSP/FIOCRUZ) 

 
A escola reproduz padrões sociais, perpetuando concepções e valores e, produzindo subjetividades nos 
indivíduos, legitimando relações de poder. Jovens LGBTT sofrem situações de opressão, violência e 
discriminação cotidianamente, fazendo com que internalizem a homofobia, a negação e a aversão a si 
mesmo. A escola estruturou-se a partir concepções estereotipadas, que tem homem branco, heterossexual 
e burguês o modelo a ser seguido. Aqueles que não se enquadram nesse padrão são considerados 
"estranhos", "anormais", "doentes", "pervertidos". Desde muito cedo os jovens sofrem constrangimentos, 
preconceitos, ofensas, ameaças e agressões físicas no sistema educacional. Insultos acabam fazendo parte 
do seu cotidiano, estabelecendo o silêncio e dominação simbólica. A violência sofrida por esses jovens 
não se originam apenas de outros alunos, professores e funcionários das escolas também praticam e 
compactuam com a prática discriminatória. O professor, na condição de crítico-reflexivo, deve estar 
ciente que apenas boas intenções não são suficientes para desconstruir práticas arraigadas no cotidiano 
escolar e ficar atento a questões que envolvam sexismo, homofobia e racismo, trabalhando na superação 
desses fenômenos. A escola, espaço de disciplina e normatização, impõe, propõe e proíbe, mas não deve 
ser a única a ser responsabilizada por produzir subjetividades, no entanto, suas sanções tem efeito de 
verdade para a sociedade, que as vê como legítimas. 
 
 
02.  Trajetória escolar de um professor universitário: gay, negro e pobre ... ou de como uma bicha 
preta favelada chegou à universidade como professor 
 

Eliana Peter Braz 
Jarbas Santos Vieira (Universidade Federal de Pelotas) 

 
"A esperteza é a arma do pobre, meu filho...", dizia a santa no julgamento final no Auto da Compadecida. 
O personagem desta história tem em comum com João Grilo – e com tantos outros anti-heróis da nossa 
literatura – a esperteza, a inteligência como principal arma para sobreviver. Mas, diferente de João, o 
personagem que aqui apresento foi e vai além da sobrevivência, ele usa sua inteligência para sair daquele 
espaço socialmente marcado para si. Um menino negro, pobre, morador de além da periferia de uma 
cidade do interior do sul do Brasil. E ainda por cima, bicha. Esse personagem foi construído a partir de 
entrevistas com professores que atuam nesta cidade no fundo do sul da América do Sul. Impossível não 
lembrar de Homi Bhabha e Certeau quando penso em falar  desse sujeito. Entre-lugar, astúcia, tática são 
conceitos que me vêm. Mas também Foucault, "onde há poder há resistência". Ao longo deste trabalho 
discuto com esse personagem a constituição de sua subjetividade, com especial atenção para ambiente 
escolar – este espaço onde se aprende e se ensina a heteronormatividade constantemente. 
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03.  Homossexualidades e espaço escolar: o que revelam as pesquisas publicadas no âmbito da 
ANPED 

Márcia Cristiane V. Klumb Coronel;  
Amélia T. B. da Cunha;  

Márcia Ondina Vieira Ferreira 
 
Atualmente surge um maior número de discussões na sociedade buscando defender e afirmar a 
diversidade sexual. Embora se tenha avançado neste aspecto, o que temos assistido até o momento, é a 
permanência da heterossexualidade como padrão sexual, fato que parece se agravar se voltarmos nossa 
atenção para a educação. A escola, infelizmente, está dentre as instituições que se destaca quanto ao 
comportamento de resistência à diversidade sexual, sobretudo, se considerarmos a dificuldade que a 
mesma apresenta em lidar com os preconceitos, fobias e discriminações apontadas por diversos estudos e 
pesquisas educacionais sobre o assunto. Por sua vez, o trabalho se propõe a discutir a produção acadêmica 
sobre homossexualidades no âmbito da escola a partir de pesquisas apresentadas em Reuniões Anuais da 
ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Para tanto, tomaremos por 
subsídio dados de uma pesquisa cujo foco tem sido o mapeamento sobre sexualidades (e gênero) nas 
publicações da 23ª a 33ª Reunião (2000 a 2010). O objetivo é conhecer quais as preocupações, interesses, 
perspectivas e tendências dos estudos que abordam as sexualidades “desvirtuantes” do modelo sexual 
dominante. Busca-se fomentar discussões e reflexões sobre a diversidade sexual no âmbito da escola, 
tendo em vista a urgência de que ela seja de fato um espaço mais igualitário e democrático, sem, no 
entanto, excluir quem não segue a heteronormatividade.  
 
 
04.  Escola e família: a hetenormatividade frente à (des)igualdade de gênero 
 

Rafael Alves Gonçalves  
Ana Beatriz de M. Morais  

Stallone P. Abrantes  
Wamberto da Silva Medeiros 

(Universidade Federal de Campina Grande) 
 
Vivemos na sociedade do homem normatizado. Do homem que segue padrões e tem que se adequar a 
eles. Qualquer coisa que fuja do que já é padronizado, certamente será estigmatizada. A diferença de 
gêneros é foco constante de debates e estigma, pois crescemos homens ou mulheres, feitos para seguirmos 
tais padrões já impostos a nós desde o nascimento. Desde a ascensão do movimento feminista em todo o 
mundo, já no século XX, o debate sobre as diferenciações de gênero fortaleceu-se, ganhando adeptos 
corajosos e inimigos ferrenhos, assim como fomentando o debate para o fortalecimento de outros 
movimentos, como o LGBTT. Mas, ainda temos uma enorme falha nas instituições escolares que são 
importantes fomentadoras de opiniões e colaboradoras fundamentais no processo de constituição da 
subjetividade. Permanece-se então o tabu, pois, qualquer diferença é mantida em segredo, causando 
angústia ao indivíduo (PICAZIO, 1998). Dentro das escolas, família e profissionais tentam, por vezes, 
trazer a tona o debate, mas o grande problema é que os que estão escalados para fazer com que os 
estudantes pensem além do que vos é imposto, profissionais e familiares, são os mesmo que foram 
formados por um sistema que não busca dialogar sobre a identidade e igualdade de gênero. O presente 
trabalho tem por objetivo problematizar o ambiente escolar e a formação dos profissionais, levando em 
consideração a influência familiar no ensino, e a construção de identidades de gênero dos jovens na 
contemporaneidade. 
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05. Exóticos e educados: pedagogia do arco-íris: reivindicações educativas do movimento LGBT de 
Pernambuco  
 

Cleyton Feitosa Pereira (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/CAA) 
Allene Carvalho Lage (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)  

 
Este trabalho visa apresentar os resultados de uma análise documental, através da técnica da análise de 
conteúdo (BARDIN, 2001), desenvolvida em um trabalho de conclusão de curso intitulada “Ausências e 
Emergências da Educação Escolar segundo o Movimento LGBT Pernambucano: Apontamentos em 
espaços de democracia participativa”. Como fonte de informação, coletamos os dados sobre educação nos 
anais da II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT de Pernambuco, 
realizada em novembro de 2011, na cidade de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife. Esse 
documento é uma rica fonte de informações na medida em que apresenta as deliberações construídas 
pelos/as participantes desta Conferência, indica os avanços e as fragilidades da política pública 
educacional LGBT e ilustra o atual cenário escolar vivenciado por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais em Pernambuco, cenário este permeado por relações de poder, discursos hegemônicos que 
normatizam e produzem corpos, identidades e subjetividades marcadas pela tensão e pelo conflito. 
 
 
06.  Retrospectiva lésbica sobre las matemáticas escolares 
 

Claudia Rodríguez Muñoz (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (México)) 
 
Se trata de una investigación sobre la visión que mujeres lesbianas jóvenes y adultas tienen acerca de la 
matemática escolar. Desde una perspectiva sociocultural se busca comprender mejor  la relación dinámica 
que existe entre los procesos identitarios de género, el proceso de asumir una orientación sexual lésbica 
en dos periodos socio-históricos distintos viviendo en la ciudad de México y la construcción 
representacional de la matemática escolar. El enfoque metodológico empleado es cualitativo 
interpretativo, fundamentado en el análisis de la subjetividad de las participantes, donde se combina 
técnicas propias de la antropología y psicológica social. El análisis de los datos permite describir las 
identidades de género que favorecen la construcción de representaciones sociales distintivas y 
compartidas de la matemática escolar que tienen las participantes, los resultados facilitan la  
caracterización de las mujeres que transitaron de forma exitosa como estudiantes de matemáticas en la 
educación básica y media superior.  
 
07.  A erradicação da homofobia em escolas públicas no município de Sapé – PB 

 
Valdir Ferreira de Paiva(Universidade Estadual da Paraíba) 

Antonis Pereira da Silva;( Universidade Federal da Paraíba ) 
Antonio Carlos Santos Ribeiro (Universidade Federal da Paraíba) 

 
O esboço em questão tem por finalidade definir no âmbito do combate à homofobia, com vistas a 
promover uma educação para a sexualidade pautada na afetividade, no respeito e na tolerância. A 
proposta do trabalho visa ainda, a divulgação da consciência e formação humana tomando como suporte a 
tecnologia para, promover uma formação voltada para o reconhecimento do outro e para o respeito às 
escolhas afetivas sexuais. Os trabalhos a serem realizados pretendem contar ainda com a realização de 
eventos artísticos, culturais e minicursos realizados por componentes grupos de profissionais, artistas 
(teatrais), além de atendimentos psicossociais (advogado, assistente social e psicólogo), jornadas 
pedagógicas, que almeja-se discutir questões relativas à afetividade, respeito, tolerância e cidadania, 
mobilizando em conjunto com toda equipe de trabalho, professores e todo corpo educacional do 
município de Sapé e circunvizinhos. Assim como, enfatizar as políticas públicas no que tange à saúde da 
mulher, do homem e homossexuais (masculino/ feminino). 
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08.  “Acho que isso não aconteceira se eu não fosse sapata”: as professoras lésbicas na escola 

 
Patrícia Daniela Maciel (Fae/Ufpel) 

 
Ao perceber a potencialidade das narrativas docentes como espaços de produção de subjetividades 
sexuais e de gênero no ambiente escolar, meu objetivo neste texto, é problematizar como as professoras 
que se consideram lésbicas convivem com a sua sexualidade nas escolas. Pretendo apresentar algumas 
estratégias, negociações e confrontos que envolvem o gênero das professoras lésbicas no contexto escolar.  
Com base nos estudos de Butler (2007) e Louro (1997), que entendem “o ‘sexo’ não simplesmente como 
aquilo que alguém tem ou uma descrição daquilo que alguém é, mas como uma das normas pelas quais o 
‘alguém’ simplesmente se torna viável”, enfoco a noção que cada professora tem de si em relação à sua 
sexualidade, no contexto escolar. Para isso, utilizo seis entrevistas de professoras lésbicas que atuam ou 
atuaram na educação básica, entre os anos de 1982 e 2011. Nesse viés, destaco como elas definem sua 
sexualidade nas escolas, como convivem com a sua sexualidade diante d@s alun@s e d@s colegas e 
como criam, a partir dos impactos das suas identidades sexuais nas escolas, rupturas nos sentidos 
essencialistas que definem uma identidade heteronormativo para as professoras.  Evidencia-se assim, que 
o discurso da sexualidade é um dos constituidores da identidade das professoras, uma referencia 
discursiva pela qual as professoras se reconhecem e reagem. Ou seja, um modo pelo qual cada uma dá 
sentido a si e a sua profissão como professora. 
 
09.  Discursos e memórias da educação 

 
Carla Adriana Menegotto 

Andrea Paula dos Santos (Universidade Federal do ABC) 
 
A presente comunicação e visa discutir e problematizar as abordagens de gênero e suas estruturas, diante 
da diversidade sexual e a sua problematização dentro do ambiente escolar. O objetivo é compreender a 
relação das práticas pedagógicas no combate e/ou reprodução do discurso discriminatório e homofóbico. 
O tema sexualidade tornou-se ao longo dos séculos XIX e XX um objeto de pesquisa e estudo das 
Ciências em geral, com o objetivo era de definir do que seja a sexualidade e de como ela é formada. 
Assim, essas definições geraram uma apropriação e reprodução de discursos dentro das várias relações 
sociais, como por exemplo: na educação. Haja vista as novas abordagens e temas que surgem em torno da 
discussão de gênero, pós-gênero, identidade e pós-identidade discutidas pela teoria queer, buscamos 
estudar através da nossa pesquisa junto aos grupos e movimentos sociais de lésbicas, gays, travestis, 
transexuais (LGBTT) estudar como as práticas pedagógicas influenciaram na formação do sujeito e suas 
relações com o ambiente escolar. Pois, em muito a educação ainda está ligada em abordar as relações de 
gênero na escola de forma binária e reprodutora do discurso machista, homofóbico e geradores de 
preconceitos e exclusão. Assim, buscamos problematizar essas questões de gênero, as lutas dos 
movimentos sociais para o surgimento de algumas Políticas Públicas que tentam auxiliar/trabalhar as 
questões e relações de gênero; homofobia; sexualidade e preconceitos no âmbito escolar. 
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10.  Formação continuada de professores/as e homofobia: análise de uma experiência. 

 
Claudia Penalvo  

 Emanuele Olivera (Universidade Federal do Rio Grande)  
 
A competição em torno das verdades curriculares na atualidade não se limita ao acadêmico ou estatal, 
suas configurações são endossadas pelos sujeitos da ação educativa: docentes e educandos. Aliado a esse 
cenário, o currículo oficial está cada vez mais pressionado pelos coletivos populares, que exigem o direito 
de ver suas narrativas pronunciadas na escola. Embalados por uma ampla mobilização de afirmação, os 
movimentos identitários articulam aos seus direitos à escola, à ocupação de espaços definidores da 
política educacional e, com isso, pressionam o currículo oficial para incorporar suas demandas. Isso não 
significa que a oficialidade perdeu sua força reguladora, mas algo realmente inaugurou-se: a possibilidade 
de que as histórias-memórias dos coletivos populares sejam contadas nos currículos e para tanto o entes 
federados tem investido substancialmente nas formações continuadas de professoras/es. Reconhecendo as 
disputas sobre os conhecimentos a serem universalizados através da escola nos propomos analisar como 
as identidades LGBT estão configuradas nos recursos pedagógicos, disponíveis na plataforma moodle, 
utilizados no curso de formação continuada de professores/as “Gênero e Diversidade na Escola”, 
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande. Neste texto enfatizamos a importância de 
problematizar a produção discursiva e social das categorias apresentadas nas formações continuadas 
promovidas pelo MEC através das universidades.  
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GT 25: Compreensão, (des)construção do gênero e novas construções 
identitárias 
 
Coordenadoras:  
 
Analba Brazão Teixeira (COLETIVO LEILA DINIZ-RN);  
Maria Leuça Teixeira Duarte (PPGCS/UFRN-RN) 
 
 
01.  Jovem negro: a condição juvenil e a construção da identidade negra pelos jovens atendidos no 
cuca- che guevara na cidade de Fortaleza 

 
Renata Priscila Oliveira Fonseca (UECE) 

Ana Camila Ribeiro de Paula(UECE) 
Letícia Sampaio Pequeno(UECE) 

Tamires Ferreira Bastos(UECE) 
 
O presente artigo visa acumular a cerca da condição juvenil e a relação com a identidade negra a partir 
das vivências dos/das jovens atendidos pelo CUCA – Che Guevara (localizado no bairro Barra do Ceará, 
na cidade de Fortaleza/ Ceará) nas atividades sócio-educativas oferecidas pelo mesmo, representa um 
equipamento público promotor de cultura, esporte e formação. O artigo pretende analisar sobre o 
empoderamento desses/dessas jovens na sua comunidade para que esses/essas possam reverter à situação 
de discriminação e violência em que se encontram na contemporaneidade. Ao objetivar intervir junto aos 
jovens negros participantes deste equipamento, almejamos compreender como é discutida neste espaço a 
consciência de sua pertença étnico-racial e, compreender como o equipamento em si, analisa, sistematiza 
e estimula essa discussão, para isso, ultilizaremos a ficha de inscrição dos jovens, o sistema de dados da 
instituição e as listas de frenquência das atividades oferecidas.Diante do exposto consideramos necessária 
a realização deste artigo, pois abre a possibilidade de construção de conhecimento sobre identidade e 
relações étnico-raciais na sociedade, tornando público os resultados da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Juventude, Relações étnico-raciais, Identidade, Cultura e emancipação. 
 
02.  Mulheres negras e o perfil identitário: uma análise da construção multilateral do enegrecer 

 
Lara Xerez Peixoto Ferreira (UECE) 

Brena Miranda da Silva (UECE) 
Daiane Daine Oliveira (UECE) 

 
O seguinte artigo visa apresentar uma breve análise sobre o processo de afirmação identitária enquanto 
mulher negra. Objetiva também, reforçar quanto este processo, torna-se relevante para conquistar espaços 
de visibilidade, organização e mobilização social. Impactando, assim, nas ações e políticas públicas 
utilizadas para a promoção da igualdade racial no campo do gênero. Com perspectiva de Possibilitar 
maior reflexão sobre o enfrentamento e combate a discriminação neste âmbito. No referente à elaboração 
deste trabalho para apreender o processo identitário, sobressai-se a pesquisa bibliográfica a partir de 
referencial teórico sobre a temática, bem como análise de dados quantitativos e marcos histórico. Pois 
interessa abranger as concepções dos autores citados em junção a formação sócio-histórica brasileira com 
suas particularidades, mostrando os desdobramentos na realidade atual. No decorrer deste artigo, 
ressaltamos que a compreensão hegemônica em torno das mulheres negras está ainda ligada com os 
papéis instituídos para as relações de gênero segundo a cor ou raça no período de escravismo, de modo 
que as mulheres negras continuam, mesmo diante de mudanças, sendo desvalorizadas socialmente. 
 
Palavras-chaves: Mulheres negras, Identidade, Enegrecer. 
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03. Concepção étnico-racial no viés das imagens: a valorização afro-brasileira 

 
Artur Medeiros Queiroz 

Everton Bedin 
 
Este ensaio traz à tona ponderações de uma investigação crítica-reflexiva realizada sobre a valorização da 
cultura afro-brasileira, como suporte exacerbado às lendas, às danças, às crenças e às músicas no viés de 
uma escola pública no norte do estado gaúcho. Nesta teia, torna-se importante estudar uma cultura que 
arquiteta a diversidade brasileira nos seus mais intrínsecos sentidos, do passado ao presente. Referente a 
um estudo de caso qualitativo, o trabalho realizado teve como intuito amoldar aos estudantes um 
ambiente de aprendizagem onde os mesmos pudessem interagir, aquilatar, entender e refletir criticamente 
sobre as questões étnico-raciais que constituem o cerne da comunidade local. Verificou-se que o trabalho 
desenvolvido na escola, trouxe um enriquecimento às atividades de ensino-aprendizagem, construção do 
ser reflexivo e resignificação de concepções, ideias e conceitos frente à temática. Entretanto, exalou-se 
que é preciso uma incorporação verdadeira das questões étnico-raciais nas salas de aula. Destarte, 
averiguou-se que o trabalho desenvolveu-se em meio a competências e habilidades por parte dos 
estudantes, pois se buscou minimizar questões de racismo e preconceito por meio de reflexões individuais 
e coletivas, Neste viés, reconhecer e estabelecer outras teias desta cultura; elementos formadores da 
configuração do mundo contemporâneo; constituem-se pressupostos básicos para traçar conexões 
adequadas quanto à influência desta cultura na formação social atual. 
 
 
04.  Material didático para a diversidade: (re)significando concepções 

 
Artur Medeiros Queiroz 

Everton Bedin 
 

Este artigo apresenta e reflete sobre a importância das tecnologias, no viés da produção de material 
didático para a diversidade, como uma proposta interdisciplinar a ser trabalhada na rede pública de 
ensino. A metodologia da pesquisa a ser realizada parte de um estudo de caso de cunho etnográfico, pois 
a partir de observações analisa-se a necessidade da confecção de material didático à luz da cultura afro-
brasileira. Este trabalho, também, reflete à inópia de tal temática ser cogitada na realidade dos estudantes 
juntamente com os membros escolares, fazendo emergir saberes de uma nova concepção por meio da 
interdisciplinaridade cultural. O material didático desenvolver-se-á por meio de atividades teóricas e 
práticas e, a partir da discussão no ambiente de ensino, o professor usufruirá de seus saberes específicos 
referentes à cultura afro-brasileira como pressuposto de auxílio aos estudantes na resolução colaborativa 
das atividades propostas. O artigo objetiva-se na construção de um material didático para entender e 
refletir a respeito da cultura afro-brasileira, a fim de desenvolver nos estudantes de toda a escola o 
interesse, o reconhecimento e a valorização da cultura étnico-racial exposta e imposta pela/na sociedade 
atual. Destarte, acredita-se que por meio deste material didático podem-se minimizar as dificuldades 
encontradas sobre o respeito mútuo, a desvalorização das crenças, a cogitação de estereótipos de 
civilizações e as questões de cunho racistas e preconceituosas. 
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05. Da senzala ao corpo: dialética das representações de gênero a partir das narrativas freyriana 
sobre a sociedade escravista brasileira e os silêncios da história 

 
Janaina Porto Sobreira (UFRN) 

Lucicleide da Silva Araújo (UFRN) 
Genilson de Azevedo Farias (UFRN) 

 

Este artigo busca analisar as representações de gênero em duas obras consagradas na historiografia 
brasileira: Casa Grande e Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936), ambas do sociólogo Gilberto 
Freyre. Através de um olhar crítico, intentamos desconstruir os estereótipos legitimados a partir de um 
conceito de “democracia racial”, no qual a pluralidade étnica de sujeitos negros e mestiços é apresentada 
como sendo assimilada passivamente na cultura luso-brasileira do período colonial. Nossa pretensão é 
examinar os aspectos estruturais da violência que marcou a história da colonização do nordeste dos 
engenhos e quilombos, sobretudo, no que diz respeito ao comportamento de homens e mulheres, escravos 
que foram silenciados em suas especificidades por boa parte de trabalhos historiográficos voltados às 
categorias de gênero e sexualidade. 
 
Palavras-chave: Gênero,  Gilberto Freyre, Sexualidade. 
 
06. Discursos Sobre Amor Em Relações Conjugais Na Questão De Gênero Nas Letras De Rap  

 
Sandra Mara Pereira dos Santos (UNESP) 

 
As reflexões que deram origem ao tema central desse trabalho foram baseadas em observações realizadas 
nos últimos dez anos em alguns espaços sociais nos quais o rap  (estilo musical do movimento Hip-Hop) 
está presente como, por exemplo, em  capas de CDs, em shows, em programas de televisão e em revistas. 
Um olhar sobre tais veículos de comunicação revelou que a quantidade de cantores do sexo masculino é 
bem maior que o número de mulheres cantando rap no Brasil. Para discutir essa problemática escolhi 
analisar as representações de amor entre homens e mulheres nas relações conjugais nesse estilo musical. 
Tal questão também me conduz a pensar como as concepções e discursos de amor relacionam-se com a 
questão de gênero no rap, inclusive com a quantidade e modo de participação de ambos os sexos nessa 
modalidade musical. Dessa forma, o tema central dessa pesquisa foi delimitado em torno dos significados 
sócio-culturais atribuídos aos discursos sobre amor heterossexual, os quais podem nos revelar 
desigualdades, diferenças e estratégias sociais no que diz respeito às relações de gênero. Para refletir 
sobre essa emoção já enviei para alguns dos artistas do rap nacional um questionário 
sócio/econômico/cultural, que atualmente está sendo analisado, e também interpreto antropologicamente 
letras de rap sobre esse tema e realizo diálogos informais sobre amor conjugal via facebook com cantores 
e cantoras de rap do Brasil. 
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07. A imprensa gay no Brasil: um reforço do comportamento heteronormativo e produção de 
corpos abjetos 

Murillo Nascimento Nonato 
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

 
A sexualidade, enquanto dispositivo histórico do poder, utiliza-se de discursos e práticas calcadas na 
imposição do binarismo sexual para regulação social. Como forma de constância da regulação, esse 
sistema se reinventa e faz surgir novos aparatos reguladores. Atualmente, a heteronormatividade se 
configura como tal, sendo expressa como obrigações sociais que emergem da concepção da 
heterossexualidade como natural e coerente, a qual as demais subjetividades se submetem e se organizam. 
Nesse estudo intencionamos mostrar a função dos meios de comunicação voltados para o público LGBT 
no Brasil como um instrumento de apoio desse aparato que possibilita a repetição e reprodução das 
normas garantindo eficácia dos atos performativos mantendo as identidades privilegiadas, estabilizando-
as, traçando a linearidade entre os gêneros, as sexualidades e desejo. Um reforço da heteronormatividade, 
dos binarismos. Oportunamente cunhada de Imprensa Gay por pesquisadores com a intenção de abarcar 
as publicações voltadas para as diversidades identidades, a história mostra a centralidade na representação 
do homossexual masculino, branco, bem sucedido financeiramente e com alto nível de escolaridade. 
Dessa imprensa, em sua maioria, os corpos abjetos são desprivilegiados, expulsos, negados, reinscritos na 
marginalidade e deslegitimados. Os estudos pretendem compreender de que forma esses veículos 
trabalharam para manter os sujeitos sexuais estáveis e normalizados. 
 
 
8. Transerep: experimentações trans em um encontro de estudantes de psicologia 
 

Raquel Ferreira Barbalho (UFRN) 
David Vieira de Araújo (UFC) 

Rafaela Palmeira Nogueira Belo (UFRN)  
 
O Encontro Regional de Estudantes de Psicologia Norte Nordeste – EREP NNe fundado em 2005 – se 
encontra em sua 9ª edição. Desde o primeiro encontro, há um espaço chamado TransEREP, iniciativa dos 
próprios participantes, que ocorre em uma das noites culturais, onde todos são convidados a experimentar 
outro gênero. Entretanto, percebemos que grande parte das pessoas utiliza o espaço para a reafirmação de 
estereótipos – marcados pela vivência do corpo, das falas e do modo de se relacionar durante a 
experimentação, reproduzindo normatizações e performatizando violências. O espaço de debate foi 
ampliado, e o TransEREP se tornou mais do que a festa, na proposta dos organizadores, embora a 
apropriação dos participantes não tenha se transformado ainda em sua maioria. Percebemos a forma dos 
estereótipos, assim como a redução do debate de gênero como um debate que interessaria apenas aos 
homossexuais. O presente trabalho é uma composição de análise documental e relato de vivências. 
Através da revisão de documentos como projetos dos encontros e atas das reuniões do coletivo, de fotos 
dos TransEREPs, além da própria vivência dos autores durante os anos de EREP NNe, propomos-nos a 
trazer estas percepções, as nossas estratégias para ampliação do debate de gênero, objetivando trazer 
reflexões sobre como esses dispositivos de experimentação podem contribuir na formação e atuação 
profissional e política, bem como na desconstrução das expressões das feminilidades e masculinidades 
instituídas. 
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09. O Porco e a Sereia: (des)construções do feminino em A Pequena Sereia e O Porco Rosso 

 
Leonardo Antunes de França (UFRN) 

Kenia Almeida Nunes (UFRN) 
 
A proposta desse trabalho é fazer uma análise sócio-antropológica de duas obras cinematográficas 
animadas, A pequena Sereia (1989) e Porco Rosso (1992), sendo o primeiro uma produção oriunda da 
indústria cultural localizada no Ocidente e a segunda uma obra advinda do Oriente. Tal empreendimento 
analítico recorre ao campo do Cinema como espaço que reproduz identidades sociais tidas como 
essenciais, naturais, logo, verdades, mas também como espaço que subverte tais identidades e converte 
em novas perspectivas de identificação mais fluidas acerca das relações de gênero e das práticas sexuais. 
Nesse caso, o exame, em muitos momentos quase que cirúrgico, das obras será feito sob a ótica de uma 
crescente teoria no campo das ciências sociais, que compreende radicalmente o gênero e a sexualidade 
como sendo construtos humanos, a chamada Teoria Queer ou Estudos TransViados, termo utilizado nos 
trópicos sobre os estudos e práticas que subvertem as normas propostas como verdade imutáveis. 
Pretende-se entender como os dois filmes, atrelados aos seus respectivos estúdios, constroem divergentes 
e/ou convergentes imagens do feminino e da mulher, e por consequência difundem, reafirmam e rompem 
com ideologias e instituições sociais vigentes. 
 
 
10. O que ocorre quando a norma muda de lado? Discursos contrários à resolução CFP 1/99 na 
internet 

Natália Beatriz Viana Teixeira (PPGS-UFG) 
 
Em março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou a Resolução CFP nº 001/99 (Res. 
1/99) sobre a atuação para os psicólogos em relação à Orientação Sexual (CFP, 1999), e parece-me que 
uma resolução profissional nunca recebeu tanta evidência no Brasil: uma breve busca na internet sobre a 
Res. 1/99 indicará milhares de resultados. Será sua interferência no encaminhamento para tratamento 
psicológico de pessoas fora dos padrões heteronormativos o motivo dessa popularidade? A psicologia 
desde sua regulamentação por lei (Brasil, 1977) detém como funções privativas, dentre outras, a 
utilização de métodos e técnicas para diagnóstico psicológico e solução de problemas de ajustamento. 
Funções que se modificam, impulsionadas por questionamentos sociais, como a intensa mobilização em 
torno da alteração do Código 302.0 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID), que dá condições para a instituição da Res. 1/99.  Neste trabalho, 
apresentaremos análise das formações discursivas (Foucault, 2012) contrárias à instituição da Res. 1/99 
presentes em cinco sites na internet; pretendemos ampliar a compreensão das reações contrárias a 
despatologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, úteis a elaboração de proposições 
direcionadas a desnaturalização das relações discriminatórias e violentas, acadêmicas e/ou por 
movimentos sociais.  
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11. Elas em foco: a produção sobre a mulher e questões de gênero na universidade federal de 
alagoas 

Crísthenes Fabiane de Araújo Silva 
 
O trabalho “Elas em Foco: A produção sobre a mulher e questões de gênero na Universidade Federal de 
Alagoas”, titulo dada minha monografia de conclusão de curso, hora aqui submetido busca fazer um 
mapeamento das produções que versam sobre a mulher e as questões de gênero, tendo como campo de 
busca a produção de pesquisadoras (es), autoras(es) e estudantes da Universidade Federal de Alagoas. 
Além disso, privilegia a contextualização desses trabalhos acadêmicos a partir da trajetória de algumas 
pesquisadoras que foram protagonistas na construção desse campo de estudos no estado. A pesquisa parte 
de uma busca acerca da produção acadêmica composta da temática referida e suas realidades enquanto 
objetos de pesquisa desenvolvidos no universo acadêmico, permeando as áreas de pesquisa, suas 
problemáticas e seus desafios, bem como traçar um esboço panorâmico da condição da mulher nos 
diversos contextos históricos e sociais, a contribuição do movimento feminista e os estudos sobre gênero 
na pretensão de caracterizar o objeto das produções acadêmicas realizadas na Universidade Federal de 
Alagoas. Assim, dessa forma através de uma revisão da literatura sobre a mulher, os movimentos 
feministas e os estudos de gênero, aliado a uma e analise das produções acadêmicas desenvolvidas no 
campus da referida Universidade, juntamente com a visão das principais pesquisadoras sobre o tema das 
produções, estudos e pesquisa, que busco entender como teoria, pratica, academia e sociedade buscam 
entender as diferenças e desigualdades das relações sociais. 
 
12. Uma análise do discurso: a midiatização do relacionamento homoafetivo da cantora Daniela 
Mercury na Revista Veja 

Sóstina Silva Santos (Universidade Federal de Sergipe) 
 
Este artigo analisa o discurso da matéria “A revelação pública de Daniela” e da sessão ‘Carta ao leitor’, 
cujo título é “Maiorias e minoria“, ambas integram a edição da Revista Veja, publicada em 10 de abril de 
2013 e dizem respeito ao ato de a cantora Daniela Mercury assumir, por meio de uma rede social, um 
relacionamento homoafetivo com outra mulher. A metodologia utilizada para este trabalho foi a análise 
de discurso (linha francesa), a partir da qual foram observados os critérios da conotação de sentido das 
mensagens, incluindo as que estão ocultas no texto. As observações aqui registradas têm como referencial 
teórico a Teoria do Enquadramento (framing) e os Estudos de Gênero, além de ter como base o Manual 
de Comunicação LGBT, elaborado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT). A cantora obteve destaque na maioria dos grandes veículos de comunicação 
nacionais, entre eles a revista Veja, trazendo a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo 
no Brasil em um contexto atual polêmico, marcado por declarações contrárias do então eleito Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, eleito no dia 7 de abril. 
 
13.  Uma análise sobre o grupo de envelhecimento feminino realizado no serviço social do comércio: 
relações identitárias 

Ana Camila Ribeiro de Paula (UECE) 
 
Artigo a seguir foi desenvolvido no SESC - Serviço Social do Comércio - criado em 13 de setembro de 
1946 e sua unidade no Ceará em 20 de maio de 1948. O SESC é uma instituição social, de caráter privado 
e sem fins lucrativos, mantida por empresários do comércio de bens e serviços. A pesquisa tem como foco 
o trabalho exercido pelo TSI (Trabalho Social com Idosos). Relatarei o avanço social relacionado a 
direitos e deveres, que se faz necessário a essas pessoas idosas, visto que elas são parte integrada da 
sociedade. Observando os olhares externos a essas pessoas, evidencia-se a colocação dos mesmos em 
posições de fragilidade e dependência de sua condição. Analisar-se-ão diretamente a questão feminina, 
que diz respeito à condição da mulher e seus direitos, compreendendo como se desenvolve a participação 
feminina cotidianamente. Observando como essas pessoas se reconhecem na sociedade capitalista, 
abordando aspectos que girem entorno da identidade moderna. Ao objetivar analisar o público que 
participa desta instituição, busca-se compreender como são discutidas neste espaço as questões sobre 
identidade, como esses sujeitos se reconhecem na atual estrutura societária e como a entrada no SESC 
influenciou nesse reconhecimento ou na reinserção ao mundo moderno. Diante disso reitero importante a 
realização deste artigo, pois proporciona a possibilidade de socialização da pesquisa.  
 
Palavras-chave: Feminino, Idosos, identidade. 
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14.  A imersão da criança a uma nova realidade 

 
Adriana Diniz F. Melo[UEI-UFRN (CE)] 

 
Partindo da forma dinâmica em que os modelos sociais se postam em nossa atualidade, no sentido de 
relações inovadoras sem devaneios de imposições, percebe-se uma inquietação nestas novas composições 
e modificações no quadro um tanto que ``familiar``, as novas formas de relações adentrando na 
arquitetura constitutiva, no âmbito afetivo e dinâmico na descrição dos padrões pós-modernos das 
relações afetivas e familiares. O discurso que permeia a adoção, é inquieto e inovador a casais do mesmo 
sexo, muitas vezes duvidando da capacidade que os mesmos possam ter em adotar, usar uma mãe de 
aluguel, independente do supra desejo em constituir uma família e um lar próprio de lucidez de amor, 
doação e aconchego. O que me questiono, é que o AMOR, a uma criança é medido ou desvencilhado pela 
opção de gênero aos que se propõem em adotar, apenas por serem da mesma forma estrutural da 
formação biológica os definindo pelas partes de suas genitálias, que os impediriam de terem a condição e 
o desejo em amar, um ser tão pequeno, muitas vezes desmedido, jogado e excluído por seus genitores 
primários, onde as mídias escritas e televisivas nos mostram a todo instante, tal condição arredia aos que 
gerarão estes seres, os jogando em lixos, os maltratando ao olho da sociedade. A maturidade social, 
cultural, antropológica e ideológica e pelas instituições religiosas, deveriam voltar-se apenas a uma única 
realidade: QUEBRA DE PARADIGMAS. 
 
15. Aa mulher contemporânea com toda sua sexualidade assumindo seu papel na sociedade 

 
Jerce Lania Araujo Pinheiro Queiroz (Universidade Federal do Amazonas) 

Adriana Wenderlich (Faculdade Roraimense de Ensino Superior) 
 
Neste artigo abordou-se uma temática que causa constante inquietude e faz companhia a inúmeras 
mulheres diuturnamente, que são a contribuição das mulheres para uma sociedade e suas relações de 
gênero, assuntos que tem obtido questionamentos relevantes para a sociedade brasileira. Buscamos 
resgatar parte da historia das mulheres que foram oprimidas do seu direito de voz durante tantos séculos, 
É necessário que se faça estes registros, pois a mulher precisa recuperar a sua historia que foi apagada no 
tempo e no espaço histórico. Só conhecemos da história feminina o que foi interpretado por um olhar 
masculino e obviamente longe da realidade vivida por nossas ancestrais. A vida de grandes personagens 
históricas femininas relatadas pelos homens forja uma mulher ideal, que só existiu em suas mentes uma 
mulher robô, a mulher desejada pelo sistema patriarcal. Será feito um recorte tratando da submissão, 
sofrimento e sexualidade na vida da mulher brasileira desde a era patriarcal, ressaltando sua ascensão com 
a sucessão de acontecimentos vitoriosos realizados pelas mesmas levando-as a atingir um número 
significativo de conquistas nas áreas cultura, social, econômica e política para a classe feminina. O Tema 
gênero é um assunto que já estamos estudando no mestrado que esta em andamento e o mais importante é 
que acreditamos no potencial da mulher e na importância de desconstruir essa quimera criada contra a 
mulher, isso será feito mostrando quem é a mulher, definitivamente não é só um sexo frágil, é também 
alguém que tem a arte de saber usar os meios que lhe estiverem disponíveis e analisar as condições 
favoráveis para alcançar o seu objetivo. 
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16. Brincar de casinha (ainda) é coisa de menina? 

 
Fernanda Battagli Kropeniscki 

(Universidade Federal de Santa Maria) 
Orientadora: Fátima Perurena  

 
O presente trabalho discute algumas contradições em relação aos brinquedos que representam o ambiente 
doméstico. Considerando as diversas modificações na estrutura social ocorridas nas últimas décadas, 
vemos que mulheres já participam da vida pública, o que não significa que tenham abandonado o 
ambiente privado. Entretanto já é possível notar a participação de muitos homens nos trabalhos 
domésticos. Os brinquedos enquanto objetos culturais que dão suporte às brincadeiras possuem 
significados e representações, que muitas vezes refletem práticas sociais do mundo adulto e influenciam a 
socialização de gênero das crianças. Muitas são as formas de direcionar os brinquedos para meninos e 
meninas, visando à formação de uma identidade de gênero correspondente ao sexo biológico. Assim, 
questionamos como os brinquedos que refletem o ambiente doméstico são direcionados às crianças? A 
partir da observação em lojas de brinquedos em Santa Maria - RS e da análise dos catálogos de 
brinquedos nos sites de algumas fábricas, percebemos um descompasso na forma como esses brinquedos 
são ofertados para meninas e meninos, demonstrando que apesar da presença de meninos nos catálogos 
desses brinquedos, estes ainda são tradicionalmente ofertados quase que exclusivamente às meninas. 
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17.  Reinvenção e/ou reiteração de identidades de gênero feminino na contemporaneidade: um 
estudo exploratório no interior de um grupo de ajuda mútua (Mulheres que Amam Demais 
Anônimas – MADA) 

Mercedes Duarte e Silva 
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) 

 
Frente às novas configurações sociais referentes a uma menor assimetria entre mulheres e homens - 
podendo ser vislumbrada pelas transformações nas relações familiares e pela concepção e “vivência” do 
amor - passamos a investigar, através da observação participante, discursos construídos no interior de um 
grupo de ajuda mútua (MADA – Mulheres que Amam Demais Anônimas) a respeito das continuidades, 
rupturas e/ou problematizações das construções dos papéis sociais de gênero trazendo luz ao debate 
acerca das configurações supracitadas. A partir de seus discursos e literatura percebe-se a busca por 
patologizar o amor romântico (a entrega absoluta e dissolução do eu no outro) - o qual foi apontado por 
diversas autoras feministas, e outros, como um dos meios de atuação da dominação masculina – e por 
construírem mais elevada auto-estima com intuito de se desvincularem de relacionamentos destrutivos, 
acenando assim para a busca do que Anthony Giddens chamou de “relacionamento puro” e “amor-
confluente”, frutos da maior simetria nas relações entre homens e mulheres, os quais são pautados em 
demandas internas às relações e não em padrões tradicionais hierarquizados. No entanto, restam-nos, 
todavia, os questionamentos acerca da motivação última destas mulheres e do estatuto que os 
relacionamentos possuem em suas vidas, o que em princípio podem ser traduzidos na manutenção, em 
parte, de seus papéis sociais tradicionais de gênero onde é papel da mulher a gerência do amor e do 
casamento. 
 
18.  Relações de gênero e os papeis sociais: a luta histórica das mulheres e suas repercussões na 
atualidade 

Jaiane Araújo de Oliveira (UECE) 
Ana Paula Neves Lopes (UECE) 

Deinair Ferreira de Oliveira(UECE) 
 
Este trabalho tem por objetivo discutir as transformações nos papeis sociais de gênero estabelecidos pela 
sociedade, a partir de um recorte histórico de algumas feministas que se destacaram na luta pelo 
reconhecimento dos direitos das mulheres. Essa proposta se constitui em uma revisão bibliográfica 
resultante das discussões realizadas na Disciplina “Igualdade/Diferença em Gênero e Políticas para a 
Equidade”, do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do 
Ceará. Nesse sentido, destacaremos a contribuição de Olympe de Gouges, Jeanne Deroin e Hubertine 
Auclert, estudiosas e feministas dos séculos XVIII e XIX, pela inserção das mulheres na política, 
especialmente com o acesso ao voto, com o direito a votar e ser votada, exercendo assim a cidadania. A 
inclusão das mulheres na esfera política significava o direito à decisão, sobretudo ao exercício do poder 
social, com relação não só aos indivíduos, mas aos grupos sociais. Historicamente havia uma dissociação 
entre o social e o político, uma vez que, as temáticas sociais sempre estiveram relacionadas ao feminino, 
e, portanto, esquecidas do âmbito político. Com o acesso ao voto, essas questões outrora esquecidas, 
puderam ser incluídas no debate político, resultando na emancipação da mulher e consequentemente do 
social. Isso reflete nas transformações atualmente percebidas nos papeis sociais de gênero estabelecidos 
na sociedade, que determinam as atribuições de cada sexo. 
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19.  A luta contra o estigma social da subalternidade feminina: reconfigurações que superam o 
tradicionalismo patriarcal 

 
Déborah Arruda Serra (UEMA) 

Julyana Ketlen Silva Machado (UEMA) 
 
O uso do conceito relativamente recente de “gênero” demonstra mudanças no processo de participação de 
homens e mulheres, sobretudo deste último, na dinâmica social com o propósito de discutir e reduzir 
desigualdades entre ambos os sexos. Analisaremos de que forma se estabelece esta nova conjuntura, e 
como a discussão crítica a respeito do tema contribui para a supressão da discriminação e invisibilidade 
feminina. Diante disso, o presente trabalho objetiva segundo referenciais teóricos, identificar elementos 
que permeiam esta temática, evidenciando a diferenciação entre o sexo biológico e os papeis sociais 
exercidos entre gêneros, como fator constituinte de uma relação de poder estabelecida histórica e 
culturalmente mediante um estigma de subalternidade.  Buscando ainda entender de que forma vem 
ocorrendo o processo de mudanças nessas relações, que as tem transformado, e contribuído para que 
ocorram de maneira mais ampla e estruturadaO uso do conceito relativamente recente de “gênero” 
demonstra mudanças no processo de participação de homens e mulheres, sobretudo deste último, na 
dinâmica social com o propósito de discutir e reduzir desigualdades entre ambos os sexos. Analisaremos 
de que forma se estabelece esta nova conjuntura, e como a discussão crítica a respeito do tema contribui 
para a supressão da discriminação e invisibilidade feminina. Diante disso, o presente trabalho objetiva 
segundo referenciais teóricos, identificar elementos que permeiam esta temática, evidenciando a 
diferenciação entre o sexo biológico e os papeis sociais exercidos entre gêneros, como fator constituinte 
de uma relação de poder estabelecida histórica e culturalmente mediante um estigma de subalternidade.  
Buscando ainda entender de que forma vem ocorrendo o processo de mudanças nessas relações, que as 
tem transformado, e contribuído para que ocorram de maneira mais ampla e estruturada. 
 
20.  A transexualidade como um fator de (des)construção do gênero 

 
Bento Manoel de Jesús (Universidade Federal de Goiás) 

 
A transexualidade tem se constituído num importante objeto de discussão que envolve o conceito de 
gênero. Algumas teorias argumentam que a noção de transexualidade não está ligada unicamente às 
tecnologias médicas de transgenitalização, mas advém da revolução dos costumes engendrada pelas 
problematizações em torno da imutabilidade do sexo e do surgimento da categoria gênero. Deste que o 
termo “identidade de gênero” foi usado pela primeira vez em 1960, o conceito de gênero nunca deixou de 
ser elaborado. Sendo assim, em que medida a transexualidade oferece uma compreensão do gênero para 
além da marca binária? Essa é a questão central que este trabalho se propõe a discutir, considerando-se a 
transexualidade a partir da sua diversidade de experiências, muitas das quais, antagônicas. Se por um lado 
há pessoas transexuais que buscam reproduzir os modelos hegemônicos de gênero, por outro, há aquelas 
que nem sequer desejam a cirurgia de transgenitalização. Se há mulheres transexuais que ingressam no 
movimento feminista, há também as que reprovam tal atitude. Se há pessoas transexuais favoráveis à 
despatologização da transexualidade, há também as que são contrárias. São questões que, uma vez 
constituintes das interações políticas e sociais, podem suscitar negociações e concessões que resultarão 
em novas contingências, em novas configurações da ordem social em relação ao gênero. 
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GT 26: Feminismo, gênero e direito: difíceis relações 
 

Coordenador/a:  

 Danielle Marinho Brasil (Faculdades Integradas de Patos) 

 Emerson Erivan de Araújo Ramos (UFPB) 

 
 
 
01.  Estudo empírico sobre o impacto das questões de gênero no processo de desenvolvimento pátrio 

 
Raquel Araújo Lima (UERN)  

Aline Virgínia Medeiros Nelson (UFPB) 
 

O conceito de desenvolvimento passou a ser visto, sob o enfoque da doutrina moderna, com base em 
dimensões econômicas, sociais e ambientais, relacionando-se, com isso, à conjuntura do papel da mulher 
na sociedade como importante agente econômico-social. A evolução da função integradora da mulher 
caminhou passo a passo com os anseios libertários e democratizantes na história e o próprio direito 
brasileiro teve que se transformar em virtude dessa nova realidade. Nesse contexto, a criação normativa 
por parte do Poder Legislativo, bem como a execução e implementação de políticas públicas pelo 
Executivo e, por fim, a feitura de posicionamentos do Poder Judiciário no trato das relações de gênero são 
instrumentos indissociáveis. Sob este enfoque, no qual é adotado o paradigma liberal, o presente trabalho 
tem por objetivo geral verificar como as questões de gênero interferem no desenvolvimento pátrio, 
notadamente as que tratam sobre inclusão econômica, família, violência e à descriminação feminina. Para 
tanto, foi adotada uma metodologia voltada, não somente para uma pesquisa interpretativa, por uso da 
técnica bibliográfica, mas principalmente para o estudo empírico, realizado por meio de levantamento de 
dados de órgãos oficiais e análise de decisões judiciais. Ao final, pretende o trabalho demonstrar que o 
trato das relações de gênero é intrínseco ao processo de desenvolvimento brasileiro e possibilitar novas 
reflexões sobre a postura do Estado assumida nessas questões. 
 
02. Mulher, Idosa, Solteira E Agricultora: Os meios de prova judiciária da Segurada Especial para 
aposentadoria rural 

Annuska Macedo Santos de França Paiva (UFPB) 
 

 
A proteção previdenciária ao trabalhador rural historicamente apresenta atraso temporal, 
consolidando-se apenas em 1991. De acordo com a legislação atual, a concessão da aposentadoria 
rural vincula-se apenas à comprovação do requisito etário e do exercício de atividade rural, na qualidade 
de segurado especial, no período imediatamente anterior ao requerimento correspondentes à carência do 
benefício, logo não sendo mister o pagamento de contribuições, mas o efetivo trabalho em agricultura 
familiar, com indícios documentais de prova. Dados indicam que a ampliação da cobertura dos 
benefícios rurais contribuiu para a redução da pobreza rural, mas também que suas concessões 
favorecem homens, brancos e mais instruídos, em relação a mulheres, negros e analfabetos. Este estudo 
indica como a prática judiciária, sob a ótica de legalidade jurisprudencial, permite o desfavorecimento de 
agricultoras que não detém em seu grupo familiar componentes masculinos: os inícios probatórios aceitos 
pelo INSS e pelos juízos federais observados são mais facilmente colecionados no cotidiano masculino, e 
a identificação histórica da mulher como “dona-de-casa”, desconsiderando a sua dupla jornada, dificulta a 
concessão de benefícios. A aposentadoria rural apresenta características aproximadas à assistência social, 
no entanto, afeta a composição dos arranjos familiares, permitindo o empoderamento principalmente das 
mulheres, demonstrando a necessidade de análise hermenêutica feminista pelo operador. 
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03.  Políticas públicas e gênero: estudo de caso do programa Mulheres Mil na Paraíba 
 

Annuska Macedo Santos de França Paiva (UFPB) 
 

 

A promoção da igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres nas Metas do Milênio promulgadas 
pela ONU em 2002 e aprovadas por 191 países fez com que o Governo do Brasil inserisse como 
prioridade em suas políticas públicas o Mulheres Mil. Criado em 2008 e apoiado nos eixos de promoção 
da equidade, igualdade entre os sexos, combate à violência contra a mulher e acesso à educação, o 
programa consiste na oferta de cursos de formação para inserção no mercado de trabalho de mulheres em 
situação de vulnerabilidade social, possibilitando melhora de renda e do desenvolvimento do ensino nas 
comunidades atendidas, de acordo com os vieses de educação, cidadania e desenvolvimento sustentável. 
Iniciado em parceria com o governo canadense, atualmente o programa é implementado em todos os 
IFETs do país, como política pública de inclusão social específico para gênero. Este trabalho observa o 
cotidiano do programa no IFPB, levantando o histórico de sua implementação e propondo uma análise 
crítica de seus resultados. Aponta-se que sua expansão ocorre de forma outorgada, sem observar as reais 
possibilidades de cada campus de atender aos requisitos do programa. Ainda, há pouco treinamento para 
os profissionais que atenderão ao programa quanto a questões de gênero, levando a uma visão 
estereotipada de feminismo. Por fim, questiona-se se o programa, voltado exclusivamente a mulheres, 
atende efetivamente à inclusão social de gênero, ao não considerar o acesso de outros componentes do 
feminino. 
 
04.  Democracia representativa: a influência da luta feminista na garantia de cidadania às mulheres 

 
Thaíse Silva Rodrigues (UFPB) 
 Emanuel Lucena Neri (UFPB) 

 
Hodiernamente, são feitas inúmeras críticas à política brasileira, não escapando delas o atual sistema de 
democracia representativa. Lembram-se valores ainda da Antiguidade, como a democracia direta grega, 
que, para a época, foi um grande avanço, mas para os dias atuais, além de inviável, não garante o suporte 
necessário às minorias na tomada de decisões. As demandas específicas desses grupos, silenciados no 
percorrer da história, merecem maior atenção. Uma democracia não se faz através do massacre dos 
hipossuficientes, mas sim por meio da garantia de uma igualdade material entre todos os cidadãos. A 
população de mulheres no Brasil representa cerca de 51,5% da totalidade dos brasileiros, segundo o 
IBGE. No entanto, a representação delas nos poderes da República, principalmente no Congresso 
Nacional, ainda é bem ínfima. Elas ocupam 8,77% da Câmara dos Deputados e apenas 12 dos 81 lugares 
do Senado Federal. As cotas eleitorais já garantidas às mulheres desde a lei 9504/97, jamais foram 
implantadas adequadamente. Como leis como essa, se aplicadas devidamente, podem auxiliar no processo 
de reconhecimento de identidades e empoderamneto feminino? Como o Direito pode intervir na posição 
social das mulheres? Baseando-se nas discussões de teóricas como Iris Young, Anne Philips e Nancy 
Fraser, analisaremos neste trabalho a importância de uma democracia representativa para a efetivação da 
cidadania feminina e a influência do feminismo nessas conquistas. 
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05. A idealização da mulher: da dominação à terceirização da culpa 
 

Natália Maria Evangelista Fernandes (UFPB) 
 

A mulher sempre foi vista como o outro, como o oposto. Tal pensamento é consubstanciado pelos dizeres 
de Simone de Beauvoir, quando a mesma fala que ''a humanidade é masculina, e o homem define a 
mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. [...] Ela não é senão o 
que o homem decide que seja; [...] A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não 
este em relação a ela; a fêmea é inessencial perante o essencial. O homem é o sujeito, o absoluto; ela é o 
outro''. Analisaremos a construção social de papéis e responsabilidades ditos femininos através dos pontos 
de vista Foucaultianos e Marxistas, uma vez que os mesmos, em suas teorias sobre discurso, dominação e 
exclusão, divergem sobre qual seria a origem e o interesse que cercam a manutenção de estereótipos de 
gênero. Seria o discurso produzido e apropriado pelo patriarcado ou a hegemonia sustentada por 
ideologias que se enraízam na sociedade através de, como são chamados por Louis Althusser, Aparelhos 
Ideológicos de Estado? Como exemplo prático da idealização da mulher, como o ser sensível, irracional, 
frágil, no mesmo passo que é idealizado em um pedestal como perfeito e 'puro', podemos utilizar o fato da 
responsabilização da mulher pela própria integridade, da cobrança, proveniente até mesmo de outras 
mulheres, pela manutenção de sua 'pureza' e sensibilidade. O próprio Direito reconhece e dá margem para 
tal pensamento, uma vez que é criado, na forma mais positivista que possa ser analisado, pela sociedade, 
sendo esta legitimadora de comportamentos que inferiorizam a mulher e disseminadora culturalmente da 
ideia da dominação masculina, ser imponente e racional, sobre o feminino. Como base, podemos tomar a 
aprovação do ''Estatuto do Nascituro'', medida criada para a completa criminalização do aborto, 
funcionando como mais uma forma de penalização da mulher, visto que, culturalmente, aquela que tem 
vida sexual ativa, e assim, não corresponde aos estereótipos a ela atribuídos, deve ser responsabilizada. 
Ademais, buscaremos demonstrar outras ferramentas utilizadas para controle e manutenção de ideias 
relacionadas ao gênero, com embasamento na legislação pátria. 
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06. Gênero e sistema penitenciário: uma batalha por respeito 

 
Francisco Diógenes Freires Ferreira (Faculdades Integradas de Patos) 

 
O século XXI apresentou novos paradigmas acerca do que se entende por gênero e diversidade sexual, os 
movimentos sociais têm ganhado força e voz e cada vez mais os meios de comunicação demonstram a 
importância de tal discussão e sua presença no cotidiano. Com isso, tem este trabalho o objetivo de 
demonstrar o desrespeito de gênero no arcabouço normativo brasileiro, principalmente no que concerne 
ao sistema penitenciário a partir de um olhar crítico sobre da teoria feminista de gênero e dos movimentos 
LGBT. Uma pesquisa jurídica deveria ir além de meros artigos de lei a serem apresentados em jargões 
empolados de direito, exige-se reflexão sobre impactos que esses instrumentos causam na sociedade e até 
que ponto reprimem ou legitimam violências simbólicas que levam a discriminação. Tal demonstração 
será feita através da revisão bibliográfica. Pode-se entender gênero como a identidade sexual que cada ser 
define de si independente do corpo que ocupa, ou seja, é o desenvolvimento de características masculinas 
ou femininas de um ser enquanto peça social, a diferença entre sexo e gênero vai justamente caminhar por 
entre a linha do biológico e do psicossocial, sendo assim, uma pessoa pode nascer com o sexo masculino 
(biológico) e identificar-se socialmente como do gênero feminino (psicossocial). Quando o gênero que 
um ser nasce é diferente do corpo que possui, geral o tal problema visto pela sociedade, o preconceito. Se 
viver sendo uma peça que não se encaixa no que é socialmente esperado é difícil, imagine sentir-se 
isolado dos seus semelhantes, na maioria das vezes sendo o único ou a única diferente em meio a uma 
nova e desconhecida comunidade; esse é o problema enfrentando por gays, lésbicas, travestis e 
transexuais dentro do sistema penitenciário. Um dos motivos desse problema é que a divisão de todo o 
sistema penitenciário brasileiro na hora de executar a pena é feito com base na diferença sexual e não da 
diferença de gênero. Ao se analisar os últimos dados fornecidos pelo  InfoPen da Paraíba de julho de 2012 
percebeu-se que em nenhum relatório foi destacada a presença de LGBTTs no sistema penitenciário, a 
grande indagação a ser feita é: será que não existem gays, lésbicas, travestis, transexuais nas prisões? E se 
existem porque eles não aparecem nas estatísticas? Por que são invisibilizados? De maneira simples pode-
se perceber que, se existem com certeza estão enquadrados entre os dois únicos grupos que compõe a 
divisão, masculino e feminino, caso isso aconteça, estará sendo cometida contra estas pessoas uma grave 
violência. Dentre outros fatos a serem observados segundo os órgãos que administram o sistema 
penitenciário em 2012 apenas em 14 Estados da Federação existiam casais homoafetivos que tinham 
direito a visitas intimas concedidas, algo curioso que em apenas em 14 Estados estivessem sendo 
concedidas tais visitas quando um ano antes da pesquisa já estava em vigor a resolução 4 do Conselho 
Nacional de Política Criminal  e Penitenciária que revogou a Resolução nº 01/99 de 30 de março de 1999, 
que dizia que a visita íntima seria concedida somente a casais heterossexuais, crendo que tal norma 
deveria ser considerada inconstitucional de berço pois seu disposto não vai de encontro a um dos 
princípios basilares da Carta Magna de 1988 que é a igualdade. O Direito Brasileiro tendo sua base 
patriarcal e machista se limita a introduzir normas que respeitem e protejam a comunidade LGBT, muitos 
projetos de lei não são votados, ou ficam atrasados como é o caso do PLC/122 que criminaliza a 
homofobia, projeto que sofre interferências de bancadas religiosas mesmo o Brasil sendo um Estado 
laico, não se deve admitir que teorias religiosas interfiram nos julgados. A discussão não é contra a 
religião mas nos impactos negativos que ela causa quando se fala em respeito a dignidade humana dos 
diferentes. Percebe-se atualmente o ativismo judicial como forma de melhoria às condições de respeito 
aos direitos dos homossexuais, desde as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a 
união estável entre pessoas do mesmo sexo. A pequenos passos o ordenamento jurídico está aderindo aos 
novos anseios da sociedade, promovendo por mais que tardia, a justiça para a comunidade LGBT. Uma 
das maneiras já comprovadamente eficaz para a mudança é “sair do armário” mas sair do armário não no 
sentido pejorativo e sim no sentido de sair, lutar e gritar por direitos, assim como fazem os movimentos 
sociais, provando a força do povo e a mudança que pode haver quando o povo realmente se mobiliza para 
algo, é necessário uma conscientização cultural, a mudança nos paradigmas sociais de educação de base 
para entender que existem orientações diferentes porém pessoas que precisam de direitos iguais, já que 
tem deveres iguais e é em nome dessa luta que se fazem necessárias as mudanças, para que o Brasil num 
futuro próximo consiga fazer-se um país que respeita a todos os seus cidadãos. É preciso que essas 
mudanças consigam adentrar os portões das penitenciárias, para que essas pessoas possam se tornar 
visíveis, que elas apareçam nos dados e que a diferença de gênero não seja mais um motivo de 
discriminação que as torna invisível perante o mundo, que a divisão penitenciária respeite a diversidade 
de gênero fazendo sua divisão não pela diferença sexual e sim pela variedade de grupos com diferenças 
que ocupam lugares nas penitenciárias de todo país. 
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07.  Mulheres em situação de prisão: a negação do sexo feminino no sistema de privação de 
liberdade brasileiro 

Lissa Chrisnara Silva do Nascimento (UFRN) 
 
A partir da categoria gênero, tomada analiticamente, compreendemos as relações entre os sexos como 
relações de poder, desfavoráveis à mulher, mediante papéis diferenciados, historicamente construídos de 
acordo com a ideologia patriarcal, a qual legitima a dominação do homem sobre a mulher. Ao romper 
com certos padrões, realidade potencializada pelas lutas do Movimento Feminista, e adentrar ao espaço 
público, a mulher nesses últimos 60 anos tem se encontrado mais propícia ao crime. Diante do crescente 
aprisionamento feminino - com aumento de mais de 200% na última década - temos o sistema prisional 
brasileiro, normatizador da punição através da privação de liberdade, mas que, historicamente, não foi 
construído para o sexo feminino, que limitado ao espaço privado tinha menos probabilidade de delinquir. 
Na perspectiva de analisar as desigualdades de gênero no ambiente da prisão, esse artigo propõe-se a 
dialogar a cerca da vivência das mulheres reclusas no pavilhão feminino do Complexo Estadual Penal 
Agrícola Drº Mário Negócio (CPEAMN), em Mossoró/RN, tendo o recorte temporal dos meses finais de 
2011 e iniciais de 2012. Assim discutindo a Lei de Execução Penal, a partir de seus dispositivos gerais e 
específicos à reclusão de mulheres; as condições físicas e funcionais do pavilhão feminino do CPEAMN; 
e as entrevistas feitas durante a pesquisa.  
 
08.  Prostituição, feminismo e reconhecimento de direitos: a propósito da PL 4211/12 

 
Caroline Costa Bernardo (UFPA) 

 
A prostituição é hoje uma das  principais  controvérsias  no aspecto teórico feminista e jurídico,  devido  à  
propositura  do  Projeto  de  Lei  Gabriela  Leite  4.211/12,  que  visa  regulamentar  a  prostituição.  
Entrevemos  uma  frente  fragmentada  não  consensual feminista  e  jurídica,  aceitando  que  este  grupo  
social  fique  à  margem  do reconhecimento  de  direitos,  essa  dispersão  teórica  permeia  as  três  
correntesinternacionais  de  enfrentamento  a  prostituição:  a)  abolicionismo,  b) regulamentarismo,  c)  
proibicionismo.  No  Brasil,  desde  2002  a  prostituição  é considerada  ocupação,  entretanto,  até  os  
dias  atuais  a  mesma  não  foi regulamentada,  essa  inexatidão  na  política  à  prostituição  gera  a   
(i)legalidade  e  a falta  de  proteção  as  prostitutas,  estabelecendo  relação  direta  com  a  ordem 
hierárquica  sexista  do  Estado  de  Direito  atual.  Este artigo visa  elucidar  as  contradições  do  
movimento  feminista,  analisar  o  processo  necessário  de reconhecimento de direitos e emancipação 
das putas. 
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09.  Como curar o que não é doença: uma análise do decreto legislativo 234/2011 (A cura gay) 
 

Zayane Pereira Santos (FIP) 
 
O presente trabalho tem por objetivo a discussão acerca da homossexualidade desde o nascimento do 
movimento LGBT até a atualidade com a luta contra a homofobia e o projeto recém-aprovado na câmara 
dos deputados conhecido popularmente por “cura gay”. Para tanto foi realizado um levantamento 
referencial, no qual se buscou informação acerca do projeto de lei sobre possível cura gay (Decreto 
Legislativo 234/2011) e da realidade do movimento social que luta por respeito a diversidade. Atualmente 
tanto a OMS (Organização Mundial de Saúde) quanto, órgãos como APA (Associação Americana de 
Psiquiatria) afirmam que a homossexualidade não é doença. No Brasil, o CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e o CFP (Conselho Federal de Psicologia), mantém a mesma posição. Ao notar-se o 
comportamento homoerótico ou homoafetivo passou a ser alvo de estudo e controle, porque fugiu do 
comportamento heterossexual, considerado como “normal”. A sociedade através do controle sobre a 
orientação sexual impõe a heterossexualidade, fenômeno também conhecido como heteronormatividade 
compulsória. Os grupos sociais, através de sanções formais ou informais, prescrevem condutas. No 
primeiro caso, quando o Estado através de discurso médicos ou jurídicos, dita quais comportamentos são 
normais concedendo ou negando direitos, propondo curas ou tratamentos está ditando padrões de 
comportamento “aceitáveis”.   No segundo caso, por exemplo, os grupos excluem do convívio social as 
pessoas tidas como “diferentes”. O Decreto Legislativo sob estudo visa sustar a aplicação da Resolução nº 
1/1999 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) sob o fundamento que este teria extrapolado seu poder 
regulamentar ao orientar os profissionais de psicologia para não oferecer a homossexuais, tratamento não 
solicitados pelo paciente no sentindo de uma possível reorientação sexual. O CFP regulamentou que seus 
profissionais não devem patologizar à orientação sexual homoafetiva e não oferecer tratamentos 
coercitivos. O aludido projeto alega que o CRP esta restringindo o trabalho dos profissionais. O Decreto 
Legislativo, conhecido como projeto de cura gay, é que está extrapolando a competência do Poder 
Legislativo e interferindo na autonomia e prerrogativas de uma classe de profissionais que, em 
consonância com outros profissionais da área de saúde nacionais e internacionais, entendem que 
homossexualidade não é, nem nunca foi doença.  O movimento LGBT, na década de 80 passou a buscar 
desconstruir os estereótipos sobre gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, tendo 
em visto que nesta década surgiu à epidemia do HIV/AIDS, que ficou conhecido como câncer gay, então 
tais movimentos buscaram auxiliar o ministério da saúde com campanhas de prevenção da AIDS. Mas é 
preciso deixar claro que a questão da luta do movimento LGBT não se restringe a questões de saúde. 
Agora o discurso patologizante retorna buscando a “cura gay”, não se pode curar que não é doença. Hoje 
o movimento LGBT ainda luta contra esse discurso patologizante, mas a luta e as conquistas tem sido 
maiores, por que a luta não é apenas uma luta por direitos e uma luta por reconhecimento da diversidade.  
 
10.  Direito e gênero em trânsito 

Caroline Grant Pereira (UFBA) 
 

A aprovação da “Ley  de  Identidad  de  Género” (Lei  n.  26.743/2012)  na Argentina,  que  viabiliza  a  
dissociação  entre  corpo  (sexo  biológico),  gênero  e sexualidade,  bem  como  promove  a  
despatologização  das  identidades  trans, potencializou um debate que há muito já vinha sendo travado no 
âmbito jurídico brasileiro acerca da alteração do registro civil de pessoas trans, tensionando ao máximo as 
tradicionais categorias de gênero, masculino e feminino, cujas bases foram  edificadas  e  cristalizadas  
sobre  pressupostos  biológicos  no  ordenamento pátrio, isto é, sobre um suposto dimorfismo naturalizado 
e estanque dos corpos. A partir da crítica ao Direito como expressão normativa e disciplinadora do 
biopoder (FOUCAULT, 2011), capaz, portanto, de produzir corpos e identidades, prescrever (normatizar 
ou “heteronormatizar”) condutas, regular o sexo e os desejos, através do seu jogo próprio de lícitos e 
ilícitos, seja de forma expressa, seja em forma de silêncios eloquentes, bem como com base nos estudos  
quer e na noção de  gênero  performativo  (BUTLER,  2008),  discutiu-se,  pois,  o  Projeto  de  Lei  do 
Deputado Jean Wyllys (PL 5.002/2013) e os seus impactos no Direito brasileiro, com destaque para a luta 
nacional pelo reconhecimento das identidades trans em termos de performance de gênero e não mais 
como patologia (BENTO, 2006). Com efeito, verificou-se que o PL representa uma versão brasileira da 
lei argentina, única forma existente, até então, de concretizar a compreensão queer acerca das vivências 
trans e institucionalizar o respeito aos  direitos  da  personalidade  destes  indivíduos, assegurando a sua 
plenitude existencial. 
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11.  Violência doméstica em Teresina: uma análise do atendimento prestado pelo juizado de 
violência doméstica e familiar 

Mayara Alves Lima Lira (UFPI) 
 

A violência contra a mulher se apresenta como um problema social e de saúde pública, se caracteriza 
como uma violência de gênero afetando vários grupos sociais, o que torna sua visualização, combate e 
prevenção complexos. Por isso a criação dos serviços jurídicos especializados tem grande relevância, pois 
sua atuação é fundamental para a resolutividade dos casos de violência conjugal. Nesse sentido essa 
pesquisa tem caráter qualitativo apresentando como objetivo fazer uma análise sociológica da violência 
doméstica em Teresina, PI,tendo como foco o papel do juizado de violência doméstica e familiar  contra a 
mulher na rede de atendimento a mulher em situação violência dessa cidade.Os juizados de violência 
doméstica e familiar foram criados a partir da implantação da lei Maria da penha,o mais recente 
mecanismo institucional brasileiro de combate a violência doméstica,sendo responsáveis por sua 
execução no âmbito judiciário. Sua função é executar medidas punitivas, protetivas, assistenciais e a 
proteção à integridade física da mulher, além de ações voltadas para prevenção buscando interromper a 
reprodução da violência de gênero em nossa sociedade O eixo estruturante da pesquisa será o atendimento 
prestado por este juizado as mulheres em situação de violência, buscando com isso averiguar quais 
demandas são atendidas e a qualidade desse atendimento. Para realizar tal objetivo serão realizadas 
entrevistas com as usuárias dos serviços do juizado e com os funcionários do núcleo multidisciplinar que 
compõe o juizado. 
 
12.  Violência de gênero: entre queixas, conflitos e conciliações 

 
Francisca Maria da Silva Barbosa  

 Iara Maria de Araújo (URCA) 
Tatiane Bantim da Cruz (URCA) 

 
A violência de gênero é um fenômeno que adquiriu maior  visibilidade nas últimas três décadas, sendo 
reconhecida como um problema social e de direitos humanos. Embora esse fenômeno seja universal suas 
manifestações e intervenções legais são variáveis.  As Delegacias Especializadas de Atendimento às  
Mulheres  são tidas como uma das mais   atuantes iniciativas institucionais  de combate a violência de 
gênero. Essa comunicação se propõe a refletir sobre a lógica primeira dessa instituição e uso que as 
mulheres fazem desse aparato policial. Como estratégia metodológica foi realizado uma estudo 
exploratório de caráter qualitativo e quantitativo nos dados registrados na Delegacia de Defesa da Mulher 
na cidade de Crato- CE, além de entrevistas semi-estruturadas com quinze mulheres, que denunciaram a 
violência sofrida nesta  D.D.M entre os anos de 2003 a 2010 e que se encontram dentro de um quadro de 
violência conjugal. De acordo com a coleta de dados, percebe-se que a denúncia é um momento onde as 
intenções entre essa instituição policial e as denunciantes se tornam conflitantes. Nesse momento, cria-se 
um paradoxo entre a criminalização e a mediação dos conflitos. O resultado também aponta para a 
necessidade de uma nova percepção na maneira como a violência conjugal é tratada pelo Estado, devido à 
dificuldade de se impor normas jurídicas, igualitárias e universais, na resolução de conflitos privados e 
interpessoais. 
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13.  O perfil dos(as) agressores(as) e das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher 
em Teresina-PI 

Daliane Fontenele de Souza (UFPI) 
Inez Sampaio Nery (UFPI)  

Aline Rocha Bezerra (UESPI) 
Ismael Gonçalo do Nascimento 

 
A Lei Maria da Penha visa coibir os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independente de orientação sexual. O trabalho em questão constitui-se em uma análise dos dados 
coletados no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Teresina-PI. O 
objetivo foi traçar o perfil psicossocial e jurídico dos(as) agressores(as) e das vítimas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher em Teresina-PI. A metodologia utilizada foi o preenchimento de 
questionários com dados coletados de 244 processos protocolados no Juizado, no período de janeiro a 
junho de 2012. Os resultados, dentre outros, alcançados com a pesquisa foram: ambos(as) tinham entre 30 
e 39 anos de idade e eram solteiros(as); todas as pessoas que praticaram a violência eram homens; a 
violência ocorreu mais na residência da mulher; os agressores eram seus cônjuges, ex-cônjuges, filhos etc 
e tinham como profissão pedreiros, desempregados, serventes etc; as vítimas eram donas de casa, 
empregadas domésticas, estudantes etc; os tipos de violência cometidos foram: moral, psicológica, física, 
patrimonial e sexual; e os meios de agressão foram: injúria, ameaça, espancamento etc. A relevância da 
pesquisa é que ela incentivou ações do Juizado, tais como: o Projeto “Falando sobre Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas Escolas”; a Cartilha “Rompendo o Silêncio e Transformando 
Vidas”; e o I Fórum Piauiense sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.  
 
14.  Violência contra a mulher na cidade de Santa Rita e a necessidade de políticas públicas: 
desafios e perspectivas 

Ilka Tatiana Evaristo Teixeira (UFPB) 
Camila de Paula Souza Carneiro (UFPB) 

 
A cidade de Santa Rita passa por uma conjuntura difícil principalmente no que se refere às políticas 
públicas, especificamente, políticas públicas para as mulheres. Nesse sentido analisamos a violência 
contra a mulher na cidade, investigando o desenvolvimento da violência de gênero e a importância da 
implementação de políticas públicas, verificando os benefícios da Delegacia da Mulher e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, assim como a necessidade de articulação de ambos, avaliamos os 
questionários que foram respondidos por mulheres de vários bairros. Compreendendo a importância do 
movimento feminista na cidade, sua história de luta e resistência, assim como, a ausência de mulheres 
feministas na política e de políticas que respondam as demandas da população. 
 
 
15.  Violência doméstica contra a mulher: uma questão de gênero com implicações sociais e de 
saúde 

Leonellea Pereira  
Luanda Pereira (Anhanguera-UNIDERP/Rede LFG e UEPB) 

 
Fruto da organização hierárquica do patriarcado, a violência contra a mulher foi cultural e historicamente 
legitimada e desde 1990 a Organização Mundial de Saúde a configura como problema de Saúde Pública, 
atualmente amparada pela Lei nº 11.340/2006. No âmbito do Sistema Único de Saúde, todo caso de 
identificação ou suspeita de violência contra a mulher é passível de notificação compulsória. Este estudo 
realiza uma análise acerca da violência doméstica contra a mulher, pontuando consequências sociais e de 
saúde, e dificuldades para seu enfrentamento. A metodologia baseou-se na revisão bibliográfica da 
literatura técnico-científica pertinente, empregando artigos em idioma português e inglês, publicados 
entre 2009 e 2013, e assim 19 artigos foram utilizados neste estudo. Estima-se que a violência doméstica 
responda por 7% das causas de óbito de mulheres no mundo, também responsável por uma a cada cinco 
faltas ao trabalho. Os gastos hospitalares por esta causa respondem a até 8% dos custos hospitalares 
totais. Por fim, notou-se que os profissionais de saúde que atendem a essa demanda estão despreparados, 
reflexo da representação do paradigma positivista em associação com visões estereotipadas e sexistas, e 
estes aliados à insuficiência quantitativa das casas-abrigo, delegacias especializadas e Centros de 
Referência inviabilizam a criação de estratégias de enfrentamento mais eficazes para a minimização do 
problema da violência doméstica contra a mulher.  
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16.  Restos abandonados: uma etnografia da sala de audiência do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher 

Ísis de Jesus Garcia (UFSC) 
 

O que tenho presenciado no decorrer dos anos em relação à violência de gênero e sua vinculação com as 
políticas públicas é que há algo que sempre “reprivatiza”, “banaliza” e “relativiza” estes casos. Com a Lei 
11.340/2006 parece que não tem sido diferente, isto é, a atuação do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher tem demonstrado que há algo que impossibilita a sua atuação. Este algo neste 
trabalho será chamado de resto. O resto não é aquilo que sobra ou que permanece, mas uma lacuna 
encontrada na cisão entre a Lei 11.340/2006 e os casos de “violência de gênero”. Assim, este trabalho 
fundamenta-se em uma etnografia das audiências realizadas no Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, no qual pretendo vincular os modos de produção de justiça pelos operadores do 
direito que interpretam a Lei n. º 11.340/2006 (chamada Lei Maria da Penha), a violência de gênero  e o 
resto (AGAMBEN, 2008). 
 
 
17.  Cultura do estupro e doutrina do direito penal brasileiro 

Júlia de Arruda Rodrigues (UEPB) 
 

Este artigo abordará o tema da Cultura do Estupro nas doutrinas penais brasileiras, antes e depois da Lei 
nº 12.015/09, cuja discussão é de extrema relevância tendo em vista a pouca visibilidade do assunto no 
meio jurídico. Nessa linha, será buscado responder a seguinte problemática: a alteração dada pela Lei nº 
12.015/09 ao Código Penal acompanhou, no plano doutrinário, a evolução das teorias feministas, estudos 
de Gênero e de relações de poder, relacionados à violência sexual e ao estupro? Para tanto, terá como 
objetivo geral analisar a produção doutrinária penal mais recente, de antes e depois da referida Lei, 
comparando-a à literatura e demais estudos mencionados e, especificamente: estudar o que se 
compreende por Cultura do Estupro segundo teorias feministas; entender a relação desse conceito com as 
teorias foucaultianas sobre as relações de poder e o dispositivo da sexualidade; e avaliar a atual doutrina 
jurídica existente sobre o crime de estupro e, antes da Lei nº 12.015/09, também de atentado violento ao 
pudor, comparando-a com os demais vieses teóricos estudados. Para cumprir tais objetivos será realizada 
uma pesquisa teórica bibliográfica, através do método histórico, com consulta à literatura existente sobre 
o tema, especialmente dos doutrinadores jurídicos Greco, Capez, Mirabete e Fabrini, e os teóricos 
Brownmiller, Buchwald, Fletcher, e Roth, bem como Foucault e outros que se fizerem pertinentes. 
 
18.  O estupro contra mulheres em conflitos armados à luz da jurisdição internacional e das teorias 
feministas do direito 

Samantha Nagle Cunha de Moura (UFPB) 
 

A problemática do estupro contra mulheres em conflitos armados comumente esteve presente nas grandes 
guerras que permeiam a história da humanidade e, contraditoriamente, esteve habitualmente relegada ao 
esquecimento e à indiferença. Antes entendida como simples componente inexorável da guerra, tal 
violação de direitos humanos somente encontrou verdadeira guarida a partir da década de 90, com a 
criação dos tribunais ad hoc da ex-Iugoslávia e de Ruanda e, mais à frente, com o instrumento 
constitutivo do Tribunal Penal Internacional – o Estatuto de Roma. Resgatando uma defasagem histórica 
por parte do Direito Internacional Humanitário (ramo jurídico ainda preso a considerações sobre “honra” 
e “indecência” ao tratar de violências sexualizadas), o referido Estatuto e a produção jurisprudencial 
internacional representam farto arcabouço para as elucubrações das teorias feministas do direito, no 
sentido de perquirir se há possibilidade de real emancipação da mulher enquanto sujeito – e não mais 
objeto – de direitos através do ordenamento jurídico internacional e do trabalho dos tribunais já 
mencionados. 
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19.  Tráfico de pessoas e gênero – um olhar crítico sobre a perspectiva moralista a cerca da 
prostituição e do trafico de pessoas no direito penal brasileiro 

 
Eliceli Costa Abdoral (UFPA) 

 
Partindo de uma construção histórica sexista e moralista - o direito penal brasileiro trata o tema tráfico de 
pessoas de modo a confundi-lo com a prostituição. Na realidade, uma breve caminhada pela definição de 
tráfico ao longo da história, mostra que a violação da dignidade das pessoas submetidas a esse tipo de 
violência – formada, sobretudo por mulheres, travestis e transexuais - foi e ainda é a forma encontrada 
para defini-lo. O direito a não discriminação apresenta-se como uma estratégia indispensável para evitar, 
ou, não aumentar a violação dos direitos das pessoas submetidas a esta modalidade de tráfico.  No 
entanto, a iniciativa legal brasileira é pautada no não reconhecimento da livre orientação sexual, e, na 
criminalização direta ou indireta da prostituição; A doutrina penalista tradicional, afastada dos valores 
constitucionais, compreende que os bens jurídicos tutelados pela norma seriam a moral pública sexual e 
os bons costumes. De outro modo, a perspectiva protetiva e não discriminatória, discutida a luz da teoria 
crítica do direito e dos direitos humanos. Parte da hipótese de que o tráfico de pessoas é uma violação dos 
direitos humanos no contexto da migração e da divisão sexual do trabalho – e considera demarcadores de 
diferença como cor, etnia, idade, lugar de nascimento, gênero, orientação sexual para o seu 
enfrentamento. Aqui a interpretação do bem jurídico protegido é a liberdade e a dignidade sexuais.  
 
20.  A falácia legislativa do aborto 

Cárita Chagas Gomes (UFPB) 
 Crismara Lucena Santos (UFPB) 
 Aglaupe Chagas Gomes (UFPB) 

 
A questão do aborto tem sido uma temática recorrente no discurso feminista desde os anos 70. O tema 
ganhou relevância, sobretudo em virtude da aquisição de uma dimensão política que lhe fora atribuída. 
Questionamentos em relação ao papel social da mulher e a ruptura da naturalização do status materno 
como inerente a essência feminina propiciaram o fortalecimento da defesa ao direito à contracepção 
alicerçando a liberdade social e o direito de disposição sobre o próprio corpo. Não obstante grande parte 
dos países do globo não criminalize o aborto em suas legislações, existem pontos controversos e 
posicionamentos conversadores que impossibilitam a prática de sua concretização. Dessarte, o trabalho 
que se apresenta vislumbra a análise dos ordenamentos jurídicos em comento, com vistas a corroborar 
com a ideia de que a permissão da prática abortiva consubstancia-se na consideração que cada país possui 
sobre a concepção do início da vida. Outrossim, a consecução da proposta apresentada dar-se-á a partir do 
emprego dos métodos de pesquisa bibliográfico, documental e explicativo; além de inserir-se na 
abordagem dos estudos da bioética. 
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GT 27: Sobre monstros e resistências: construção na cultura e na arte 
dos novos “anormais” 
 
Coordenadoras/es:   
 
Carla Cristina Garcia (PUC-SP)  
Renata Biagioni Wrobleski (USP) 
Marcelo Hailer (PUC-SP) 
 
 
 
01.  As transgressoras sonâmbulas do século XIX  

Michelle Veronese (PUC-SP) 
  

Loucas, feiticeiras, charlatonas. Na imprensa brasileira do século XIX, não faltavam impropérios para 
descrever as sonâmbulas, essas intrépidas mulheres que subiram nos palcos dos grandes teatros para 
demonstrar, à frente de plateias de curiosos, seus dons considerados sobrenaturais. Previsões, 
adivinhações, comunicações com o Além e viagens pelo tempo davam o tom dos espetáculos que elas 
protagonizaram, a partir de 1850, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ao lado de seus 
parceiros, os magnetizadores, e atuando ora no espaço público, ora na esfera privada, as sonâmbulas do 
século XIX transgrediram as fronteiras entre corpo e espírito, natural e sobrenatural e ciência e religião. 
Adormecidas,  elas romperam silêncios. Em transe, ensaiaram novos papeis.  Este trabalho vai em busca 
dessas personagens, reencontrando-as em notas, artigos e reportagens publicadas na época para, trazendo 
suas histórias à tona,  discutir até que ponto elas contestaram (e incomodaram) a sociedade de seu tempo. 
 
02.  Ensaio sobre a potência política trans* nas tirinhas de Laerte 

 
Tiago dos Santos de Sant’Ana (UFBA) 

 
Este texto tem como aspecto central discutir como as tirinhas da série “Muriel Total”, compostas por 
Laerte Coutinho, podem contribuir para um debate sobre as tessituras de gênero e diversidade sexual – 
com foco na pauta trans*. A série de tirinhas revela o cotidiano de uma pessoa transgênera que é 
atravessada por diversas normas sociais na composição da sua identidade de gênero e discursos de si. 
Esses cartuns são difundidos desde 2009 no blog “Muriel Total”, abordando vivências trans* no mundo 
do trabalho, na prática sexual e no embate às instituições reguladoras - como a igreja e as ciências 
médicas/psi. Ancoro-me em perspectivas dos estudos queer para apontar qual o posicionamento das 
tirinhas frente às estruturas sexuais e de gênero, quais as estratégias discursivas desses produtos e como 
problematizam a norma através de uma potencial política trans*. O material utilizado para a análise será 
as publicações das tirinhas no blog “Muriel Total” no segundo semestre do ano de 2012, em que 
agruparei quais os temas predominantes abordados pela personagem principal, refletindo sobre a 
possibilidade de uma política e de um campo de estudo trans*. 
 
03.  A invisibilidade lésbica nos banheiros públicos 

Josefina Raquel Cicconetti (UNNE) 
 

Existem relações de poder que até hoje dão amparo a discursos e práticas discriminatórias, e estas 
evidenciam a biopolítica dentro dos banheiros. Para Preciado (2006), toda ambiguidade de gênero resulta 
em um interrogatório para aquel@s que pretendem usar o banheiro público, cuja resposta esperada é a de 
que el@ justifique coerentemente sua escolha. As tecnologias de gênero, para usar a expressão de 
Lauretis, (1989) que governam os banheiros públicos exigem uma identidade para cagar, mijar, lavar o 
rosto e os dentes. Isto gera “marcos de referências” que por sua vez naturalizam verdades em relação ao 
conceito sócio cultural de “mulher” e mais ainda de “mulher lésbica”. Tal construção se configura em 
discursos que em sua reiteração, situa xs sujeit@s em territórios rigidamente demarcados. Neste trabalho, 
pretende-se indagar como @ sujeit@ lésbic@ é constituíd@ por meio do discurso social, analisando de 
maneira complementar os modos como os estigmas a respeito dos corpos abjetos influenciam os 
processos de subjetivação dentro dos banheiros públicos. 
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04.  Ciberteratologias: a positivação do corpo monstruoso no imaginário tecnocultural como um 
recurso estético de resistência 

Daniel Françoli Yago (PUC-SP) 
 
Em tempos de desmantelamento de categorias monolíticas constituintes da identidade, a proliferação das 
diferenças desempenha importante papel ao colocar em cheque as verdades que erigem o sujeito 
moderno. As inovações tecnológicas, por sua vez, são importantes atores desta peça e se implicam cada 
vez mais na modificação dos corpos e em sua reprodução discursiva. Não obstante, é fato que do mesmo 
modo que a tecnologia protagoniza grande papel na pluralização dos corpos, gêneros e sexualidades, ela 
também é capturada na oferta de novos contornos ao imaginário de abjeções e anomalias que acompanha 
o corpo desviante da cis-heteronormatividade desde o século XIX. Tendo em vista este contexto, o 
imaginário tecnocultural, bem como a personagem conceitual do monstro, tomam de assalto a 
problemática da proliferação das diferenças na medida em que espelha fenômenos tecnoculturais 
relacionados às tecnologias e os controles do corpo. Nesta pesquisa, pretendemos primeiramente explorar 
aspectos socioculturais do imaginário ciberteratológico relativos ao constrangimento do corpo em sua 
potência de multiplicação para, em seguida, buscar recursos estéticos de resistência a este corpo 
constrangido. Para tanto, embasaremos nosso trabalho com textos de Rosi Braidotti, Jack Halberstam, 
Donna Haraway, Teresa de Laurentis, entre outros. 
 
05.  Isso é coisa de mulher! Engrenagens e extensões do corpo feminino no trabalho  

 
Karine Freitas Souza (PUC-SP)  

 
Profissões “femininas” exigiram conhecimentos sobre tecnologias que aportaram nos escritórios nos 
séculos XX e XXI. Trabalhadoras, em particular secretárias, mantém desde sempre relações “amorosas” 
com suas máquinas (PERROT, 2005) cujo filme francês Populaire de Régis Roinsard evidencia. Nos 
anos 70 Guido Crepax criou uma sexualidade feminina tecno latente em quadrinhos. Sua Anita, secretária, 
tem prazer sexual com objetos como tv, telefone e controle remoto. Tecnologia a serviço do corpo e vice-
versa. Outra secretária, a replicante (e ciborgue) Rachel, do filme Blade Runner de Ridley Scott, é uma 
mulher máquina que busca uma identidade humana pela mimese emocional. Analisar estas mulheres, 
secretárias na ficção, sugere as tecnologias como engrenagens e extensões do próprio corpo contribuindo 
para ampliar as reflexões sobre condições de vida e trabalho feminino, sob a perspectiva do Manifesto 
Ciborgue de Donna Haraway, identificáveis nas artes gráficas (quadrinhos) e no cinema. 
 
06.  Contra-visualidades  

Maysa Martins (UNESP) 
 

Este trabalho tem como objetivo - a partir das contribuições teórico metodológicas da epistemologia 
feminista - analisar a relação entre estética e política proposta por Rancière, (2009), a saber, a posição e 
movimento dos corpos, a função das palavras, os recortes da experiência, o que se vê, o que se é 
permitido dizer sobre o que é visto e quem tem competência para isto. Neste contexto, Visualidade não 
faz referência à uma totalidade de imagens ou dispositivos, mas antes a visualização da história, prática 
que requer mais do que um viés perceptivo, pois o que está sendo visto é criado através de informações, 
imagens, ideias e sobretudo autoridade. Para Mirzoeff ( 2011) esta visualidade autoritária, define, nomeia 
e segrega aqueles que são visualizados, e desta forma subjuga ambiguidades ao encerrar os sujeitos dentro 
de uma definição do que é inteligível e, desse modo, cria uma “estética de respeito ao status quo”, que faz 
com que esta pareça correta, apropriada, natural, bela. Ou seja, Visualidade tem muito mais a ver com 
representar do que com ver, e essa representação autoritária e autorizada apenas ao sujeito heroico, 
carrega em si o mecanismo do imperialismo, do machismo, do racismo, da xenofobia. Neste sentido, este 
trabalho fará uma reflexão em torno de algumas possibilidades de subversão e resistência crítica à 
categorias normativas e visualidades dominantes de identidades e representações de gênero a partir da 
criação de contra- visualidades, ou seja, “ficções”, rearranjos materiais dos signos e das imagens que não 
separem, ou classifiquem mas que borrem fronteiras, desnormatizem, hibridizem e questionem. 
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07.  Franky e a desconstrução do corpo monstruoso no ambiente escolar 
 

Marcelo Hailer Sanchez (PUC-SP) 
 

Exibida entre os anos de 2008 e 2012 pelo canal Channel 4, a série inglesa “Skins”, em sua quinta e sexta 
temporada, apresentou a personagem Franky que, em um primeiro momento trata-se de uma/um 
personagem sem classificação de gênero e de orientação sexual. Mas, ao chegar à nova escola Franky se 
depara com aquilo que chamaremos de “ambiente heteroterrorista escolar” que passa a classificar a/o 
nova/o estudante como “aberração” e “monstro”. No decorrer da trama Franky é incentivada pelos amigos 
a deixar de ser “esquisita” e ser mais “normal”, no que ela decide escutar os amigos e fazer parte da 
galeria de sujeitos “normais”. Porém, ainda assim ela continuará a ser tratada como o corpo “abjeto” e 
“estranho”. Pretendemos aqui analisar os discursos em torno da vestimenta e da sexualidade da 
personagem e de como a escola segue sendo um aparelho disciplinador de corpos, sempre calcado no 
prisma da heterossexualidade compulsória. Também iremos analisar como a entrada de um “corpo 
estranho” em um ambiente disciplinador e homogêneo pode resultar em questionamento e confusão tanto 
aos sujeitos que se consideram “normais” quanto àqueles que são alocados na esfera da abjeção. Para tal 
análise iremos trabalhar com os conceitos de contrassexualidade de Beatriz Preciado e com os estudos a 
respeito dos dispositivos normatizadores analisados por Michel Foucault.  
 
08. O jogo distópico e os corpos: corpo e paisagem nos trabalhos de Absalon e Natália Coutinho 

 
Natália Godinho Coutinho (UNICAMP) 

  
A percepção de que o espaço é significativamente uma construção social, erguida a partir das relações 
tecidas por saberes e poderes, em um cotidiano estabelecido, provocam cada vez mais a valorização de 
uma esfera política manipulável, distinguindo claramente o corpo como um objeto instrumental apto ao 
exercício da teatralização dos papéis pré-definidos. Compreende-se que uma potência arquitetônico-
autocrata é fomentada para reforçar divisões enquanto fronteiras hierárquicas de modelos formais, 
enquanto outras organizações surgem paralelamente a partir dos restos descartados daqueles corpos que 
não se encaixam ou que rejeitam os moldes estabelecidos, corpos anormais, monstruosos. Esses corpos 
relegados à exclusão, foram inicialmente construindo suas “anti-cidades”, onde suas ocupações foram se 
dando pelas bordas urbanas oficiais. A partir de análise bibliográfica e documental, a presente pesquisa 
busca tecer relações entre essa noção de corpo e a produção do artista israelense Absalon (1993), nos 
trabalhos intitulados “Célula número 2”(1992) e no trabalho de minha produção “Sala Neo-concreta” 
(2008). Ao interrelacionar trabalhos de minha própria produção com trabalhos do artista israelense 
Absalon, objetivo esclarecer as estratégias que partem desse processo de normatização, intencionando 
demarcar quais tem sido as formas que o corpo do sujeito encontra para subverter tal processo. 
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09.   Sua obra, seu espelho: a autocrítica em Nelson Rodrigues  

 
Erickaline Bezerra de Lima (UFRN) 

 
 Este estudo paira por entre escritos de um autor que representou para o teatro brasileiro a libertação da 
escrita dramática e das convenções cênicas, inovando com seu estilo desafiador e único. Nelson 
Rodrigues apresenta-se como um artista autocrítico, na medida em que profere verdadeiras análises de si 
mesmo utilizando para isso sua obra, dessa autorreflexão originam-se outras criações, que são revistas 
continuamente em um decurso quase que infinito. Seria Nelson Rodrigues parte das situações que 
descreve em suas obras, no presente artigo evidencio em Vestido de Noiva; Toda Nudez Será Castigada; 
Valsa nº6; Viúva, porém honesta, Anjo Negro e Beijo no Asfalto, dentre outras, o traçado concreto de suas 
ações autocríticas. Os personagens rodriguianos são criaturas tomadas por uma sina que pouco a pouco os 
destroem. Não querem libertação, a menos que esta liberdade seja a permissão para (con)viver com aquilo 
que veneram, a própria obsessão. Estas criaturas, monstros, loucos ou imorais, seja lá como os críticos 
preferem chamá-los, são reflexos não somente de seu criador como também da sociedade que ora revela, 
ora esconde. Demonstro neste artigo esse confronto dos mesmos com suas manias e loucuras, como um 
espelho que revela o que, sem ele não vemos, nós mesmos. 
 
10.  De Frankenstein a Blade Runner: questões do pós-humano nas criações monstruosas da 
literatura e do cinema 

Gabriela Barbosa de Souto (UEPB) 
 

O outro é a figura central deste ensaio, especialmente por se tratar de duas figuras monstruosas no 
imaginário humano, que ganharam vida através da literatura e de sua adaptação para o cinema. A 
capacidade de criar vida, especialmente quando essa pode ser considerada como uma tentativa de chegar 
à imortalidade, é chave para o entendimento da relação entre criador e criatura. Tanto na obra de Mary 
Shelley, Frankenstein, quanto na de Philip K. Dick, O caçador de androides, as criações querem ter o 
direito básico dos humanos: viver. Mas isso acarreta uma série de consequências para ambos os lados: 
como deixar de ser escorraçado por ser uma criatura gigante constituída de outros corpos? Como 
ultrapassar o limite dos quatro anos de vida? Por que a diferença é tão impactante que impediria o 
convívio entre homens e monstros? Seriam essas criaturas o futuro da humanidade, ou sua superação? 
Traçando, a partir da literatura, dois marcos do avanço científico/tecnológico com a escolha das obras 
acima citadas, propomos discutir essas questões tão presentes na ficção científica e tão próximos do real. 
 
11.  O monstro queer de Mary Shelley 

Helena de Lima Corvini (PUC-SP) 
  

Pretendemos, neste trabalho, estudar a figura do monstro na obra Frankenstein ou o Prometeu Moderno 
de Mary Shelley. Narrativa fundante da ficção científica contemporânea e expoente do gênero gótico, a 
obra de Shelley se presta a uma miríade de interpretações. O corpo do monstro, em sua hibridez, sua 
liminaridade, seu caráter fronteiriço, questiona as dicotomias e os binômios estruturantes do pensamento 
ocidental e frustra os sistemas classificatórios da ciência racionalista. Desse modo, fornece escapes 
possíveis a uma sexualidade normatizada e abre espaço a novos tipos de vivência corporificada. O corpo 
do monstro possui uma textualidade não-unívoca, pluri-semântica: é sempre um corpo inapropriado e 
inapropriável pela sócio-biologia determinista e, portanto, um corpo queer. Em nossa análise, 
utilizaremos aportes teóricos de Michel Foucault, Sandra Gilbert, Susan Gubar, Nina Lykke, Rosi 
Braidotti, Donna Haraway, Judith Halberstam, Ellen Moers e George Haggerty, entre outros. 
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12.  Palavras, imagens e o monstruoso nos trabalhos do Coletivo Fierce Pussy 
 

Renata Biagioni Wrobleski (USP) 
 

Dentre elementos que marcaram a década de 1990, a influência das teorias des-identitárias relacionadas à 
sexualidade na arte contemporânea permitiu o desenvolvimento de coletivos de arte e ativismo durante a 
crise da AIDS nos Estados Unidos. Fierce Pussy, surgido em Nova Iorque em 1991 e ativo até a 
atualidade, foi um dos primeiros coletivos de mulheres a atuar em tal crise. O recorte enfocado aborda 
trabalhos do coletivo que se apropriam de estratégias ativistas, tomam as ruas, questionam verdades 
institucionalizadas, promovem fuga da identificação, desafiam noções deterministas e simultaneamente 
dão visibilidade para infinitas possibilidades, positivando existências, que podem ser tão diversas quanto 
camadas de papel coladas em uma parede, infinitas combinações na sexualidade que podem ser criadas e 
reinventadas. Arte e política aqui tem um vínculo sólido com o cotidiano vivenciado, propõem 
reinterpretações de palavras, jargões, ruas, genitálias e constituem tanto convites quanto espaços de 
resposta, que de outra forma lhes seriam negados. Através da palavra, o processo artístico se apresenta 
como uma reação contra a representação estática e naturalizada que sustenta os interesses normativos. 
Tomando como base pesquisa bibliográfica e documental, a comunicação visa contribuir para o 
esclarecimento de circunstâncias que proporcionam a adoção de estratégias sublimação das categoriais 
artísticas, sociais e sexuais não hegemônicas. 
 
13. Políticas monstruosas: estéticas da resistência 

José Gilberto Alves de Sousa Júnior (UFRN) 
 

“É possível que a política revolucionária em si mesma seja uma instancia repressiva”, alerta-nos Guy 
Hocquenghem (2000). Beatriz Preciado (2009), em seus apontamentos sobre os primeiros dias da 
revolução sexual, procura trazer à tona o modo como os movimentos de luta pela emancipação de gays e 
lésbicas são o resultado de um rasgo tanto em relação às normas sociais vigentes, quanto ao espaço das 
políticas de esquerda – incluindo o feminismo da segunda onda. Nesse sentido, pode-se dizer que os 
movimentos de gays e lésbicas nascem como bastardos das políticas tradicionais de esquerda, que seu 
aparecimento é uma rebelião exterior ao regime de representação e um contrabandando de forças 
monstruosas para o interior da cultura política, perturbando os marcos de referência que definiam o que 
era político e o que não. Hoje, no entanto, esses movimentos moveram-se e adquiriram alguma 
centralidade, redefinindo as inteligibilidades políticas. Mas que efeitos de exclusão essa reconfiguração 
do marco produz? Seguindo Jeffrey Jerome Cohen (1996), e suas teses sobre a monster culture, 
defenderei que esse “fora do marco” é animado por forças monstruosas, e, a fim de excitar uma cultura 
sexopolítica contemporânea, que interseccione arte e políticas sexuais, este trabalho pretende intensificar 
o ruído das seguintes perguntas: que monstros habitam as fronteiras da cultura sexopolítica hoje vigente?  
E como ler seus rastros? Para tanto, serão consideradas referências literárias tais como Susy Schock e 
Esquizotrans; musicais, como STA!, Hija de Perra e K-trina Erratik; e pornodissidentes, como Diana 
Pornoterrorista e Helen la Floresta. 
 
14.  O Segredo de Ariadne: o fundamento híbrido em Nélida Piñon e Clarice Lispector  

 
Carla Cristina Garcia (PUC-SP) 

 

A ideia da monstruosidade atravessa diferentes momentos históricos e culturais da sociedade ocidental. 
Cada época criou seus próprios monstros e construiu simultaneamente interpretações morais, políticas, 
religiosas que os assimilou, em geral, como desvio, deformação ou horror. Entretanto, as leis da natureza 
e da ciência que instauraram os limites não puderam evitar seu transbordamento. Por meio deles, a 
história cultural do ocidente construiu mitos e organizou sentidos e fábulas de resistência. Diferentes 
sinais materiais e imateriais do monstruoso se disseminam e dispersam no presente adotando uma 
variedade de véus e roupagens. Desde a antiguidade clássica, a hibridez sexual tem sido aludida por meio 
do monstruoso e o feminino tem sido qualificado em muitos casos como desordem, exuberância ou 
desarranjo: “Junto aos símios e as mulheres, a ideia do monstro ocupou um lugar desestabilizador nas 
grandes narrativas biológicas, tecnológicas e evolucionistas ocidentais”, como já assinalaram Haraway e 
Braidotti. Estas associações reclamam que os sentidos que as conformam e confirmam possam ser 
desnudados por meio de leituras desconstrutivas que ampliem a reflexão sobre as ramificações e as 
derivações que as figuras do anômalo imprimem sobre os corpos, representações e subjetividades. Neste 
sentido, este trabalho propõe refletir sobre as significações profundas projetadas na figura do corpo 
feminino monstruoso na obra de duas escritoras brasileiras: Clarice Lispector e Nélida Piñon.  
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15.  A diversidade em questão: uma abordagem fílmica  
 

Joabson Bruno de Araújo Costa (UFRN) 
 
O trabalho investiga a diversidade dos formatos de abordagem da questão da aceitação sexual de 
indivíduos gays, bem como a relação desses com a família, ou sociedade, muitas vezes tradicionalista e 
guiada pela luz de preceitos religiosos. Como objeto de análise comparativa discute-se aqui o filme norte-
americano Orações para Bobby (2009) dirigido por Russell Mulcahy e o filme inglês Delicada Atração 
(1996) dirigido por Hettie Macdonald. O primeiro tem como foco a discussão sobre a rejeição da família 
e a expulsão do filho de casa; o segundo discute-se sobre o conforto e aceitação da condição sexual do 
filho pela mãe. O contexto fílmico, enquanto representação de uma realidade vivenciada por muitos gays 
na atualidade, serve de suporte para a análise do cotidiano dos protagonistas, de seus familiares e demais 
personagens envolvidos direta e indiretamente nas tramas. Desta forma, busca-se entender e refletir sobre 
a questão da verossimilhança existente nos filmes no contexto das questões postas pelos diretores e todas 
as suas subjetividades. A proposta finalmente é tornar possível o entendimento dos modos de vida, da 
coerência e dos sentidos pelos quais as vivências, comportamentos, identidades, subjetividades e práticas 
sócio-culturais, vêm sendo constituídas e re-elaboradas na ficção e na realidade.  
 
Palavras- chave: Cinema, Sexualidade, Gays, Aceitação familiar. 
  



149 
 

 

GT 28: Desestabilidades, convenções e rupturas: práticas 
(sócio)(etno)gráficas e políticas de gênero e sexualidade 
 
Coordenadores:  
 
Bruno Puccinelli (Unicamp)  
Milton Ribeiro da Silva Filho (UFPA) 

 
 

01. Por uma descolonização da escrita: rotas, caminhos e fluxos de um pesquisador-narrador 
 

Fábio de Sousa Fernandes (UFBA) 
 

Leituras-emendas, escrita-performance, narrativas descontínuas, em fluxos. O presente trabalho se 
debruça sobre o labor, as tentativas, o processo de uma pesquisa em que a experimentação em sua escrita 
pretende explicitamente questionar e “desfazer” as normas que regem os modelos acadêmicos – 
alicerçadas sob uma suposta “neutralidade”, autenticidade e distanciamento do pesquisador. Através da 
construção de um texto que também é uma performance, uma autoficção propositadamente artificial e 
encenada, surge um narrador que, além de questionar o lócus do pesquisador, acaba por realizar uma 
crítica à noção de sujeito ontológico, de ciência cartesiana. Em consonância com essa proposta, minha 
pesquisa-narrativa se debruça sobre um espetáculo cultural de rua, protagonizado por uma artista 
transformista da cidade de Salvador, lançando também um olhar sobre a noite soteropolitana e aqueles 
que circulam por um determinado espaço urbano, uma urbe cheia de contradições, encantos e conflitos. 
Para isso, me valho do diálogo com autores como Judith Butler, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Suely 
Rolnik, João do Rio, Silviano Santiago, entre outros/as pesquisadores/as que também ousaram em suas 
pesquisas, dissertações e teses. A persona a ser encarnada será a do flâneur, vagabundo e errante urbano 
que emerge na poética baudelairiana e experencia, se perde pela metrópole, entre ruas, esquinas, becos e 
os fluxos e devires dos encontros e possibilidades desta noite, mas, por um instante, se encanta com o 
referido espetáculo e o contempla. Seria esse narrador uma drag de mim mesmo? Conseguiria, de fato, 
escapar das normas que incidem através e na linguagem? Portanto, em que medida subvertê-la seria uma 
política? Os pontos de partida são esses citados acima: minha narrativa, as experiências filtradas por ela e 
a experimentação de um percurso que julgo mais relevante que a preocupação com conclusões definitivas 
ou pontos finais. 

 
 

02. “A gente é gay e igual a todo mundo”: notas sobre categorias, marcadores e políticas de 
visibilidade na imprensa gay brasileira (1995-2010) 
 

Ricardo Augusto de Sabóia Feitosa (UFC) 
 

A partir da análise do que se convenciona chamar de “imprensa gay”, busco interrogar  os conflitos 
emergentes nos processos de representações discursivas de categorias e marcadores sexuais e de gênero 
no Brasil. Estabelecendo como campo de pesquisa sócio-antropológico o universo de publicações 
jornalísticas endereçadas majoritariamente a um público gay masculino, em particular as revistas Sui 
Generis (1995-2000) e Junior (2010-), questiona-se como uma valorização identitária gay é atravessada 
por contradições acerca dos limites de uma política de identidade. Investiga ainda como esta é tensionada 
pelos modos distintos de negociar políticas de visibilidade como a “saída do armário” ou pelas demandas 
específicas de sujeitos à margem do referente gay. Estão em jogo, assim, dinâmicas complexas que 
interpelam as lógicas binárias que costumam ser reproduzidas ora nos discursos jornalísticos, ora nos 
referenciais teórico-metodológicos dos países “centrais” que “importamos” para elaborar nossas análises. 
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03. Teorias feministas e experiência: algumas reflexões introdutórias para jovens pesquisador@s 
 

Allyne Evellyn F. Gomes (UFPE) 
 Karla Galvão (UFPE) 

 Rosineide Cordeiro (UFPE) 
 

Esse artigo tem por objetivo realizar um relato de experiência dos meus primeiros contatos de 
pesquisadora com o campo das teorias feministas e do processo de apropriação e discussão dessas teorias. 
Essa breve introdução das principais questões envolvendo teorias feministas e de gênero se pautará em 
um resgate teórico no qual  utilizarei como metodologia facilitadora o relato de experiência. Esclarecendo 
pontualmente questões como: a relação das teorias feministas e psicologia, um breve resgate histórico das 
teorias feministas, as questões dos discursos e da experiência em teorias feministas, as epistemologias e 
metodologias feministas; além das questões de gênero: os sistemas sexo/gênero, os binarismos, as 
identidades, posições e performances e as questões gênero, raça e cultura. Essas questões serão pontuadas 
no relato da minha prática de pesquisa, a partir dos impactos e deslocamentos provocados nos 
conhecimentos discutidos na disciplina de teorias feministas e de gênero do mestrado em psicologia na 
UFPE, ministradas pelas professoras Karla Galvão e Rosineide Cordeiro. 
 
04.  Análise do discurso de poliamoristas brasileiros 
 

Luanny do Nascimento Meireles (UFRN)  
Antoinette de Brito Madureira (UFRN) 

 
O trabalho objetiva analisar o fenômeno do poliamor, evidenciando mais precisamente como os 
poliamoristas compreendem e vivenciam o “ciúme”, a “fidelidade”, a “monogamia” entre outras 
concepções questionadas pelos considerados poliamorosos. As análises foram feitas com base nas falas 
dos “poliamorosos” colhidas por meio de entrevistas realizadas no facebook. Os resultados da pesquisa, 
aparecem na fala dos “poliamorosos” e estão direcionadas para uma crítica a “mono-normatividade”, a 
monogamia como única forma de relacionamento. O poliamor é um modelo de relacionamento 
considerado “libertador”, “superior” e “honesto”. No momento em que o respeito a liberdade, a felicidade 
e a voz do outro é fundamental.  Os poliamorosos entrevistados não se posicionaram contra a monogamia 
(apesar de discuti-la como inferior), mas contra a mononormatividade que discrimina e “exclui” as outras 
formas de amar. A sociedade tentar ditar os sentimentos (de uma forma coletiva), atingindo o mais íntimo 
e singular do indivíduo. Restringindo o direito sobre os seus próprios e reais sentimentos, sua natureza, 
seus desejos mais sinceros.  O poliamor e as outras formas “livres” de amar apareceram como 
necessidades naturais do indivíduo, mesmo diante de tanta influência social construída desde a “invenção 
da monogamia”, que ainda está longe de alcançar a verdadeira e livre natureza humana.  
 
05. Guy Hocquenghem: uma bicha 

 Jésio Zamboni (UFES) 
 
 

Guy Hocquenghem é essa bicha louca e ácida que nos provoca a pensar hoje os meios de luta que as 
bichas têm construído para si pela vida afora. Hocquenghem constrói um plano de análise ética da bicha 
militante que rompe com a mera contestação ao mundo exterior considerado repressivo. A bicha em cena 
evoca movimentos de desterritorialização que desmontam as codificações do homossexual militante e as 
sobrecodificações do gay inserido nos circuitos de valores socialmente estabelecidos. É crucial tratá-lo 
como uma bicha de bando, figura de complexos jogos de forças coletivas que se deslocam e variam pelas 
conflitivas em meio aos movimentos sociais entre os homossexuais, dentre as quais destacam-se as 
relativas à Frente Homossexual de Ação Revolucionária, nicho onde a crítica de Guy se concretiza. 
Herdeiro da experiência de maio de 1968, Hocquenghem tenderá cada vez mais a centrar-se na análise 
dos próprios movimentos políticos, das próprias estratégias e práticas. A relação com “os normais” 
desenvolve-se como foco da luta ao promover vertigens entre aqueles que lutam. Discute-se que a 
potência da sua crítica, em síntese por enunciados rápidos e rasteiros e curtos e grossos, procede por uma 
análise situada como construção de problemas em paradoxos a viver como bichas. 
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06. Estupro de vulnerável: entre a proteção de menores e o sexismo dócil 
 

Tatyane Guimarães Oliveira (UFPB) 
Samara Monteiro dos Santos (UFPB) 

 
 

O Código Penal brasileiro classifica como estupro de vulnerável – ou seja, aquele cuja violência é 
presumida – dentre outras hipóteses, a prática de qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 
(catorze) anos. No entanto, a adoção de um critério objetivo que determine a existência de autonomia, 
especialmente quando as vítimas são mulheres, para a prática de relações sexuais, gera controvérsias no 
Poder Judiciário e até mesmo dentro do movimento feminista. Há decisões dos tribunais brasileiros que se 
afastam do critério objetivo trazido pelo Código Penal, relativizando a presunção de estupro e 
justificando-se na prática de relações sexuais anteriores ao fato denunciado ou mesmo na declaração de 
vontade da menor. Porém, em algumas decisões em que a fixação do critério sociomédico é observada, 
percebe-se que sua fundamentação pode ser avaliada por perspectivas diferentes, como um sexismo dócil 
que busca velar a sexualidade feminina ou como uma tentativa efetiva de proteção à dignidade sexual de 
crianças e adolescentes. O objetivo do presente artigo é realizar uma análise do discurso empregado nas 
decisões do TJPB quanto ao crime de estupro de vulnerável cometido contra menores de catorze anos, a 
fim de problematizar o embasamento político utilizado na sustentação das decisões jurídicas, observando-
se não apenas a decisão de condenação ou absolvição do réu, mas principalmente se sua fundamentação 
pauta-se no respeito à autonomia e proteção à dignidade sexual do gênero feminino. 

 
 
07. 1º. Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste – da invisibilidade ao primeiro encontro  

 
Carla Freitas dos Reis (UFBA) 

 
Este trabalho é recorte de uma ampla análise acerca da construção das identidades políticas dos homens 
trans no Brasil. Trata de um relato de experiência, enquanto observadora participante, com registro de 
diário de campo do 1º. Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste, acontecido no mês de junho 
deste ano, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Apoiado em referencial teórico pós-estruturalistas, é 
pretendido compreender quais estratégias políticas estão sendo acionadas por esse segmento, assim como 
realizar análise da dinâmica organizacional deste evento construído pela Associação Brasileira de 
Homens Trans do Brasil, bem como o material impresso produzido por eles e distribuído no Encontro. 
Dessa forma pretende-se constatar até que ponto os discursos que permearam os debates negociam com 
estratégias identitárias ou com as políticas da diferença. 

 
08. Processos de subjetivação, prostituição e (homos)sexualidade feminina 
 

Jainara Gomes de Oliveira (UFPB) 
 
O presente trabalho tem como objetivo abordar a relação entre (homos)sexualidade feminina e 
prostituição. Trata-se de mulheres que mantém práticas sexuais com homens por meio de uma relação de 
trabalho e com mulheres a partir de uma relação afetivo-sexual. Os resultados preliminares foram 
produzidos durante o trabalho de campo – observação participante e conversas informais.  
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09. “À noite nem todos os gatos são pardos”: etnografia noturna, juventudes e sociabilidade 
 

Cássio José de Sousa Silva (UFPA) 
 

Esta comunicação traz reflexões que fazem parte da proposta de dissertação cujo objetivo é investigar 
espaços públicos frequentados por jovens homossexuais masculinos, incluídos numa faixa etária entre 15 
e 25 anos, numa cidade do nordeste paraense. São espaços públicos que possuem dinâmicas, 
periodicidade, modos de circulação, apropriação e organização diferenciados e ao mesmo tempo próprios, 
mas que são socialmente reconhecidos pela presença desses sujeitos. Além disso, esses espaços possuem 
especificidades, na perspectiva do que se considera como púbico no contexto urbano, que permitem as 
redes de contatos estabelecidas dentro e fora deles. Assim, pretende-se discutir alguns dados iniciais das 
observações realizadas nesses espaços que incluem, uma praça pública, a feira Livre municipal e um 
grupo de quadrilha junina, dando ênfase neste último, evidenciando alguns desafios e contextos provindo 
do trabalho de campo nas noites urbanas, problematizando os “riscos” e os “segredos” que a noite 
carrega, e como este período é se torna propício para o desenrolar dos desejos e das sexualidades. 
 
10. Olhares de mosca em uma sauna masculina: verificação de narrativas e negociações eróticas! 
 

Erivaldo Silva Teixeira (UECE) 
Cristian Paiva (UFC) 

 
Em meio à recepção da “casa”, inquietações povoam esse observador junto à "quinta-feira nua" na Sauna 
Inglaterra, em Fortaleza. Debruçando interesse pelo campo das masculinidades fluídas (performatizadas 
em práticas e convenções culturais sem formulação identitária explícita e estável) e priorizando a imersão 
etnográfica enquanto ferramenta de compreensão das situações ali presentes utilizo as indicações teórico-
metodológicas de Santos (2012), Pocahy (2011), Viana (2010), Paiva (2009), os quais adentraram na 
ambientação de saunas masculinas, atentos aos códigos, negociações e manejo dos afetos entre homens. 
Esse texto procura, conforme inúmeras visitas “Na quinta nua” narrar como são negociados os corpos 
musculosos que desfilam desnudos, ostentando insígnias de virilidade. Com genitália à mostra, disponível 
para saciar desejos, o termo olhares de mosca devido à dificuldade em escrever cada situação foi 
suprimido devido o local ter lan house aos clientes. Oferta e demanda eróticas ali se oferecem uma à 
outra. Vou me inserindo nas categorias nativas aqui ressemantizadas ou transpostas entre os diálogos que 
apontam desqualificação do feminino e atribuição à passividade enquanto perda do que seja valorativo ao 
boy que ali estar. Ser ativo, ter 'pauzão' e cara de macho são distinções mais do que valorativas entre os 
clientes/boy’s. Nesse engodo, o termo P.A. (que faz por amor) é atribuído aos clientes que ficam entre si 
ou boy que talvez queria ficar sem receber pela massagem. O termo deduz o quanto há uma simultânea 
cobrança interna entre os boys e aos clientes para que “fiquem”, por intermédio do pecuniário. Nesse 
sentido, os boys , são porta-vozes de uma idealização viril e de construção corpórea elaborada e produzida 
nos folhetins e no imaginário erótico masculino. Hierarquia e modernidade nesses cenários coexistem. 
 
11. Docência masculina em educação infantil: olhar de um jovem professor 
 

Karine Jacques Hentges (UFSM) 
Angelita Alice Jaeger (UFSM) 

 
Muitos são os entraves que se apresentam aos homens que buscam na educação infantil seu espaço 
profissional, entre eles cabe citar, os baixos salários e baixo status social, a associação da profissão com 
características femininas e com a homossexualidade, além do constante medo do abuso sexual. Vale 
salientar, que mesmo com a feminização da escola, e as inúmeras dificuldades apresentadas, é possível 
encontrar vários homens que borram as fronteiras de gênero nas profissões e ousam se inserir em espaços 
que “normalmente” são redutos das mulheres, como é o caso da educação de crianças pequenas. Sendo 
assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a docência masculina na educação infantil. Para 
isso, utilizaremos as falas de um jovem professor com formação no magistério, perscrutando as relações 
de gênero e a construção da sua masculinidade no cotidiano profissional, entendendo ainda o que o levou 
a abandonar a profissão após três anos na educação Infantil em um pequeno município no interior do Rio 
Grande do Sul. 
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12. Implicações jurídicas e perseguições institucionais na ditadura stronista no Paraguai: 
heteronormas para a abjeção 1959 – 1982 
 

Clara Eliana Cuevas (UFPR) 
 
O Paraguai foi o primeiro país do Cone Sul a inaugurar um regime militar, em 1954. Porém, entre os 
discursos presentes na manutenção da norma do regime ditatorial stronista no Paraguai, que incluía a 
perseguição contra ideologias anti-capitalistas em geral, encontramos também um discurso normatizador 
das expressões sexuais e de gênero. A heteronormatividade, interpretada aqui como um regime 
biopolítico, foi utilizada para dar forma às práticas institucionais regulatórias na gestão da vida e da 
morte, afinal, como afirma Beatriz Preciado, falar de biopolítica também implica falar em uma 
tanatopolítica. Com base no código penal e nos documentos institucionais e jornais do período 
encontramos diversos casos em que a sexualidade e o gênero foram motivos utilizados pelo governo para 
legitimar a perseguição contra corpos de expressões ditas “desviantes”.  Apesar do período ditatorial no 
país começar em 1954 e terminar em 1989, sendo a ditadura mais longa da América Latina, traçarei dois 
casos para apontar o começo e o fim do presente trabalho. O primeiro, o caso 108 y un quemado em 1959, 
com a perseguição de 108 supostos “homossexuais” finalizando o trabalho com o ano de 1982 com o 
“caso Palmieri”, que resultou na perseguição de aproximadamente 600 pessoas consideradas 
“homossexuais”. Nestes casos o fundamento naturalizante do conceito de “família monogâmica e 
heterossexual” justificou tais perseguições e fomentou um clima de terror contra as subjetividades não- 
heteronormativas. 
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GT 29: Teoria queer, corpo, legislação e direito na arte contemporânea: 
subjetividade, estigma, cidadania e livre expressão 
 
Coordenadora/es:  
 
Dra. Nara Salles (UFRN) 
Ms. Sandro Sousa Silva (UFRN) 
Ms. Felipe Henrique Monteiro Oliveira (UFRN) 
 
 
01. Corpos marginais em “navalha na carne”: um olhar da dominação androcêntrica na obra de 
Plínio Marcos 

Berttony da Silva Nino (UFRN) 
 

 
O artigo propõe pensar na subjetividade e estigmas gerados a partir das personagens marginais na obra 
dramatúrgica do Santista Plínio Marcos, refletindo sob a construção social dos corpos e sua relação com a 
contemporaneidade. Promovendo uma discussão da concepção do universo Pliniano na obra artística 
“Navalha na Carne”, datada da década de sessenta, com novas compreensões e questionamentos presentes 
na vida social do século XXI. 
 
02. Imagens pornográficas: as imagens do “corpo sem órgãos” de Antonin Artaud e as imagens dos 
corpos da indústria pornográfica - aproximações 

Eduardo Santanna (UFPE) 
 

 
A intenção desta comunicação visa discutir as imagens do desejo da corporeidade na pornografia 
enquanto influência na cultura contemporânea, sua condição e contexto cultural subsumida ao mundo do 
mercado do erótico, comparativamente ao conceito de “Corpo sem Órgão” de Antonin Artaud. Este 
tematizando uma corporeidade que supere os limites expressivos das convenções ocidentais. Visamos 
com isso sensibilizar as artes e ciências para uma questão que não devemos nos alienar: a ampliação e 
influencias destas imagens da “corporeidade pornográfica”, no imaginário do corpo, erotizado, objeto de 
desejos, transversalizado em vários aspectos da sociedade contemporânea, tanto na cultura de massa 
como nas produções artísticas. Virtualidades. As expressões da corporeidade da pornografia, tema até 
então excluso, mantido sempre como “aquilo que não deve ser socializável” dentro dos padrões morais da 
sociedade ocidental, vem paulatinamente se popularizando, tendo relevância no imaginário dos desejos 
corporais em todas as camadas sociais. Talvez com mais expressão e influência na cultura de massa das 
camadas populares (funks e bregas), e nas artes visuais contemporâneas. 
 
03. Performances queer brasileiras 

 
Felipe Henrique Monteiro Oliveira (UFRN) 

 
 
O artigo tem como objetivo realizar uma averiguação sobre o fazer performático relacionado à Teoria 
Queer. Neste sentido, o estudo elabora uma descrição sobre a produção de estigmas e a forma como eles 
se instauram, se propagam e interferem na sociabilidade baseada heteronormatividade. No que tange as 
artes cênicas, o texto faz uma descrição acerca das performances brasileiras da Cia. Excessos e de Robson 
Ferraz, fazendo interface com os estudos da performance e as preposições cênicas de Richard Schechner, 
Brooks McNamara, RoseLee Goldberg, Ana Benstein, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Antonin Artaud 
e Hans-Thies Lehmann.  
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04. O riso manifesto: palhaço e reconstituições do criativo 
Flávio Louzas Rocha (UFRN) 

 
A abordagem do presente artigo pretende uma análise de caminhos possíveis para a reformulação perene 
da linguagem cênica do Palhaço, considerando aspectos filosóficos e sociológicos em relação ao riso e os 
sentidos de subjetivação do instante, que tratamos como a matéria prima desse tipo de comunicação 
artística. Utilizaremos referencias sobre os sentidos de festividade (BAKHITIN, MINOIS, HIZINGA) e 
números de palhaços modernos como estruturação da linguagem “tradicional” dos palhaços que, sob 
influência da filosofia (Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Foucault) vem tomando formas que submeteremos a 
uma análise específica, evidenciando a ação “subversiva” do riso nos campos da subjetividade, estigma, 
cidadania e livre expressão. A escola Situacionista tem papel chave na concepção dessas considerações 
em que o manifesto de Raoul Vaneigem “A arte de viver para as novas gerações” e a situação de deriva 
tem auxiliado na experimentação em espaços públicos com a figura do palhaço. Sugerindo proximidades 
entre as bases fundadoras da linguagem do Palhaço e a escrita situacionista (permeada, ora pelo marxismo 
engajado, ora pela estética nietzschiana de afirmação à vida) pretendemos justificar a pesquisa dessa 
linguagem associada a procedimentos de deriva, que transitam entre racionalidade e jogo, entre 
imaginários possíveis e normatizações/normalidades. Considerando a necessidade de um debate acelerado 
sobre a “insubmissão” do individuo a aspectos ideológicos, linguísticos ou comportamentais na sociedade 
global mas, principalmente, na atualidade conturbada de nosso país, o que se caracteriza como 
componente fundamental estruturante e reconhecível nessa manifestação cênica? - e ainda: Como 
podemos ( re ) significar esse elemento estruturante, em diferentes níveis, expandindo o alcance do 
agitador cultural risível, o “Palhaço pós moderno”? O riso contemporâneo padece muitas vezes sob a 
necessidade de um aspecto apaziguador dos atritos ou, revestido pela carapuça envernizada da ideologia 
radical utópica, mostra-se sério e raivoso. O Palhaço, no entanto, inscreve-se no campo de reconstituir 
aspectos infantis e/ou senis de comportamento, trazendo à tona uma “utopia” de bem estar e livre jogo das 
faculdades com o meio. Tabus das sociedades capitalistas, a educação pela experiência e o confronto do 
cotidiano com poesia e espontaneidade aderem a nossa concepção de “jogo e racionalidade” para a 
estruturação de uma ação cênica em deriva nos centros urbanos. A força corrosiva do comportamento ( 
des ) programado, assim como a poesia para a língua, é apenas o conceito chave dessa linguagem. 
Acreditando que a transposição desse “plano de conteúdo” que paira sobre a ação dos Palhaços “pós 
modernos” para o plano de conteúdo, em que a forma também toma caráter de desconstrução das relações 
e composição dramatúrgica do encontro, servirão para promover um debate sobre a despolarização da 
normatização/normalidade X transgressão/subversão. Submeter o cotidiano à subjetividade risível como 
plano de conteúdo tempera o livre transito do sujeito pelo espaço e por si. “Palhaços são poemas 
passeando de gente”.  
 
05. Atuações e papéis femininos: a feminização da corporeidade sócio-política no vivencial 
diversiones 

Girlane Cristina Siqueira (UFRN) 
 

 
No período obscuro da ditadura militar no Brasil, sabe-se que muitas mulheres militantes precisaram 
viver na clandestinidade e fazerem de seus corpos instrumentos “invisíveis” para combaterem a repressão. 
Nesse contexto, para a sociedade, cometiam um duplo crime, o de se opor ao regime e o crime enquanto 
gênero, visto que a figura de “mãe e esposa” voltava-se para a figura da “prostituta”. Devido à figura 
universal do militante, que era masculina, muitas militantes foram obrigadas a se “dessexuar”, ficarem 
masculinizadas, gerando outras denominações depreciativas contra a mulher, como “feias”, “mal amadas” 
ou “machonas”. Surge neste período um extraordinário desenvolvimento das artes e, no teatro engajado, 
diferentemente das militantes que precisavam esconder seus corpos, as atrizes faziam o oposto: se 
expunham para discordar da situação sócio-política vigente. A partir de um estudo sobre o grupo 
“Vivencial Diversiones”, este artigo desenvolve um olhar sobre a estética transgressora do grupo que 
recusou a linguagem teatral convencional O nu feminino é usado como protesto para questões como a 
violência, sexo e sexualidade. A estética do grupo se deu também com uma “feminização”, pois seus 
integrantes eram mulheres e travestis, que desenvolveram uma corporeidade subversiva e politizada: a 
consciência de uma insubordinação corpórea em resposta a um determinado contexto político-social.  
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06.  Exposição Peitos: aproximações entre gênero e vestimenta em uma instauração cênica 
 

Heloísa Helena Pacheco de Sousa (UFRN) 
 

Este artigo busca refletir acerca da instauração cênica “Exposição Peitos” da coligação Cruor Arte 
Contemporânea, trazendo pensamentos dentro da discussão sobre gênero e teoria queer a partir da relação 
proposta entre corpo e vestimenta dentro da obra. Utilizando as teorias desenvolvidas por Judith Butler, 
em aproximação com as questões pertinentes à estética do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, usado 
como referência para a criação da obra; propõem-se a ideia do gênero em constante devir, e a identidade 
como algo que se constrói performativamente. A obra é pensada dentro da linguagem cênica 
contemporânea percebendo o caráter político do corpo.  
 
07.  A poética do gestual feminino no corpo masculino: apontamentos para possibilidades estéticas 

 
Heráclito Cardoso de Oliveira (UFRN) 

 
Este trabalho pretende apresentar algumas reflexões a respeito da utilização da gestualidade feminina na 
construção cênica do texto “As Criadas”, de Jean Genet. Considerando que o texto foi escrito para ser 
interpretado por atores, buscaremos, neste sentido, tecer uma breve discussão acerca da corporeidade e da 
apropriação de uma gestualidade feminina por artistas do sexo masculino, orientados numa conjuntura 
cênica delineada por uma sequência de ações físicas. Como raia teórica, tomaremos como base alguns 
apontamentos, acerca do corpo, suscitados pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que embasará 
nossa reflexão sobre os princípios de alteridade e interdisciplinaridade do corpo, observando a sua 
capacidade de transpor os limites de gênero em virtude da criação cênica, apontando, desta forma, para a 
ampliação das possibilidades estéticas que vislumbram o corpo como poética. 
 
08.  Dinâmicas culturais no RN: influências, desistência e resistência 
 

Jordana Lucena de Souza (UFRN) 
 
As manifestações artísticas da dança encontram-se configuradas a partir de aspectos históricos, sociais e 
culturais das diversas sociedades. Essa história viva em nossos corpos revela sentidos e significados da 
nossa ancestralidade, da cultura mais ampla, saberes que foram passados de geração a geração, presente 
nas memórias cotidianas, designado em histórias incorporadas. Esses corpos incorporam aquilo que lhes 
traz significado, e essa incorporação dialoga com a dinâmica da vida, das necessidades desses corpos 
contextualizados. Assim, o artigo revela as investigações realizadas sobre as danças nos municípios de 
José da Penha, Caiçara do Rio do Vento, Pedra Grande e Janduís do Estado do Rio Grande do Norte, 
evidenciando suas práticas culturais que convergem e divergem na diversidade histórica, social e 
filosófica de cada contexto evidenciando seus sentidos e significados. A pesquisa contextualiza a situação 
social dos municípios, suas dificuldades, seus anseios e suas realizações, para assim percebermos como as 
danças dessas cidades vêm se comportando, aderindo ou não a uma nova roupagem, como estão suas 
relações com as influências globais que dialogam com o local, revelando assim um breve diagnóstico que 
discute sobre a diversidade cultural, as causas responsáveis pelas novas configurações e os motivos de 
suas permanências. 
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09. A desconstrução de gênero em Almodovar e o processo de criação de personas no Bazar Cult do 
Cruor Arte Contemporânea  

Josie Pessoa (UFRN) 
 

O artigo tem por finalidade analisar e discutir a maneira pela qual o cineasta Pedro Almodóvar trata os 
valores sociais referentes à construção sexual em seus filmes e o meu processo de criação para a 
instauração cênica UNISSEX, apresentada pelo CRUOR Arte Contemporânea. Para exemplificar utilizo a 
personagem Agrado, uma travesti muito autêntica, vivida por Antonia San Juan em “Tudo Sobre Minha 
Mãe” e Vicente que posteriormente se torna Vera, devido a uma cirurgia de mudança de sexo, vivida pela 
atriz Elena Anaya em “A Pele Que Habito”. Em ambos os casos temos corpos “desfigurados” perante 
certos padrões impostos pela sociedade.  
 

10.  Adão: um corpo de barro fenomenal 
Luiz Felipe da Rocha (UFRN) 

 
O homem diante do abismo, talvez esta seja metaforicamente a expressão que melhor represente a relação 
do humano diante da existência. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? São questões que 
ecoam diante do mistério desde tempos imemoriais, e das quais as respostas são o próprio mistério, que 
encarnado, se faz religião, rito, arte, e mito. Para Joseph Campbell, a mitologia é a música da imaginação, 
inspirada nas energias do corpo (Campbell, 2002, p.23). Merleau-Ponty, por sua vez, afirma que: O 
fenômeno mítico não é uma representação, mas uma verdadeira presença (Merleau-Ponty, 1994, p. 389). 
Nessa perspectiva, lançamos um olhar sobre o mito de Adão sob o viés da fenomenologia, não atados à 
literalidade que direcionou a forma ocidental de se pensar o corpo, mas na perspectiva simbólica que 
envolve os termos envolvidos, um corpo que sendo terra, é natureza, e com ela comunga da mesma 
essência. Um Adão, que sendo corpo, se rasga a constituir outros corpos, e em uma relação de 
adentramento os habita, um Adão que é Eva. A partir do terceiro capítulo do livro de Gênesis, que nos 
relata a experiência de Adão com o pecado, vislumbramos um corpo de experiências, uma vez que este ao 
experienciar o pecado foi marcado, o Adão que era nu, se vestiu. Corpo que carrega marcas do vivido, 
experiências que trazem o conhecimento situado entre os paradoxos, conhecimento que nos tornou 
habitantes do mundo temporal das sensações, que em sua temporalidade se mostra ao humano 
inesgotável.  

 
11.  O corpo masculino/feminino no centro da teia 

Maurício Moraes Motta (UFRN) 
 

Este artigo procura discutir o processo desenvolvido junto ao Balé da Cidade do Natal/RN na construção 
do espetáculo “Teia”, a partir da obra teatral Dorotéia, de Nelson Rodrigues. Os personagens da peça, 
cinco mulheres, eram interpretados simultaneamente por corpos masculinos e femininos dentro de uma 
concepção surrealista/esquizofrênica onde o desejo, que devia ser negado, se materializava, ganhava vida. 
 
12. O conceito de qualidade artística como exercício de poder e controle que representam e são 
representados 

Milena Costa de Souza (UFPR) 
 
Protegidas pela autoridade da tradição artística e seu verniz civilizatório, as imagens da arte, artistas, 
historiadores e críticos, perpetuaram estereótipos e clichês em relação à representação dos corpos. 
Entretanto, nas últimas décadas, as teorias feministas e Queer vêm contribuindo para o aprofundamento 
dos questionamentos sobre as representações corporais e os sujeitos artísticos. Este artigo propõe uma 
análise da história da arte ocidental, tal como proposta nas obras clássicas “Arte Moderna” de Giulio 
Carlo Argan e “A nova história da arte” de H. W. Janson, como uma narrativa que colaborou para 
organizar, explicar, hierarquizar e definir períodos de produção visual em uma linearidade “lógica”, a 
qual escondeu as experiências de diversos grupos sociais por meio da criação das categorias Arte e 
qualidade artística. Por meio de uma análise sob a perspectiva dos estudos culturais, as teorias feminista, 
pós-colonial e Queer, bem como a articulação da noção de narrativa da modernidade de Rita Felski e o 
conceito de corpo proposto por Judith Butler, revisitarei escolas artísticas modernas e contemporâneas 
com o objetivo de mapear a produção de discursos, dentre os quais o de “Arte pela arte”, para 
compreender de que maneira critérios aparentemente estéticos vêm legitimando/excluindo a inserção de 
sujeitos e corpos do mundo da arte.  
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13. A rua masculina 

Mirtthya Mark Lucena Guimarães (UFRN) 
 

O presente trabalho pretende discutir a relação da rua com uma visão culturalmente masculina, diante da 
artista de rua, que passa por situações adversas, enfrentando barreiras e preconceitos por ter feito esta 
opção, de estar na rua. Como referencial teórico, trabalharei com dois autores: Heleieth Saffioti e Durval 
Muniz. Além das discussões abordadas pelos autores, referente ao masculino e feminino, partirei das 
minhas experiências como artista fazedora de teatro de rua, que por vezes fui encarada com olhares 
preconceituosos. Abordarei ainda, que esta visão machista da rua vem sendo modificada e perdendo 
espaço, frente às posições de artistas femininas que veem reconhecendo este espaço como seu também.  
 
14. Modificações efemeras do corpo, sujeito e objeto, na pintura corporal, destaque da arte 
contemporânea  

Mona Magalhães (UNIRIO) 
 

O corpo alcançou um patamar de suma importância na arte contemporânea. Do sexo à alma, Michaud 
afirma (2008), a partir do pensamento de Foucault, que “o corpo tornou-se mais importante que nossa 
vida”. Neste trabalho, procuro abordar as modificações sofridas pelo corpo por meio da pintura corporal, 
deformações, projeções e inversões das propriedades corporais que resultam em corpos suportes 
recuados, invisíveis e/ou visíveis das obras de arte efêmeras.Da origem etimológica (corpus, -õris), que 
opõe a “materialidade” ou a “carnalidade” do corpo à espiritualidade da alma, às abordagens da semiótica 
ou da antropologia, que preenchem o corpo de sentidos culturalizados, chega-se ao corpo que nos 
interessa, aquele que, sendo suporte da pintura, oferece sua superfície já preenchida de sentidos. A 
semiótica francesa compreende que o corpo além de ser um dos vetores da sociedade, estabelece relações 
com o outro, ancora as “lógicas do sensível‟ e as formas de conexões semióticas com o mundo ao seu 
redor. Ele pode ser visto como objeto ou como sujeito. Sujeito do objeto que ele representa, das sensações 
que o excitam. Submisso ou resistente às imposições sociais, a pintura corporal é um dos meios que 
fazem dos corpos humanos “um hábitat de um ser em estado de pura vertigem” (BOCCARA).Serão 
analisados dois trabalhos do artista americano Craig Tracy, que utiliza corpos masculinos e femininos 
como suporte de suas pinturas, modificando-lhes formas para proporcionar-lhes novos sentidos. 
 
15. O corpo nu, aqui, é o corpo imigrante 

Pedro Costa (Universidade de Humboldt de Berlim) 
 

 
Aqui não é o corpo nu que incomoda, mas o corpo imigrante. Para isso, falarei da minha experiencia 
imigrante from Brazil, vivendo a quase 3 anos em Berlim-Alemanha. O meu interesse em Berlim foi, 
principalmente, a cena queer. Falarei de duas experiências principais: uma em Berlim, com foco na 
criação da Coalition Black and People of Colour na cena queer, e a do evento político-artístico em Linz-
Austria Fest des Lachens: “Wer lacht(e) wann über wen?” (Festa do Riso: “Quem ri de quem?”), 
realizado pelo maiz kultur, organização que trabalha com mulheres migrantes e onde fui convidado como 
performer e palestrante. Em Berlim existe a “Cultura do Corpo Livre” (FKK – Freikörperkultur), 
tornando o corpo nu livre de pré-conceitos e moralismos. A minha proposta, então, é relatar sobre o corpo 
imigrante, a partir da minha experiência como imigrante e artista. 
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16. O palhaço é ladrão de mulher e a palhaça o que é? Considerações acerca da comicidade 
feminina na palhaçaria 

Raquel Franco Almeida (UFRN) 
 

O trabalho propõe analisar algumas questões concernentes a atuação da mulher na linguagem da 
palhaçaria. Entendendo como esse movimento de aparecimento de mais mulheres palhaças, no contexto 
da criação artística, vem acontecendo no Brasil; já que este sempre foi um espaço, simbolicamente e 
profissionalmente, majoritariamente masculino e na atualidade vem sendo transmutado e ocupado por 
uma diversidade de palhaças que protagonizam o fortalecimento da chamada comicidade feminina.  
 
17. E que nesta encarnação eu nasci manga: experimentações em dança e a teoria queer 
 

Robson Batista Ferraz (UNICAMP) 
 

“É que nesta encarnação eu nasci manga” é um projeto de pesquisa e de experimentações em dança, 
atrelados ao pensamento queer. Lugar de informação, de comunicação, de encontros e trocas, é abrigo e 
rizoma de práticas e reflexões sobre dança e arte contemporânea no contexto da cidade de São Paulo e 
suas reverberações além-territórios. A partir do pressuposto de que o embasamento histórico, cultural e 
artístico de um país e/ou cidade é importante para o acesso mais horizontal à sua produção artística 
contemporânea, o projeto busca discutir o papel das memórias e da sexualidade na constituição da 
identidade pessoal e coletiva: daquelas encarnadas no corpo, daquelas localizadas no tempo e no espaço 
de uma cidade e daquelas vividas em instantes de relação. “É que nesta encarnação eu nasci manga” alude 
à carnavalização do sexo, muito usada por artistas na década de 80 como conceito-chave em suas obras 
numa espécie de metáfora para expor as desigualdades entre os sexos e assim quebrar suas algemas. Um 
gesto calculado que provocava e esperava uma reação, tal qual um sujeito implicado, performador. Deste 
modo, busca-se relacionar um universo amplo de práticas que desafiam nossas metodologias de pesquisa, 
permitindo uma discussão ainda incipiente no Brasil acerca da realização de investigações para a criação 
artística em dança em contextos de interação sexual, além de tencionar os limites da inteligibilidade 
cultural no que tange à sexualidade, ao gênero e a outros marcadores sociais de diferença, como classe, 
raça/cor, idade, dentre outros. Processos que partem da (homo)sexualidade, mas ligam-se a desafios mais 
amplos da teoria social contemporânea e ainda demandam mais discussões no âmbito das artes da cena.  

 
18. Unissex: instauração cênica como intervenção política e social desfazendo gêneros  
 

Sandro Souza Silva (UFRN) 
Pedro Fassanaro (UFRN) 

Yasmin Rodrigues Cabral (UFRN) 
 
A instauração cênica intitulada UNISSEX, realizada pela coligação Cruor Arte Contemporânea no ano de 
2012, teve como objetivo principal intervir na questão de repensar a noção de gênero socialmente 
imposta, mais especificamente na utilização de banheiros públicos por transgeneros. Essa ação se deu 
a  partir de uma ocorrência de transfobia ocorrida no Departamento de Artes da UFRN, quando uma 
pessoa  transgenero foi impedida por seguranças de utilizar o banheiro feminino. O trabalho do Cruor 
resultou na inauguração de um banheiro UNISSEX nas dependências do referido departamento utilizando 
a instauração cênica como ferramenta poética e política de questionamento e reflexão, intervindo 
diretamente no espaço público e social. Nesse sentido o trabalho aqui apresentado traz a arte, mais 
especificamente a arte cênica contemporânea, como possibilidade de transgressão e afirmação de direitos 
que muitas vezes não são discutidos na sociedade por esbarrarem em conceitos e preconceitos 
moralizantes, que atuam diretamente sobre os corpos dos indivíduos. Para isso trazemos essa discussão a 
partir de autores do teatro e da sociologia em consonância com os estudos da performance e da Teoria 
Queer. 
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19. Interfaces entre o resiliente e o artista-coreógrafo na dialogia do imaginário e o real 
 

Sávio de Luna (UFRN/UNP) 
 

O trabalho científico vem aludir uma discussão fundamentada em uma ciência dos sentidos. 
Estabelecendo uma tensão dialógica entre o real e o imaginário constituinte dos processos de resiliência e 
dos processos criativos, determinada pelas condições genéticas, culturais e históricas que definem a 
condição do homem. Estabelecendo um diálogo epistemológico com algumas ideias e conceitos do autor, 
neurologista e psiquiatra Boris Cyrulnik, situando os estudos etológicos pelo método comparativo em 
detrimento do analógico. Fundamentado no conceito de resiliência, na subjetividade e suas representações 
geradas (GONZÁLEZ REY), nas ciências cognitivas (BASTOS) e no processo de criação, e apoiado na 
ideia de interdisciplinaridade e de pensamento complexo entre as áreas de conhecimento, para assim, 
discutir e sugerir interfaces implícitas entre a resiliência derivada da necessidade do ato criativo e a 
condição do artista-coreógrafo como criador de obras artísticas.  
 
20. “O jogo do corpo e a dança dos marruás” 
 

Silvia Monique Rodrigues Ferreira (UFRN) 
 Lara Rodrigues Machado (UFBA) 

 
O presente artigo propõe descrever o processo de criação coletiva em dança, desenvolvido no âmbito da 
construção do Trabalho de Conclusão de Curso, com alunos do Curso de Licenciatura em Dança, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua proposta metodológica se baseia no Jogo da 
Construção Poética 3, desenvolvida pela segunda autora e será descrita em suas etapas, desde os 
laboratórios dirigidos em dança, contemplando a pesquisa de campo, até sua composição artística em 
dança, intitulada “Marruá”, que adota o jogo como fio condutor do processo artístico-pedagógico aqui 
apresentado. 

 
21. Corpo livre: relação entre arte e legislação 

Yasmin Rodrigues Cabral (UFRN) 
Nara Salles (UFRN) 

 
O artigo apresenta os procedimentos metodológicos relativos às investigações para a cena, do “Cruor Arte 
Contemporânea” (vide www.artecruor.com), no projeto de pesquisa, ensino e extensão “Arte 
Contemporânea e Cultura Investigadas Para Conhecer, Apreender e Transformar”, edital PROEXT 2013. 
Apresentamos uma reflexão da instauração cênica “Corpo Livre”, descrevendo o processo de sua criação 
e em quais aspectos rituais, sagrados e míticos está fundamentada, tendo como eixo norteador os estudos 
do corpo a partir do pensamento de Victor Turner, Marcel Mauss, Antonin Artaud, Richard Schechner, 
Renato Cohen, Anne Bogart.  Destacamos neste artigo a utilização do corpo nu como possibilidade 
estética e artística e de que forma podemos ampliar a visão sobre a nudez, possibilitando  uma maior 
experiência do corpo na arte. Discutimos ainda de que forma a legislação vigente encara a questão da 
nudez artística em espaços públicos e como é possível articular ações que discutam essa questão. 
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GT 30: Sobre sexopolítica ou o que pode o queer 
 
Coordenadoras/es:  
 
Maria Rita de Assis César (UFPR) 
Margarete Almeida Nepomuceno (UFPB) 
Susel Oliveira da Rosa (UEPB) 
 
 
01.  Bom Crioulo ou o que pode o queer para a reflexão sobre sexo e raça no Brasil 

 
Marcolino Gomes de Oliveira Neto (UFPR) 

 
Neste artigo analiso o corpo negro como um corpo queer. Inscrito na sociedade brasileira como um corpo 
“estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário” (LOURO, 2004), por fugir à norma de uma 
branquitude heteronormativa, tomada como natural, o corpo negro é aquele que escapa. Partindo desta 
definição proposta por Guacira Lopes Louro é possível supor também que nem todo corpo LGBT pode 
ser entendido como um corpo queer, tanto do ponto de vista da identidade de gênero, da orientação 
sexual, como especialmente, em relação à raça/etnia. Corpos queer são aqueles que fogem às 
inteligibilidades normativas e portanto escapam como abjeções. Dessa forma, o corpo branco construído a 
partir da norma heterossexual  contribui para a manutenção, tanto da norma sexual, como também da 
norma da branquidade, estabelecendo padrões hegemônicos de corpo e sexualidade e difundindo ideias e 
práticas racistas e homofóbicas. O corpo negro, hetero ou homossexual, ainda que seja construído a partir 
das performatividades da branquidade e da sexualidade hegemônica, permanece exposto a uma série de 
situações e ações preconceituosas e violentas que questionam sua presença nos espaços sociais. Tanto a 
heterossexualidade, quanto a branquidade são entendidas aqui, como propõe Judith Butler (2002), como 
construções performativas que, como tal ajudam a problematizar o gênero, a sexualidade e também 
as relações raciais. Para realizar essa discussão uso como fonte de interrogação o livro Bom Crioulo 
(1895) de Adolfo Caminha, que narra a relação afetiva entre dois marinheiros, um negro e outro branco, 
Amaro e Aleixo, respectivamente. A leitura contemporânea deste  livro, do século XIX, pode trazer 
questionamentos importantes sobre  homoafetividade e racismo no mundo atual, a partir de um diálogo 
entre a obra e as reflexões pós-estruturalista e a Teoria Queer. A obra analisada destaca duas formas 
importantes de segregação e preconceito, o racismo e a homofobia. Desse modo, recorro às interrogações 
que consideram o conceito de interseccionalidade para analisar as estruturas sociais, as representações 
simbólicas e as identidades, que naturalizadas, produzem e reproduzem as desigualdades de 
gênero, sexo e raça. 
 
02. Entre a teoria queer e cinismo – Gilda e a queerização da vida 

 
Jamil Cabral Sierra (UFPR) 

 
Diante das formas atuais de governamento da diversidade sexual, formas essas que têm operado na lógica 
de inclusão neoliberal, bem como das políticas identitárias direcionadas à população LGBT, esse trabalho 
propõe estabelecer um contraponto a essa constatação para provocar algumas tensões nesse 
empreendimento biopolítico que promove uma espécie de captura da diferença sexual e que deixa pouco 
espaço para a constituição de outros modos de vida ou para aquilo que denominamos, nesse trabalho, de 
vida vivível. Com os aportes foucautianos sobre a noção de ética/estética da existência, o pensamento 
queer e a figura de Gilda - travesti que viveu nas ruas de Curitiba nos anos 1980 – pretendemos ensaiar 
uma problematização da lógica identitária, por meio do cruzamento entre o que chamamos de atitude 
queer e atitude cínica, bem como caracterizar algumas formas atuais de contraconduta frente ao processo 
de normalização dos corpos e das práticas sexuais e afetivo-amorosas LGBT. 
 
Palavras-chave: Estética da Existência. Atitude Queer. Gilda. 
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03.  A natureza da vida 

 
Fernanda Magalhães (UEL-PR) 

 
O projeto “A Natureza da Vida” é constituído de ações performáticas realizadas em locais públicos em 
diversas cidades do mundo com fotografias realizadas por diferentes fotógrafos que participam do 
trabalho.  Na sequência de outras séries Fernanda aborda questões do corpo através de um 
posicionamento político e é fotografada, quase sempre nua, discutindo padrões, estética e as diversidades. 
Uma ocupação do espaço, um posicionamento, colocar-se presente e visível.  As fotografias realizadas 
por estes múltiplos olhares são fundamentais na construção do trabalho. Imagens com olhares 
heterogêneos que compõem um conjunto de imagens singulares. A procura por construir uma rede de 
imagens e interpretações sem um fio condutor mas composto com múltiplos olhares e diferentes formas 
de apresentação. Fotografias que afetem e instiguem à indagações sobre os sentidos deste momento. O 
que acontece, um protesto, moda, arte? De uma mulher gorda? As questões ficam no ar e nos diversos 
olhares diante da cena. Momentos inusitados de provocações fugazes. As performances foram realizadas 
no Central Park, NY; Jardim de Luxemburgo, Paris; Mar Negro, (Ана́па), Krasnodar, RU; Bosque 
Central, Londrina; Parque Del Prado, Montevideo; Depto. de Arte Visual da UEL, Londrina; Parque 
Tanguá e Univ. Livre do Meio Ambiente, Curitiba; Pier da Praia de Iracema, Fortaleza, CE; edificações 
queimadas do Cine Teatro Ouro Verde, Londrina, e nos escombros dos barracões de peroba do Depto. de 
Artes Visuais da UEL, Londrina. 
 
04.  O Olhar da Medusa: Teoria queer e psicanálise 

Germano Manoel Pestana (UFPR) 
Thayz Athayde (UFPR) 

 
Judith Butler a partir do conceito de performatividade da linguagem pensou em uma noção de gênero que 
também é performativa. A linguagem é um ato de interpelação, ela traz o sujeito à existência, mas ela 
também pode transformar o sujeito em um corpo abjeto. Ver e ser visto é a expressão cotidiana da 
performatividade de gênero. A mecânica se movimenta em torno do olhar do Outro que ensina, define 
limites de inteligibilidade e dita as regras do que pode ou não ser visto. Tudo aquilo que foge a esse olhar 
docilizador recebe o estatuto de abjeção e sobre este corpo são exercidos controles variados, na medida 
em que esses corpos questionam a própria legitimidade das categorizações normativas. Para esta reflexão, 
este Outro não é tomado somente em seu estatuto ontológico, mas, sobretudo, como instituição, Estado, 
como o biopoder e as novas formas de governamentalidade. O olhar do Estado sobre os corpos busca 
capturar identidades, transformá-las em corpos inteligíveis, marcá-las e identificar os corpos que sobram, 
os corpos abjetos. Lacan argumenta que a linguagem estrutura o inconsciente. Pensando na linguagem e 
no gênero performativo, podemos entender que essas estruturas atuam de forma inconsciente também? Se 
nos constituímos como sujeito a partir da linguagem, se nos inserimos no simbólico através do Outro, 
como entender o desejo de forma psicanalítica sobre o corpo e a sexualidade? Esse trabalho propõe um 
diálogo entre psicanálise e teoria queer, colocando em debate duas linhagens de pensamento, por um lado 
uma certa interpretação da teoria psicanalítica que coloca no centro de sua teoria o desejo do Outro e a 
teoria queer, que por sua vez denuncia os processos de normatização dos corpos e problematiza os 
sujeitos sociais-sexuais. 
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05.  Por uma epistemolorgia: manifesto de um não-homem 

 
André Luiz dos Santos Paiva (UnP) 

 
No trabalho discute-se a produção de discursos acerca dos gêneros e das sexualidades que partem de uma 
matriz de inteligibilidade específica e as possibilidades subversivas da manada TRANSviada questionar 
os saberes da norma através de uma produção de saberes anais. Questiona-se os modelos de 
inteligibilidade que inventam saberes “sobre” os que ocupam as margens, mas nunca um saber “dos” que 
estão à margem. Analisa-se o espaço de privilégio que forja essa produção discursiva como um espaço de 
produção de saberes que partem de pressupostos heterossexuais e a ele se contrapõe a produção de 
discursos e práticas de uma manada TRANSviada que se engaja na produção de um saber subalterno, 
reivindicando assim, ao invés de uma epistemologia normativa, uma epistemolOrgia subversiva 
produzida pelos sujeitos não-homens, dado que o sujeito da fala dos saberes hegemônicos é o homem, 
entendendo homem como qualquer pessoa que ocupe o lugar de uma heterossexualidade política. 
Defende-se a possibilidade de fala do cu numa visão ampliada que faz da proliferação de cus falantes nos 
corpos um espaço de produção discursiva subversiva. Por fim, discute-se como a produção anal dos 
saberes está atrelada a uma questão feminista, um feminismo sem sujeito determinado, do destrutivo, do 
contaminador, em síntese, um feminismo dos não castrados de cu, dos que não falam desde o lugar 
privilegiado do discurso dos “homens de verdade”, um feminismo que possa ser a aposta de todos os 
sujeitos não-homens. 
 
06.  (Des)fazendo gêneros e queerizandoa vida: uma proposta de (des)educação de corpos 

 
Maria Rita de Assis César (UFPR) 

 

Se o gênero é uma construção social, este não poderia guardar qualquer correspondência com um “sexo” 
e/ou um “corpo sexuado, descritos como natureza; isto é, não poderia haver qualquer continuidade entre 
gênero e sexo. (Butler, 1990) A partir desta indagação J. Butler instaurou a necessidade de uma 
problematização do corpo, compreendido, segundo esta autora, desde sempre como generificado. 
Tomando esta problematização como ponto de partida, proponho analisar tanto as capturas, como as 
experiências de gêneros, corpos e sexualidades que escapam às inscrições normativas ou 
heteronormativas, isto é, os “corpos abjetos”. Esse texto foi construído a partir de dois eixos: por um lado, 
uma análise das capturas de corpos e desejos, por meio dos conceitos de biopolítica e governamentalidade 
(M. Foucault), performatividade (J. Butler) e sexopolítica (B. Preciado);por outro lado, um segundo eixo, 
toma as experiências de corpos e gêneros como contra-conduta, resistência e experiências queer e ético-
política. Para este segundo eixo, são analisadas algumas “personagens”, com o livro-experiência de 
Beatriz Peciado, Testo Yonqui (2008), além de um conjunto de narrativas trans*. O objetivo que orienta 
esta análise é o deslocamento da pergunta sobre aquilo que somos, ou, “aquilo que se é”, para um 
questionamento sobre as nossa potencialidades, perguntando sobre “o que pode um corpo?”, sobre “o que 
estamos fazendo de nós mesmas/os”, ou ainda, “o que pode o queer?”  
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07. Entre a biopolítica e a sexopolítica 

Susel Oliveira da Rosa (UEPB) 
 
Michel Foucault dizia que desde os anos 1960 não vivemos mais em sociedades de consumo, mas em 
sociedades empresariais, marcadas pelos investimentos em capital humano. Cenário no qual o “homo 
oeconomicus neoliberal é um empresário de si mesmo, ele próprio é seu capital, a fonte de sua renda” 
(2008). Para tanto precisamos investir constantemente em nosso equipamento genético: o corpo. 
Sociedade empresarial que continua atualizando o dispositivo da sexualidade. Não é ele central ao 
funcionamento da biopolítica e suas tecnologias como a heterossexualidade? Sociedade empresarial que 
coincide com a “sexopolítica” - forma de ação biopolítica que passa a ser dominante no capitalismo 
contemporâneo, especialmente a partir ou após 1950, com a “proliferação das tecnologias do corpo 
sexual: medicalização e tratamento das crianças intersex, gestão cirúrgica da transexualidade, 
investimento na reconstrução e aumento da masculinidade e da feminilidade normativas, regulação do 
trabalho sexual pelo estado, boom das indústrias pornográficas” (Preciado, 2010). Se o sexo é correlato ao 
capital, essa é ainda uma questão central da política e da governabilidade.  No entanto, não é que a vida 
tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominam e gerem; ela escapa continuamente 
(Foucault, 2001). Esse modelo de existência -do homo oeconomicus - se aplica àqueles que aceitam a 
realidade, os que são manejáveis, eminentemente governáveis (Foucault, 2008). Com base nas reflexões 
de Michel Foucault e Beatriz Preciado proponho perscrutar a potencialidade da noção de “sexopolítica” 
no cenário contemporâneo. 
 
08.  Quando somos todos transexuais, o queer pode o corpo?  

Margarete Almeida Nepomuceno (UFPB) 
 

Investigar a subversão das identidades queers através das possibilidades das sexualidades e gêneros se dá 
no questionamento da própria corporeidade. Os queers são produtos da ideia de uma subjetividade de 
natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada e consumida através de agenciamentos 
de enunciação. Para tanto o sociólogo francês J. Baudrillard afirmava: “Somos todos simbolicamente 
transexuais”. O signo ou o órgão do corpo são próteses que levam o artifício, seja na mudança de sexo ou 
nos jogos vestimentares, morfológicos e gestuais. Se antes era o destino anatômico que ditava o modelo e 
comportamento identitário de gênero e suas escolhas sexuais, na pós-modernidade, é o destino artificial, 
produzido pela tecnologia de si que indica a multiplicidade deste devir. Este é o destino da 
transexulidade, não no sentido anatômico, mas no sentido geral do travestido, no jogo de significados dos 
signos da sexualidade. Analisando então os corpos enquanto próteses, todos nós somos transexuais, 
nossos corpos são fabricados: corpo-homem, corpo-mulher. Antes mesmo de nascer, já existe um devir 
sobre nossos corpos e nossas performances correspondentes ao sexo e gênero, um conjunto de 
expectativas estruturadas numa rede complexa que determina nossos gostos, comportamentos, 
gestualidades, subjetividades. 
 
09. Políticas da confissão: Michel Foucault sobre o governo dos vivos  

 
Nildo Avelino (UFPB) 

 
O tema da confissão, presente na reflexão de Michel Foucault desde o início dos anos 1960, seguiu a 
mesma direção das suas pesquisas do final dos anos 1970 concernentes com a problemática do governo e 
os estudos da governamentalidade. Sob essa perspectiva, a confissão é retomada como reconhecimento 
por meio do qual o sujeito autentica em si mesmo suas próprias ações e pensamentos. Portanto, não 
apenas ato verbal por meio do qual o sujeito pronuncia a verdade de seu ser: a confissão também vincula 
o sujeito à verdade, coloca-o sob uma relação de dependência com o outro e, ao mesmo tempo, modifica a 
relação que ele estabelece consigo mesmo. Segundo Foucault, é o que explica o crescimento massivo da 
confissão nas sociedades ocidentais até sua efetiva inscrição no coração dos procedimentos de 
individualização do poder político moderno. Considerando o curso Du gouvernementdesvivants, 
pronunciado por Foucault em 1980, como o ponto culminante da sua problematização em que o tema do 
poder como dominação é substituído pelo problema do governo como condução das condutas, o presente 
trabalho explora a análise foucaultiana sobre as práticas confessionais e as possibilidades de intersecção 
com os estudos da governamentalidade e as técnicas de si numa abordagem acerca do exercício do 
governo. 
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10.  Um corpo estranho vai às telas: o cinema como fonte de pesquisa e espaço de subversão do 
gênero 

Isabela Silva Nóbrega (UFPB) 
 
O presente trabalho intenciona contribuir com os debates acerca de gênero e sexualidade, suscitando 
questões fundamentais para a compreensão das tramas tecidas no tecido social. A partir da análise do 
filme Vera (Sergio Toledo; 1987), tentaremos analisar a representação da homoafetividade feminina, 
considerada como produção histórica e discursiva, a luta pelo reconhecimento dos direitos sociais das 
lésbicas. A proposta teórico-metodológica aplicada pelos estudos culturais e pela Teoria Queer se 
apresentam como um valioso instrumento intelectual, onde o pesquisador identifica os processos pelos 
quais se configuram o saber acerca da sexualidade balizando os artifícios pelos quais a heterossexualidade 
tornou-se normativa. A metodologia e a teoria aplicadas possibilitaram um breve estudo do drama 
existencial causado pelo conflito da construção de uma identidade sexual unilateral compulsória vivida 
por uma personagem transexual, fomentada por discursos e práticas culturais, mas também indica outro 
caminho para melhor compreender a identificação e representação do gênero, da sexualidade e do corpo, 
pois “o corpo também é a roupa e os acessórios que o adornam as intervenções que nele operam, a 
imagem que deles se produz”(GOELNER; 2007). Este estudo dirige olhar para os conflitos das novas 
configurações das identidades sexuadas na pós-modernidade, as formas de amar e a ligação das mesmas 
entre o ódio e a intolerância que permeia as práticas homofóbicas na sociedade. 
 
11.  A diabolização das relações de gênero na literatura de cordel 

 
Maria do Socorro Cipriano (UEPB) 

 
Emblema de um mundo cultural polarizado, onde as relações parecem se estabelecer a partir do bem e do 
mal, a literatura de cordel acaba por enunciar imagens hierárquicas constitutivas das relações de gênero, 
expressando o desejo de uma sociedade patriarcal para demarcar os lugares do feminino e do masculino a 
partir da moral cristã. Porém, ainda que essa literatura aponte para uma normatização cultural e definição 
heterossexual, nem tudo aí se apresenta tão simplista: eis que um personagem, recorrente nessa poesia, 
vem estilhaçar a aparente estabilidade de gêneros: o diabo.  Travestido em figuras de homem, de mulher, 
de animal, ele é o elemento catalisador das práticas sociais consideradas anormais e daqueles vistos como 
diferentes. Esse ser que se faz híbrido para seduzir e capturar almas para o inferno pode aparecer como 
um loiro sedutor, um negro esperto, uma mulher sexualmente agressiva; ele também pode se transformar 
em animais de conotação sexual como o bode, exalar cheiros que atiçam os sentidos, atraindo homens e 
mulheres para outro mundo: o do desejo, o da incerteza e da perdição. Portanto, o objetivo desta análise é 
discutir como, através da literatura de cordel, é possível perceber como o diabo enquanto figura mutante 
denuncia essa fronteira, que coloca em risco o ser-homem e o ser-mulher e a própria cisão entre o humano 
e inumano.  
12.  Cidade disciplinar, cidade dos hermafroditas: o feminino e o ambíguo na imprensa (PB, 1920) 
 

Alômia Abrantes (UEPB) 
 
A década de 1920 na Paraíba foi marcada pelas reformas modernizadoras da capital e por uma visível e 
polêmica ocupação dos espaços públicos pelas mulheres. A ideia de uma feminização da cidade e dos 
costumes passou a ser debatida intensamente pela imprensa da época, num misto de entusiasmo e 
recomendada cautela. Nesse contexto, corpos de mulheres e homens tornaram-se objetos de observação e 
análise dos cronistas, mas também de projeção através da publicação de retratos. O que passava a mover-
se diferente naqueles corpos? Que traziam de “novo” que ora seduzia, ora ameaçava?  Entre os textos que 
buscavam identificar e classificar aquelas mudanças comportamentais e da estética corporal fala-se por 
vezes na ameaça de um “hermafroditismo social”. Procura-se então neste trabalho indiciar e analisar 
discursos que compunham uma tensão entre o disciplinamento da cidade e da vida urbana, em função e 
em detrimento dessa imagem do hermafrodita social e da sua relação com um feminino que “excede”; 
discursos que sugerem então a ambiguidade, mistura e/ou inversão de identidades de gênero, pontuando-
se os entrelaçamentos de uma composição plural que liga as mudanças no corpo da cidadeàquelas nos 
corpos dos seus habitantes. Para tal, investe-se no campo da história cultural e nas suas conexões com os 
estudos de gênero e da corporeidade.  
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13.  Cartografias da transexualidade: a experiência escolar e outros deslocamentos 

 
Dayana Brunetto Carlin dos Santos (UFPR) 

 
O texto se propõe a elaborar um desenho cartográfico dos territórios narrativos da transexualidade na 
escola. Esta carta-cartográfica será criada por meio da análise das narrativas desses indivíduos sobre o 
processo de escolarização formal. Com o aporte das teorizações pós-estruturalistas e queer, o texto 
questiona a produção das definições estáticas alocadas em corpos e gêneros específicos, que 
correspondem a um traçado fixo para os corpos, isto é, a norma e a viabilidade dos corpos. Ou seja, a 
centralidade da normalidade para os corpos viáveis e bem adaptados e, a margem e a patologia para 
corpos inteligíveis e abjetos. Este texto tem como objetivo questionar a produção normativa do gênero, 
dos corpos, das identidades, das sexualidades e sua relação com a educação. Sendo a escola uma 
instituição disciplinar e normativa, não consegue suportar estas presenças. Para este texto, busca-se 
pensar os corpos e os prazeres, sobretudo em relação às narrativas trans*, a partir de múltiplas 
possibilidades de se colocar no mundo ética, estética e politicamente. Aborda-se, ainda, um possível 
devir“terrorista do gênero”, que poderá questionar as normas regulatórias do sistema corpo-sexo-gênero, 
deslocando o próprio conceito de gênero. Tais análises acabam por produzir uma reflexão sobre uma 
possível queerização, tanto da escola, como do pensamento. Queerizar o pensamento significa colocar 
em cheque as identidades sociais e sexuais, além de produzir territórios do possível e do vivível. 
 
14.   Sobre ciborgues, replicantes e (talvez) alguns humanos 

 
Elisa Mariana de Medeiros Nóbrega (UEPB)  

Gabriela Barbosa de Souto (UEPB) 
 
Esta bricolagem pretende dimensionar alguns dos agenciamentos maquínicos do tempo pós-humano. 
Como tudo aquilo que vivenciamos, esse é um tempo historicamente pensado, problematizado e 
anunciado por diversas linguagens, principalmente, daquelas que, desavisadas do cânone da cultura 
escrita, faz das imagens, o seu lugar de enunciado. 
 
15.  “Melhor do que arder” e “Miss Algrave”: corpo e sexualidade em Clarice Lispector 

 
Aline Pereira Santiago(UEPB)  

Ellen Hortência (UEPB) 
Camila da Silva Nascimento (UEPB) 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o controle do corpo feminino imposto pelos dogmas 
sociais e a tentativa de conter o desejo sexual das mulheres apresentado no livro: A Via Crucis do Corpo 
(1974), de Clarice Lispector. Para tanto focaremos a nossa análise em dois dos treze contos que compõem 
a obra: Miss Algrave e Melhor do que arder, onde as mulheres personagens dos referidos contos veem o 
desejo sexual como fonte de pecado mediante os dogmas sociais que as mantêm em uma prisão. Cenário 
no qual deveriam se policiar adequando-se às regras de uma sociedade moralista. Através da literatura 
analisaremos o contexto histórico e social em que são apresentadas as personagens, o controle do corpo e 
o rompimento com as normas estabelecidas pela sociedade sobre o corpo e a sexualidade das mulheres. 
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16.  Um outro olhar do cotidiano das relações homoafetivas no cinema brasileiro 
 

Fernando Domingos de Aguiar Júnior (UEPB) 
 
Nosso trabalho observa as relações histórico-afetivas entre pessoas do mesmo sexo que andam na contra 
mão dos padrões normativos estabelecidos pelas práticas de disciplinamento sociais, guiada pelos padrões 
da dominação masculina. Temática que se faz presente na agenda contemporânea de maneira peculiar, 
permeando e inflamando o debate religioso, pauta de inúmeros confrontos no Senado, tema abordado 
diariamente pela maquinaria midiática, ressonando nas ruas, nos bares, nas escolas, nas igrejas. Nossa 
pesquisa tem como proposta analisar e problematizar o cotidiano das relações homoafetivas abordadas 
nas produções cinemáticas nacionais intituladas: “Do começo ao fim” e “Como esquecer”. Percebemos a 
partir dessas duas obras, uma nova abordagem, um novo olhar a respeito da temática gay no cinema 
contemporâneo, re-apresentando o cotidiano dos diferentes, a relação afetiva entre iguais, a experiência 
do sentimento e do prazer sexual, a vivência e rotina que compete a todo e qualquer cidadão, 
apresentando os diferentes como iguais. A metodologia utilizada propõe cruzar a abordagem do cinema 
nacional com os textos de teóricos como Pierre Bourdieu, Guacira Lopes, Roger Chartier, Michel 
Foucault, João Silvério Trevisan, entre outros. 
 
17.  Agreste: por um desejo da transitividade através do erótico 

 
Patrícia Barbosa dos Santos (UEPB) 

 
Newton Moreno é um dramaturgo pernambucano considerado um dos mais líricos dramaturgos 
brasileiros. Toda a sua obra é perpassada por um acentuado lirismo. A peça que se propõe com este artigo 
analisar, é Agreste Malvarosa, tem por objetivo, sob o viés do teatro pós-dramático, e do conceito de 
narraturgia, estabelecer em volta do tema a fragmentação identitária característica da pós-modernidade, 
tratando do gênero como categoria flutuante, e como a sexualidade não pode se manter na bipolaridade 
masculino/feminino, mas está se renovando com novos gêneros que podem sequer ser nomeados, assim 
como a escritura atual no campo dramatúrgico, que não possui mais uma fixidez na sua forma enquanto 
gênero literário, apenas possível de ser compreendido pelo queer da vida, tomando como base teórica 
Butler, Louro, Abreu, Rosenfeld, Sinisterra, Lehmann. 
 
18.  DziCroquettes e a teoria queer 

 
Joelson Barreto Alves 

 
A teoria queer desestabiliza aquilo que é posto como normal, numa forma de deboche, tirando o sujeito de 
sua área de conforto e pondo em cheque a fixidez das identidades, mostrando que heterossexuais, gays, 
transexuais e etc. são moldados a partir de narrativas, são corpos pré-construídos. Considerando-se isso, o 
presente trabalho procurar refletir sobre os DziCroquettes: corpos-experiências-queer que nos anos 1970 
mostravam que as definições rígidas sobre os corpos e as identidades sexuais e culturais não serviam para 
representar o grupo, já que essas fronteiras são tênues e móveis, e muitos sujeitos ocupam justamente 
essas fronteiras. Os DziCroquettes não poderiam ser encaixados em um espaço pré-definido, parodiavam 
as performances de gênero ao exibir características masculinas e femininas: se vestiam de mulheres, com 
maquiagens, perucas, salto alto, mas também eram homens peludos, de barba e bigode.  
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19.  As barras e barreiras da transexual Kelly Alves: sua luta, sua integração e aquele nosso 
documentário 

Riccardo Migliore (UFPB) 

O cerne deste trabalho é a experiência fílmica através da qual por alguns meses acompanhei a batalha 
cotidiana da transexual Kelly Alves para aceitação e inclusão social. Segundo a protagonista de meu 
documentário “Barras e Barreiras, retrato de Kelly Alves”, a educação, ou seja, o estudo é uma porta de 
ingresso através da qual a pessoa insere-se na sociedade sem que ninguém possa nem sequer objetar. Por 
um lado o clube dos estabelecidos numa cidade interiorana de herança coronelista como Campina 
Grande: sua moral, suas fachadas e sua inclinação ao conservadorismo, promovido por uma elite que dita 
e preserva normas de conduta, valores e limites de tolerância. E por outro ela, no registro civil ele, ou 
seja, uma moça de mais de um metro e oitenta nascida num corpo de menino em seio a uma família 
camponesa da zona rural de Puxinanã (PB). Mediadora, tanto em meu documentário como na vida real, 
ela: Dona Francisca Alves. Falecida um ano após a gravação do documentário, esta mulher meiga, mas de 
grande caráter, força e discernimento explica porque a filha “diferente” é (ironia da sorte) a melhor dos 
seus filhos de sexo masculino, ou para melhor dizer, a única que não lhe deu desgosto. Dona Francisca foi 
quem criou Kelly para ser bem sucedida, dando-lhe a missão de e ingressar, de cabeça erguida, no clube 
dos bem sucedidos. E é isso que está acontecendo, apesar de tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

GT 31: A desconstrução dos gêneros nas obras literárias: repensando as 
representações do masculino e feminino na ficção 
 
Coordenadoras:  
 
Cleide Antonia Rapucci (FCL– UNESP/ Assis) 
Talita Annunciato Rodrigues (FCL–UNESP/ Assis-CAPES) 
Letícia de Sousa Gonçalves (FCL–UNESP/ Assis - FAPESP) 
 
 
01.  Os fios e o espelho: a desconstrução de gênero em “reflections” de Angela Carter 

 
Cleide Antonia Rapucci (FCL-UNESP/ Assis) 

 
O propósito deste trabalho é fazer uma leitura do conto “Reflections” da escritora inglesa Angela Carter 
enquanto uma proposta de diálogo entre os gêneros e uma possibilidade de compreensão, bem como de 
rejeição  da unilateralidade e da incomunicação. Este conto apresenta a possibilidade de um encontro do 
masculino com o feminino, de comunicação entre o homem e a mulher, possibilidade sintetizada pelo 
entrar no espelho ao encontro  do andrógino, o ser completo, que reúne em si o que foi separado. A 
personagem denominada Ele/ela/Tirésias, a tia de Anna, tece um enorme cachecol com um fio que sai do 
espelho. É descrita como ambígua, pois de um lado do rosto é uma linda mulher e do outro, um lindo 
homem. Neste sentido, representa o aspecto transformacional feminino, a mudança, o processo, o estar 
sempre criando de forma cíclica. O narrador, uma voz masculina, tem aqui a chance de romper com a 
unilateralidade, de encontrar um mundo em que os contrários possam coexistir. 
 
02.  O princípio do andrógino em “Sun and moon” e “Feuille d’album” de Katherine Mansfield 

 

Letícia de Souza Gonçalves (FCL – UNESP/ Assis – FAPESP) 
 
Pensar na questão do gênero sempre implicou um rol de apontamentos teóricos provenientes do campo 
biológico, psicológico, linguístico, filosófico, literário, cultural e feminista. À medida que o homem 
descobre-se um ser em transformação em um ambiente regido pela alternância de ideologias e por 
construções de subjetividades, a questão do gênero adquire novas perspectivas não só no meio acadêmico, 
bem como na prática social. Estudos na área têm posto à tona o ser humano e seu meio em referência à 
diferenciação biológica, ao comportamento social, à construção de discursos, à voz narrativa ficcional, à 
orientação sexual, à prática dos direitos humanos, entre outros. Em vista disso, o objetivo deste trabalho é 
fazer uma leitura dos contos “Sun and Moon” e “Feuille D’Album”, da autora neozelandesa Katherine 
Mansfield (1888 – 1923). Com base na referência ao mito de Narciso e na apreciação dos símbolos, como 
o sol, a lua, a porta e o ovo, este trabalho pretende abordar os signos da totalidade inicial, ou seja, o 
princípio do andrógino nas narrativas. Para tanto, utilizamos apontamentos acerca da questão do gênero e 
da teoria da androginia, difundida por Virginia Woolf no âmbito da literatura de cunho feminista. 
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03.  Tirésias revisitado: a dualidade de Eva em A paixão da nova eva, de Angela Carter 
 

Talita Annunciato Rodrigues (FCL – UNESP/ Assis – CAPES) 
 
Os âmbitos cultural e social se organizam em torno do eixo da dicotomia sexual, associado cada pólo a 
um campo de atributos e qualidades em que se exprimem diferença e complementaridade. Deste 
pensamento resultam as formas binárias, tais como: quente/ frio, ativo/ passivo, superior/ inferior, entre 
outras. A história de Tirésias, entretanto, parece subverter os preceitos da dicotomia na medida em que 
traz à luz a questão da transitoriedade da identidade, desmascarando a rigidez das formas fixas. De acordo 
com a narrativa mítica, Tirésias, presenciando a cópula entre duas serpentes, é transformado em mulher 
ao matar a fêmea da espécie. Anos depois, a cena se repete e, dessa vez, retoma sua forma masculina 
matando o macho. Tirésias então possui uma espécie de dupla posição, transitando entre os universos 
masculino e feminino. O jogo com a dualidade, presente no mito grego, também pode ser observada no 
romance A paixão da Nova Eva, escrito pela autora inglesa Angela Carter. Aqui, o protagonista Evelyn é 
transformado em mulher e representará, como o próprio título indica, a nova Eva. Propomos nesta 
comunicação refletir sobre o caráter dual da personagem Evelyn/ Eve, considerando a forma como ocorre 
a construção do feminino na obra acima mencionada. Para tanto, tomaremos como base noções teóricas 
sobre transformações no corpo, bem como o conceito de performance de gênero, formulado por Judith 
Butler. 
 
04.  Gênero e sexualidade em As memórias de um espírito, de Germano Almeida 

 
Mailza Rodrigues Toledo e Souza (USP) 

 
Germano Almeida, escritor cabo-verdiano nascido na ilha da Boa Vista, em 1945, é hoje um dos 
expoentes da literatura do arquipélago, sua obra atualmente é composta por quinze volumes, sendo o 
primeiro publicado em 1989, e o último 2010. Para esta comunicação selecionamos o volume As 
memórias de um espírito (2001). Este romance é estruturado em micronarrativas, cujo  tema é  o jogo de 
sedução geralmente protagonizado por Alírio, um narrador defunto,  e suas ex-namoradas, em um jogo no 
qual caça e caçador se confundem, assim como o dominado e o dominador, pondo em xeque os papéis de 
gênero tradicionalmente estabelecidos. Usando como aporte teórico os postulados de Gayatri Chakravorty 
Spivak (1988, 1993, 1994ª, 1994b); Elisabeth Badinter (1993) e Pierre Bourdieu (1998, 1999, 2007), 
buscaremos verificar se há ou não, nesse romance, uma tentativa de desconstrução ou revisão dos papéis 
de gênero. 
 
05.  Pietàs às avessas: o mito da família feliz nas obras de Lya Luft e Susan Swan  

 
André Pereira Feitosa (Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira) 

 
O trabalho propõe discutir a crítica sobre a maternidade idealizada presente em Exílio, de Lya Luft, e The 
Biggest Modern Woman of the World, de Susan Swan. Alicerçadas nas características do grotesco na 
literatura, as obras enfocam representações inversas de modelos estereotipados de perfeição feminina. 
Teóricos como Margaret Miles (2006), Geoffrey Galt Harpham (2006) e Ewa Kuryluk (1987) percebem 
que as figurações da Virgem Maria regem as qualidades aceitáveis de aparência, atitude e comportamento 
socialmente prescritos para as mulheres. As obras de Luft e Swan enfocam cenas de Pietà às avessas, 
questionando as exigências para se conquistar o ideal feminino nas quais a maternidade compõe o 
estereótipo da mulher virtuosa e, também, desmistificam a maternidade idealizada na qual as mulheres 
devem se espelhar. Colocando em cheque o que Luft apresenta como o mito da família feliz, e o que 
Swan ressalta como supersentimentalização da maternidade, ambas as obras desmantelam os valores 
estereotipados de perfeição feminina. 
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06.  Mulheres e guerreiras: representações femininas em María Rosa Lojo 

 
Antônio Roberto Esteves (FCL-UNESP/ Assis) 

 
No limiar entre literatura e história, a escritora argentina María Rosa Lojo (1954) tece seus relatos 
entrecruzando fios de variada procedência. O resultado é um tecido, diferente e multicolorido, onde 
categorias tradicionais como gênero e fronteira se esgarçam fazendo brotar de suas riscas, significados 
múltiplos e ambíguos. Nesse contexto, o trabalho pretende fazer uma leitura da representação da mulher 
guerreira e do guerreiro mulher nos relatos “El Maestro y la Reina de las Amazonas” e “El Alférez y la 
Provisora” do livro Amores insólitos de nuestra historia (2001). Neles, a ruptura dos gêneros e o 
deslocamento de fronteiras, direcionam a tessitura de histórias de amor pouco lembradas por um discurso 
hegemônico que trata de encobrir fissuras. Pelas manhas do discurso literário, celebram-se então esses 
amores já não mais insólitos, mas criadores de uma nova realidade, prenhe de encontros e comunhões, em 
busca da unidade perdida nos estertores do mito. Também por tais artimanhas, a mulher deixa de habitar a 
margem da história para ocupar o centro do relato. 
 
07.  Figuras femininas na reescrita da nação: uma leitura de Finesterre, de María Rosa Lojo e 
Desmundo, de Ana Miranda  

 
Gracielle Marques (FCL - UNESP/ Assis) 

 
Este trabalho propõe a leitura comparada das obras da escritora argentina María Rosa Lojo, Finisterre 
(2005) e da escritora brasileira Ana Miranda, Desmundo (1996). O recorte proposto privilegia o seguinte 
aspecto: ambas as obras apresentam uma atitude escritural que toma a história como intertexto ativo e 
questionador do processo de formação das nacionalidades latino-americanas. Dessa maneira, a fronteira, 
que não se refere unicamente ao espaço geográfico, é o fio que constrói o tecido textual das obras 
estudadas. Assim, a barbárie proscrita, isto é, os índios selvagens e infiéis, o atraso, e o deserto inculto do 
discurso dominador é reconfigurado pelo olhar das protagonistas, que enunciam a partir de uma zona 
fronteiriça, ou seja, a do estrangeiro que traspassa uma fronteira geográfica e se instala em um lugar que 
não é considerado próprio o que lhe permite a experiência de viver a tensão entre o que é conhecido e o 
que é alheio. Nesse sentido, o diálogo com o discurso histórico segue as concepções que Linda Hutcheon 
indica como características da pós-modernidade; as narrativas posicionam a escrita da história, assim 
como da ficção, a partir das margens “das figuras periféricas da história ficcional” (HUTCHEON, 1991, 
p.151) que atuam como forças transgressoras da homogeneidade cultural, ativando una rede de intertextos 
que expandem continuadamente as leituras de seu passado. 
 
08.  Abandonando O Gineceu: a consciência feminista em Elis Regina 

 
Edvânio Caetano da Silva (FCL-UNESP/ Assis) 

 
A voz que sacudiu o Brasil, assim foi Elis Regina Carvalho Costa (1945-1982), a mais importante cantora 
brasileira. Em tempos de repreensão a sua foi a voz de protesto que ninguém conseguiu calar. Uma 
intérprete do Brasil por excelência, nacionalmente conhecida, a sua importância para o feminismo deve-se 
às ideias que defendia. Ela acreditava que as mulheres mantinham-se presas a um sistema que elas 
mesmas ajudavam a manter e esse sistema deveria ser quebrado. Na escolha do seu repertório Elis era 
impecável, dizendo por meio dele tudo que pensava. Suas escolhas eram propositais e tinham um fim 
específico. E foi assim que ela interpretou, por exemplo, “Mulheres de Atenas” (Transversal do Tempo, 
1978), de Chico Buarque de Holanda e “Violeta de Belford Roxo” (Elis Especial, 1979), de João Bosco e 
Aldir Blanc. Ao cantar estas letras, Elis discute a situação da mulher em geral e em particular na 
sociedade brasileira. Ela constata e condena certa passividade dessas mulheres que seguiram e seguem a 
fórmula passada de geração em geração. Desse modo, a partir da discussão dessas letras e do contexto em 
que Elis as interpretou, o presente trabalho pretende analisar o papel da mulher brasileira em seu tempo, e 
a discussão por ela suscitada. Por meio de letras que eram verdadeiras obras literárias, Elis traz para o 
centro do debate o problema da mulher em seu tempo. 
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09.  A subversão dos gêneros na obra suspiros 
 

Éder Rodrigues (Universidade Federal de Rondônia) 
Samira Margotto (Universidade Federal de Rondônia)  

Cristiano Sousa dos Santos (Universidade Federal de Rondônia) 
 
Os processos que envolvem a desconstrução dos aspectos estruturais dos gêneros literários caracterizam a 
escrita contemporânea que se alicerça em meio aos espaços híbridos da criação. A fenomenologia deste 
terreno experimental encontra maior amplitude na literatura pautada pelos adventos da corporeidade 
enquanto eixo que fundamenta novas possibilidades expressivas, ao mesmo tempo em que efetiva 
texturas muito mais fluídas e subjetivas da linguagem. Nesta perspectiva de pensamento, propomos uma 
reflexão acerca da obra “Suspiros” uma narrativa híbrida que performa em dois vetores de desconstrução 
dos gêneros: o literário, ao confrontar as arestas do conto e embaralhar a polifonia de vozes, concepção 
de personagens e paradigmas estruturais; e o sexual, ao apresentar o universo feminino caseiro e cotidiano 
sob um prospecto de pequenas sub[versões] que esfacelam a questão genérica, elevando as condições 
incorpóreas a um patamar poético, líquido e mais condizente com os trânsitos ininterruptos do ser. 
Abordam-se ainda os desdobramentos da obra ficcional em questão em outras modalidades artísticas 
segundo o conceito de escritura performática, orientado a partir dos diálogos entre a música, as artes 
visuais e a dança.  
 
10.  O bom-crioulo e a representação homoafetiva e racial na literatura brasileira 

 
Maria Stella Galvão Santos (UnP) 

 
Este trabalho propõe uma leitura analítica de Bom-Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, primeiro grande 
romance brasileiro de temática homoafetiva. O livro foi recebido com silêncio pela crítica literária e pelo 
público, tanto pela ousadia em retratar a homossexualidade em um ambiente militar, como por relatar 
cenas de sexo interracial. A facilidade com que Caminha entrelaça temas de gênero e raça, de dominação 
e submissão, é analisada por Samuel Brackett (1994) à medida que se delineia a história da dominação do 
grumete branco pelo antigo escravo negro. O romance atraiu interesse dos leitores de língua inglesa – 
Bom-Crioulo apareceu no mesmo ano que os processos de Oscar Wilde, vistos hoje como o momento-
chave na construção da moderna identidade homossexual (COHEN, 1993; SINFIELD, 1994). Bom-
Crioulo segue uma estrutura narrativa linear, conforme o estilo dominante à época na literatura brasileira: 
o Naturalismo. Coerente com os propósitos naturalistas, Adolfo Caminha propõe um estudo psicológico 
sobre os tipos humanos apresentados: o negro, o sodomita e a mulher masculinizada. 
 
10. O medo e o duplo no conto Venha ver o pôr do sol, de Lygia Fagundes Telles 

 
José Humberto dos Santos Santana (Universidade Federal de Sergipe) 

 
 
O presente trabalho se propõe a analisar o conto Venha ver o pôr do sol, de Lygia Fagundes Telles, 
inserido na obra Antes do baile verde, uma coletânea de contos publicada em 1970. Esta narrativa nos 
chama atenção porque retrata sentimentos humanos que envolvem: amor, vingança e tragédia, 
evidenciando o desequilíbrio, o conflito e o descontentamento do homem no término de suas relações 
afetivo-amorosas. O clima mórbido proporciona ao texto uma atmosfera aterrorizante, ressaltando a 
profundidade da alma humana e intensificando o caráter trágico da vida. O conflito protagonizado pelos 
personagens apresenta uma luta exacerbada entre o bem e o mal, o amor e a morte. Neste contexto, 
tentaremos observar como esses sentimentos permeiam a vida desses atores sociais. Deste modo, nossos 
estudos serão pautados nas questões do duplo na Literatura e na teoria das leituras do medo. Por 
conseguinte, dialogaremos com Warner (2007) e Gens (2010) para compreendermos os valores que os 
medos traçam na questão social.  
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GT 33: Gênero, práticas “psi” e perspectivas de despatologização 
 
Coordenadoras:  
 
Patricia Porchat P. S. Knudsen (UNESP – Bauru) 
Sandra Elena Sposito (UNESP – Assis) 

 
 
 
01.  Cada dia na batalha e a batalha de cada dia: psicodinâmica do trabalho e sofrimento psíquico 
na trajetória de travestis e mulheres transexuais que se prostituem 

 
Alessandra Daniely Costa Maia (UFRN) 

 
Os movimentos LGBT e pesquisas realizadas nos anos recentes denunciam as diversas formas de 
violência a que são submetidas mulheres transexuais e travestis em situação de prostituição. Agressões 
físicas, verbais, psicológicas, sexuais e outras são relatadas como frequentes no espaço de exercício da 
prostituição. A partir de pesquisa etnográfica e entrevistas semi-estruturadas com mulheres transexuais e 
travestis em situação de prostituição no Distrito Federal, esse trabalho investigou as várias formas de 
sofrimento psíquico que decorrem das violências sofridas nos espaços de prostituição. Partindo das 
significações dadas por essas sujeitas à prostituição, suas definições de trabalho e as categorizações 
utilizadas por elas para definir e teorizar seu sofrimento psíquico provocado pelas violências sofridas, 
foram utilizadas as discussões sobre psicodinâmica do trabalho, feminismo e direitos humanos pensando 
as possibilidades dessas teorias para interpretar as formas como elas vivenciam o exercício da prostituição 
como trabalho. Por fim, interpelada pelas experiências que algumas entrevistadas tiveram ao buscar 
tratamento psicológico para lidar com o sofrimento decorrente das violências a que foram submetidas, foi 
lançado o olhar para o papel da psicologia enquanto perpetuadora das violências transfóbicas. 
 
02. Ativismo globalizado pelo fim da patologização da transexualidade  

 
 Leonardo Lacerda (UFRN) 

 
O ativismo globalizado pelo fim da patologização transexual tem obtido avanços nas suas discussões e 
nas suas demandas em diversos países. A campanha “Stop Trans Pathologization – 2012” pretendeu que 
fosse retirada a classificação da Transexualidade como transtorno mental do DSM (Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais), documento oficial da Associação Psiquiátrica Norte-Americana 
(APA). Este trabalho visa destacar a disputa de poderes entre as demandas e realidades do movimento 
social Trans e o discurso produzido pelas ciências médicas e Psi em relação à identidade transexual. 
Foram utilizados estudos bibliográficos sobre gênero, sexualidade e identidade coletiva e o 
acompanhamento sistemático das notícias sobre a campanha “Pare a patologização!”, na página oficial da 
campanha (http://stp2012.wordpress.com). O discurso médico-psiquiátrico sobre as identidades Trans tem 
sido constituído como um discurso totalizante que presume a abordagem de todo o conhecimento 
cientifico, histórico e social, sem deixar lugar para outras compreensões. O documento (SOC) Standards 
Of Care For Gender Identity Disorders da WPATH, compreende que a única maneira de que as pessoas 
transexuais tem para "tratar o seu transtorno" seria com as intervenções corporais através de cirurgias. 
Conclui-se, porém, que para muitas/os transexuais, a cirurgia não é prioritária e sim a mudança legal de 
sua identidade de gênero, além de afirmarem que o gênero não é determinado pela presença/ausência de 
uma determinada genitália. 
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03.  Reflexões sobre identidade e política de visibilidade na comunidade travesti: contribuição para 
a atuação Psi 

 
Emerson F. Rasera (Universidade Federal de Uberlândia) 
Flavia B. Teixeira (Universidade Federal de Uberlândia) 

 
 
A comunidade travesti tem lutado pelo seu reconhecimento como sujeitos de direitos, a partir de uma 
crítica à patologização, marginalização e desqualificação de sua experiência. Na tentativa de construir 
uma prática psicológica sensível a essa demanda,  desenvolvemos um projeto de extensão visando 
promover a organização das travestis como grupo para que busquem os seus direitos. Considerando as 
reflexões desenvolvidas a partir dessa experiência, o objetivo desse trabalho é  analisar alguns impasses aí 
presentes contribuindo para o aprimoramento das práticas psicológicas. A partir da análise dos diários de 
campo do projeto, destacamos três impasses: a) a luta pelo nome social que legitima a identidade de 
gênero pretendida pelas travestis, mas redimensiona o sentido dos seus nomes, estabilizando-os, 
formalizando-os e restringindo seu caráter criativo; b) a ênfase em ações políticas de visibilidade voltadas 
ao combate do preconceito, em detrimento de investimentos institucionais na defesa por políticas sociais 
que garantam direitos específicos; e c) a ocupação diferencial do ambulatório de saúde voltado ao 
atendimento dessa população que corre o risco de se transformar em reduto de usuários transexuais, 
marginalizando novamente as travestis. A análise compartilhada desses impasses deve proporcionar a 
construção de ações que respeitem a multiplicidade de projetos de vida desse grupo, e permitam uma 
atuação psicológica despatologizante e promotora da cidadania das travestis. 
 
04.  Homoafetivos e a supervalorização do presente: consumo e vaidade como mediadores de 
inclusão 

Wellington Passos (UNIP) 
Hanaide Kalaigian (UNIP) 

 
O objetivo do presente projeto foi o de investigar possíveis relações entre as crenças e os valores que 
possam definir uma forma de representação social traduzida em uma supervalorização do presente que 
influencie no processo decisório dos homoafetivos. O método constituiu-se de um projeto de investigação 
qualitativa conduzida através de questionário e entrevista semi-estruturada aplicado a três participantes. 
As entrevistas foram transcritas e os conteúdos foram organizados e analisados sob a ótica da Psicologia 
Social, e interpretados segundo a dialética materialista. Concluímos que os homoafetivos parecem 
expressar suas subjetividades de forma eudemonista, aristotélica, daí a supervalorização do presente que 
pode ser traduzida na preocupação excessiva com o consumo, imagem corporal e intelectual como 
mediadores de inclusão, enfim como eles constituem suas identidades. Concluímos que apesar de uma 
visão um pouco negativa em relação a um modelo de união que remete a união heterossexual, a 
reivindicação é por um novo conceito de família, a validação do afeto como constituinte de tal. Concluiu-
se também que novas representações sociais estão se delineando, mesmo que a passos lentos e que 
transformações estão ocorrendo na sociedade trazendo novas possibilidades de pensar o futuro. 
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05.  Relações homoparentais e adoção no Brasil: um caminho em construção 
 

Gladys Cristina Rosa Di Cianni (UNIP) 
Patricia Porchat P. S. Knudsen (UNESP – Bauru) 

 
O objetivo dessa pesquisa é conhecer a temática da homoparentalidade - com foco na homoparentalidade 
acessada por meio da adoção - a partir da produção científica brasileira em teses e dissertações dos 
últimos dez anos, de forma que produza uma articulação entre o papel da Psicologia e as possíveis 
demandas vindas dessas novas configurações familiares. Foi possível notar um aumento significativo na 
produção científica brasileira sobre a temática a partir de 2008, podendo estar relacionado à proximidade 
da legalização da adoção homoparental. Com relação aos estudos analisados, observou-se certa 
convergência entre os autores no que diz respeito aos vários aspectos inerentes à adoção homoparental, 
sendo os principais: família; constituição do sujeito, orientação sexual e homoparentalidade; processo 
legal da adoção. Os textos sugerem que os distintos discursos relacionados à homoparentalidade são 
costurados pelo preconceito, inclusive pelos próprios especialistas que são convocados a trabalhar 
cotidianamente com essas novas demandas. Neste sentido, de acordo com os autores, a Psicologia é uma 
das vozes representativas mais chamadas a opinar sobre a temática, porém, ainda há a necessidade de 
maior aprofundamento sobre o assunto por parte dos pesquisadores e profissionais que constroem essa 
ciência. A partir desse levantamento, concluiu-se a necessidade da produção de pesquisas voltadas para a 
temática da adoção homoparental, bem como o desenvolvimento de práticas psicológicas mais humanas e 
inclusivas, de forma que favoreçam e abram espaço para contextos e processos mais humanizados. 
 
06.  Gênero e psicanálise: uma relação entre gêneros além do Édipo 

 
Suelen Marques de Almeida Cunha (UFSCar) 

 
Novos discursos acerca da sexualidade foram construídos a partir do surgimento de novas configurações 
de gênero e de novas formas de subjetivação no mundo contemporâneo. Diante dessas mudanças, 
pretendemos analisar em que medida o conceito de sexualidade encontrado no discurso psicanalítico, 
principalmente no que se refere ao Complexo de Édipo, é influenciado pelos novos discursos de gênero. 
Aponta-se como objetivos dessa pesquisa, contextualizar tanto a sexualidade na psicanálise quanto a 
criação do conceito de gênero e, a partir disso, investigar se os pressupostos psicanalíticos reconhecem as 
novas configurações da sexualidade ou as restringem, normatizando-as. A metodologia a ser utilizada 
consistirá em um levantamento da literatura disponível sobre o tema proposto, o que permitirá chegar a 
algumas reflexões e considerações sobre o problema de pesquisa. O referencial teórico no presente estudo 
se pauta no trabalho de Michel Foucault sobre os dispositivos de poder que controlam a produção dos 
discursos e a criação de uma verdade sexual. Sendo assim, busca-se discutir a universalidade da 
psicanálise e o seu acolhimento das novas formas de gênero quanto teoria crítica e prática teórica. 
 
  



176 
 

 
07.  Discussões sobre a atuação de profissionais da psicologia na abordagem dos temas sexualidade 
e gênero nos meios de comunicação 

Marcela Pastana (UNESP) 
Ana Cláudia Bortolozzi Maia (UNESP) 

 
Representações normativas do gênero e da sexualidade são predominantes nos meios de comunicação, 
com o silenciamento e a estigmatização de muitos modos de ser, desejar e se relacionar. É importante que 
profissionais da Psicologia contribuam para desconstruir esta lógica excludente, e não para legitimá-la. 
Mas é frequente que seja atribuída a estes(as) profissionais a posição de definir e prescrever as formas 
“normais”, “saudáveis” e “corretas” de viver o gênero e a sexualidade. Considerando a importância da 
discussão e da reflexão crítica sobre a atuação de psicólogos(as) nos meios de comunicação, este foi o 
tema escolhido para os encontros do grupo “Sexualidade, Gênero e Mídia”, em 2012. Foram realizados 
15 encontros, no Centro de Psicologia Aplicada da Unesp de Bauru, com a participação de 10 estudantes 
dos cursos de Psicologia e Comunicação. Como forma de concluir e avaliar as atividades foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas. A partir da análise destas, apresentaremos elementos identificados na fala 
dos(as) participantes como: 1) Crítica a uma compreensão reducionista, binária e heteronormativa do 
gênero e da sexualidade; 2) Crítica a posição atribuída aos(às) psicólogos(as) nos meios de comunicação e 
3) Reflexões sobre diferentes possibilidades de atuação. Será discutida a importância da atuação de 
psicólogos(as) para desconstruir preconceitos e promover uma compreensão mais abrangente das 
múltiplas formas de viver o gênero e a sexualidade. 
 
08.  A produção da violência contra travestis: estigmatização, discriminação e humilhação 

 
Valéria Melki Busin (USP) 

 
Trata-se de pesquisa de doutorado em Psicologia Social, por meio da qual buscaremos compreender a 
dinâmica da transfobia cotidiana. O processo de estigmatização das travestilidades resulta em 
discriminações reiteradas. A humilhação e a violência dirigidas às travestis encontram legitimação social, 
porque as travestis fariam uma “migração” intergêneros, afastando-se, portanto, da masculinidade 
hegemônica, referente importante de poder. No imaginário social, as travestis fariam uma “opção 
voluntária” pelo feminino, “escolhendo” dessa forma perder o poder masculino. A feminilização 
ostensiva das travestis seria um dos fatores de legitimação social da violência a que elas estão submetidas, 
pois o feminino em nossa cultura é objetificado? A ambigüidade sexual e de gênero seria também um 
fator legitimador da violência e da estigmatização que elas sofrem, pois se encontrariam em “fronteiras 
perigosas” entre “ativo”/“passivo” e “homem”/”mulher”? A confusão, no senso comum, entre orientação 
sexual e identidade de gênero, faz com que travestis sejam consideradas homossexuais, então 
estrategicamente queremos conhecer as representações de homossexuais e bissexuais sobre as travestis, 
procurando identificar a transfobia entre pessoas cuja sexualidade também escaparia da 
heteronormatividade. Esperamos, com esse trabalho, contribuir para compreender a dinâmica psicossocial 
que legitima a violência contra as travestis, como forma de contribuir também para transformar essa 
realidade.  
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09.  Gênero, direito e sofrimento: o lugar do psicanalista 

 
Patricia Porchat P. S. Knudsen (UNESP – Bauru) 

 
A clínica psicanalítica da transexualidade é muitas vezes feita sob a tensão da avaliação e consequente 
fornecimento/fabricação de uma laudo que permite à pessoa transexual obter o direito de realizar 
tratamento hormonal ou cirurgias de redesignação sexual. Mas uma psicanálise não se faz sem o desejo, 
por parte do paciente, de se analisar, e de tratar seu sofrimento e mal-estar. Frequentemente pessoas 
transexuais procuram terapeutas para obter laudos – o que apontaria para uma patologização, pois os 
procedimentos hormonal ou cirúrugico são feitos a partir de um diagnóstico de Transtorno de Identidade 
de gênero constando no laudo. No entanto, a patologização de gênero vem sendo gradativamente posta 
em xeque. Por outro lado, nas entrevistas e nas análises realizadas, vislumbram-se dinâmicas e conflitos 
psíquicos que interferem em vários aspectos da vida dessas pessoas, inclusive na questão de gênero. O 
desejo de obter um laudo muitas vezes impede o paciente de dar legitimidade ao seu sofrimento (a não ser 
aquele mais imediato em relação à mudança de sexo e gênero). O objetivo dessa pesquisa foi o de obter 
dados junto à prática clínica exercida com referencial teórico psicanalítico para elaborar procedimentos de 
intervenção junto a pessoas transsexuais, que permitam respeitá-los em seus direitos, sem perder de vista 
a compreensão de sua dinâmica psíquica.  
 
10.  Psicologia na mídia: orientações dadas para adolescentes em revistas femininas sobre corpo, 
gênero e sexualidade. 

Sandra Elena Sposito (UNESP – Assis) 
 Marcela Pastana (UNESP – Araraquara) 

  Ana Claúdia Bortolozzi Maia (UNESP – Bauru) 
 

Esta pesquisa investigou a participação de profissionais da Psicologia nas revistas destinadas ao público 
adolescente feminino no Brasil. Tais publicações consultam psicólogos e psicólogas sobre orientações 
acerca do comportamento, relacionamentos, sexualidade, cuidados de si, questões de gênero e familiares. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as orientações fornecidas por psicólogos e psicólogas nas 
revistas destinadas ao público feminino no período entre março de 2010 e março de 2012, e realizar uma 
análise das mesmas a partir do Código de Ética do Psicólogo, das teorias feministas e de gênero, 
utilizando da metodologia de análise de conteúdo. Os resultados foram categorizados em: 1) padrões 
normativos de relacionamentos afetivos: é forte a presença da heteronormatividade, as repostas e 
conselhos partem do pressuposto da leitora como sempre heterossexual, em busca de agradar o parceiro; 
2) padrões normativos de relações sexuais: o tom é prescritivo e está presente a forte idealização de como 
a relação sexual deve ser, com a constante reiteração de padrões de gênero, principalmente no que diz 
respeito à centralidade dada para o romantismo; 3) padrões normativos de corpo: há a legitimação dos 
padrões vigentes, como se corresponder aos ideais estéticos de magreza e beleza fosse central para a 
feminilidade, em nenhum momento há a reflexão crítica e a discussão sobre tais padrões. 
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GT 34: Erotismos, pornografias e visualidades 
 
Coordenadoras/es:  
 
Edilson Brasil de Souza Júnior (Júnior Ratts) (Fanor) 

Thais Bittencourt de Miranda (UFBA) 

 
 
 
01.  GP Magno: relações entre a prostituição masculina e a internet 

 
Luigie Silvino D’Andrea (ENSP/Fiocruz) 

Antônio Carlos Cerezzo (USP) 
 
O presente trabalha traz a baila a relação do site de garoto programa e sua relação com a cybercultura.  
Verificando o site com o local de interlocução do seu produto e a prostituição. Mostrando novos espaços 
de homossociabilidade em que o referido garoto de programa posta suas relações com clientes e faz 
propaganda do seu corpo. Isso mostra como dispositivo analisador que novas relações emergem dentro do 
meu gay e a internet como elo ligador e propagador de uma cultura gay, que através dos seus vídeos 
mostra seu desempenho como garoto de programa com os seus clientes dando uma prévia de serviços 
profissionais. 
 
 
02.  Xvideos como fenômeno comunicacional e mise em scène no vídeo erótico amador 

 
Riccardo Migliore (UFPB) 

 
 
Este paper está voltado para uma reflexão sobre o universo sensual representado pelo portal Xvideos, aqui 
enxergado como fenômeno comunicacional. A amplidão do material erótico constantemente 
disponibilizado por usuários os mais heterogêneos oriundos de inúmeros países, nos leva a focar no 
chamado vídeo pornô caseiro, considerando relações heterossexuais, assim como autoestimulações 
erógenas femininas. Chegamos, pois a propor uma classificação inerente a tipos de filmes eróticos 
amadores, distinguindo entre amadores legítimos, parciais e também, falsos vídeos amadores.   
 
 
03.  Práticas sociais em sites de vídeos pornográficos amadores: o caso CAM4 

 
Thais Bittencourt de Miranda (UFBA) 

 
 
Com a popularização das diferentes ambiências digitais, explicitam-se mudanças comportamentais em 
diferentes aspectos sociais, incluindo-se aí, as práticas sexuais dos indivíduos. Este trabalho pretende 
problematizar algumas questões que cercam o fenômeno das interações efetivadas em sites de vídeos 
pornográficos amadores. Neste sentido, discute as características associadas à circulação - em “tempo 
real"  - de imagens de sexo explícitas feitas e disponibilizadas por "pessoas comuns", em especial aquelas 
relacionadas às práticas sociais que envolvem a privacidade, a solidão e o anonimato. O site Cam4, dada a 
sua popularidade e recente crescimento no segmento em questão, é o objeto escolhido para análise. 
Atualmente, é considerado um dos mais acessados desta categoria e com grande visibilidade, contendo 
vídeos de diversas partes do mundo. Além disso, o site é subdividido em categorias distintas, agregadoras 
de práticas sexuais específicas, possibilitando uma observação de diferentes dinâmicas de interação - 
vídeos envolvendo heterossexuais, homossexuais, transexuais; práticas sexuais grupais; práticas 
envolvendo indivíduos com perfis com algumas particularidades, como jovens, idosos, anões, obesos, 
dentre outras características. Para ancorar as discussões, utilizamos os referenciais da Teoria 
Dramatúrgica, proposta por Erving Goffman, dentre outros autores mais diretamente relacionados às 
questões da sexualidade e intimidade, tais como Michel Foucault e Anthony Giddens.  
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04.  O que você precisa para ser um machofucker: um relato sobre a perspectiva dos produtores 

 
Rodrigo Diniz Ferreira Cotta (UFBA) 

 
A partir de um contato real com os produtores da Machofucker (produtora de filmes pornôs gays), em 
uma visita à Salvador, pretendi narrar e deixar minhas impressões sobre a construção da estética fílmica 
da produtora. Debruço-me nessa análise sobre o caráter socio-cultural e me inclino às questões étnico-
raciais (em consonância com gênero e classe), fazendo um recorte de filmes em que há a performance de 
modelos negros - que conheci através dos relatos dos produtores. Há um foco também nos modelos de 
posição sexual ativa. De maneira geral, o perfil dos modelos negros ativos que eles selecionam é 
totalmente estereotipada, ou seja: marginalizados (pois os analisados já teriam cometido crimes, segundo 
os produtores); vulneráveis (por se submeterem a prática do bareback sem terem garantias de 
segurança/saúde), dotados (característica irrefutável) , "fodedores" (característica “nata”), pobres (por se 
submeterem a um cache ínfimo). Para além de apenas um relato de experiência, pretendo analisar a 
intersecção entre as características buscadas pela produtora para os referidos atores, pautando minhas 
reflexões nas já referidas questões étnico-raciais, de classe e gênero. O quociente desses elementos resulta 
na própria estética apresentada pelos vídeos da produtora. Soma-se ainda às minhas indagações, a 
tentativa de identificar nos filmes - na performance dos modelos - a “real autenticidade” de uma 
masculinidade (a do “macho fodedor sujo”) que os produtores afirmam ser o grande diferencial da 
Machofucker.  
 
 
05.  Bastidores do sexo – problematizando a pornografia feminista a partir de um olhar sociológico 
e feminista 

  Carolina Ribeiro Pátaro (UFPR)  
Miriam Adelman (UFPR) 

 
Trazer o debate sobre pornografia que se desenrola tanto na academia quanto na militância feminista é 
essencial para compreendermos o que tem sido chamado de pornografia feminista. Entendemos que falar 
de pornografia dentro dos movimentos feministas era, e ainda é, debater violência, sexualidade, escolhas, 
corpos; mas o debate se tornou polarizado, colocando de um lado as feministas anti-pornô que lutavam 
pelo fim da pornografia, e de outro as feministas pró-sexo, que acreditavam ser possível um pornô não 
agressivo e não sexista. A discussão ainda discorre de forma polarizada, contudo a nossa ideia é trazer 
esse debate de uma forma não binária, enevoando a aparente seccionalidade das visões e relacionando as 
abordagens feministas sobre pornografia com a proposta de um pornô feminista. Assim, o artigo buscará 
compreender e analisar o que é a pornografia feminista de Erika Lust, analisando-a a partir de um olhar 
sociológico apoiado sobre uma metodologia de análise de discursos e de conteúdos. As questões que 
pautam nossa discussão são: em quais contextos sociais e políticos se deram os debates, dentro do 
feminismo, sobre pornografia? Esses debates influenciaram o nascimento e crescimento da pornografia 
feminista? Como se posiciona a diretora Erika Lust nesse cenário? Por fim, trazer esses questionamentos 
para a pauta acadêmica é primordial, não só para o feminismo, mas para os debates sobre pornografia, 
corpo e sexualidade alargando fronteiras e fomentando debates. 
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06.  O corpo monstruoso em animações pornôs: uma análise de representações e referentes 
culturais  

Alexandre Eustáquio Teixeira (PUC Minas) 
 
Este trabalho propõe refletir sobre o tema das representações corporais em desenhos animados 
pornográficos comercializados em alguns sites de entretenimento adulto, tendo como referência de análise 
o campo das ciências sociais, em particular da antropologia do corpo. As animações pornôs 
comercializadas na rede mundial de computadores são produtos eróticos relativamente recentes. São 
produzidas geralmente por meio de ferramentas de computação gráfica, e são de diversos estilos e 
gêneros. Esta análise focalizará algumas animações recentes, direcionadas ao público heterossexual, em 
que há personagens bizarros ou monstruosos, para apontar os elementos culturais mais significativos, e 
que dão sentido a esses corpos-imagens absurdos, tornando-os centrais para a sua circulação no mercado 
erótico. Este trabalho está sendo realizado através de uma metodologia de análise do discurso 
foucaultiana, a partir de uma perspectiva trabalhada por Milton Milanez (2011), e se insere em um projeto 
de investigação mais amplo de doutoramento que vem sendo realizado pelo seu proponente no programa 
de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas. 
 
07.  Dize-me como tu gozas que te direi quem és? Prazeres sexuais anais e modos de subjetivação 

 
  Luciene Galvão (UFPE) 

  Luciana Leila Fontes Vieira (UFPE) 
 
O presente trabalho objetiva promover uma reflexão sobre como as práticas sexuais, mais 
especificamente, o sexo anal, se tornam modos de subjetivação. Utilizamos a noção foucaultiana de 
sexualidade enquanto dispositivo histórico e os estudos queer para problematizarmos as teorizações sobre 
o sexo anal. A conduta e os prazeres sexuais são comumente pensados sob a ótica de uma sexualidade, 
inscrita em discursos de verdade, funcionando como definidora da subjetividade humana. Segundo 
Michel Foucault (1988), o discurso científico é uma das matrizes de produção do sexo baseado na 
reprodução e alinhado as regras das ciências naturais. Desde a década de 80, os estudos queer apontam 
como a região anal, pode funcionar enquanto espaço privilegiado de resistências às lógicas 
hetenormativas, na medida em que poderia desfazer a relação direta entre coito e reprodução, entre 
masculino e feminino e entre prazer sexual e genitália.  Nesta perspectiva, o sexo, o desejo e os prazeres 
sexuais são efeitos de uma formação específica de poder e não instâncias subjetivas. Os prazeres sexuais, 
portanto, não estão relacionados à identidade sexual e de gênero e, a rigor, não são a base de todos os 
prazeres possíveis e nem se restringem ao prazer físico. 
 
08.  Ok, eu sou cadela: reflexões sobre pornô pop pocket e a poesia pornográfica de autoria 
feminina 

 
Juliana Goldfarb de Oliveira (UFPB) 

 
Este trabalho tem como objetivo examinar o caráter pornográfico na obra Porno Pop Pocket, escrita por 
Paula Taitelbaum e publicada em 2004. A partir do título é possível perceber a transgressão da 
pornografia, já que essa temática que é considerada por alguns setores culturais como tabu, entra em 
contato com o pop; isto é, com a cultura midiática de fácil acesso. Além disso, este livro, que é de autoria 
feminina, rompe com os paradigmas da sociedade falocêntrica ao abordar a sexualidade de modo 
explícito e a organização dos poemas no livro sugere o ato sexual, em que a mulher, ao abrir as pernas, 
também se descobre e se revela agente da relação. Desse modo, a autora se utiliza do discurso 
pornográfico, que foi, por muito tempo, instrumento de imposições do poder masculino sobre as 
mulheres, para dar uma nova significação a ele. Para realizar tal análise, utilizaremos a crítica feminista 
contemporânea, que apresenta como foco a literatura escrita por mulheres e sua emancipação da ideologia 
patriarcal a partir do texto. 
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09.  Alice Repartida em quatro ou Alice, do fantástico ao pornô: reflexões sobre corpo, gênero e 
sexualidade em Alice no país das maravilhas 

 
Edilson Brasil de Souza Júnior (UFC) 

 
 
Com base na relação entre corpo, arte, mídia e erotismo, este trabalho tem por objetivo principal refletir 
sobre as condições atuais do corpo contemporâneo (no que se refere principalmente ao gênero e à 
sexualidade) a partir de um estudo sobre a vídeo-arte “Variaciones sobre Alicia” [2012] produzida pela 
artista Flor Alibertir, a qual, por meio da técnica "foundfootage", mescla cenas de orgasmo de atrizes 
pornôs e imagens do desenho dos Estúdios Disney "Alice no País das Maravilhas". Para tanto, o trabalho 
tomará como base, além da vídeo-arte e do desenho animado da Disney, o livro “Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas”, do escritor Lewis Carrol e o filme “Alice no País das Maravilhas” [2010] do diretor 
Tim Burton. Em todas as obras citadas, será analisada a cena do encontro entre Alice e o Chapeleiro 
Maluco (base da narrativa da vídeo-arte) para então desenvolver uma reflexão crítica sobre como a 
cultura age sobre os corpos e as subjetividades por meio de discursos tradicionais que tentam normatizar 
os sujeitos em determinadas representações identitárias e como esses mesmos sujeitos podem subverter as 
determinações culturais a partir de um discurso de autonomia que é resultado, dentre outras formas, de 
um comportamento performático expresso de forma física e verbal. 
 
10.  Pricasso: pintura, gestualidade e erotismo 

 
 Ítalo Anderson Lopes Pinheiro Clarindo (UFC) 

 
 
O presente trabalho tem como foco investigar e questionar a relação da pintura e da gestualidade com o 
erotismo através da imagem de Tim Patch, mais conhecido como Pricasso, artista que utiliza seu membro 
sexual como instrumento de criação pictórica em uma performance que se encontra entre o artístico e o 
erótico. 
 
11.  As questões sexuais na obra de Newton Moreno 

 
Rodolfo Pereira de Lima (UNICAMP) 

 
O presente trabalho tem o intuito de analisar peças teatrais no qual as relações e práticas homoeróticas dos 
personagens estão em evidência. Investigando a forma como essas personagens foram retratadas no que 
tange a questão sexual, levando em consideração as possíveis releituras de suas particularidades expostas 
num texto de teatro.  A idéia é analisar a dramaturgia do autor pernambucano Newton Moreno, 
recortando sua produção pelo viés de peças com personagens homossexuais e a forma como as mesmas 
lidam com as práticas sexuais. Bem como a contribuição que o autor oferta ao seu leitor/público e a 
reverberação de sua poética para além dos gêneros.  “Agreste”, “Deus sabia de tudo e não fez nada”, “A 
Refeição”, “Dentro”, “A Cicatriz e a Flor”, “The Célio Cruz Show” e “Ópera”, setes textos foram 
selecionados para a análise. Pretendo incitar uma discussão sobre um possível teatro gay - que seus textos 
ressaltam sem temores e de forma bem singular - e a reverberação de tais exemplos ficcionais para um 
possível debate a cerca dos hábitos e subjetividades de pessoas que se relacionam sexualmente com outra 
do mesmo sexo. Para tanto partirei de três pressupostos: o olhar pornográfico (e subjetivo) para as ações 
sexuais dos personagens, os estudos CAMP para analisar sua obra a partir de estilos como a paródia – por 
exemplo e o que a filosofia traz a tona sobre verdade e interpretação. 
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GT 35: Desfazendo gênero e construindo personagens nas literaturas de 
língua portuguesa 
 
Coordenador/a:  
 
Carlos Eduardo Bezerra (Unilab) 
Telma Maciel da Silva (UEL) 
 
 
01.  Mulher-Macho, sim senhor: discutindo a ambiguidade de corpos e de gênero em protagonistas 
femininas da literatura brasileira.  

Ana Kelma Cunha Gallas. 
(Faculdade Santo Agostinho – Teresina – PI) 

 
Este artigo apresenta alguns aspectos da complexa relação entre corpo, cultura e gênero nas sociedades 
contemporâneas, reflexão que nasce do resgate de personagens femininos presentes na literatura brasileira 
que foram caracterizadas como apresentando um jeito de corpo desviante. O corpus dessa pesquisa é 
constituído por três romances da literatura brasileira, todos de autoria masculina, que tem como 
protagonistas mulheres que fogem ao estereotipo consagrado ao gênero feminino: Luzia, do clássico 
Luzia-Homem (1903), de Domingos Olímpio; Diadorim, de Grande Sertão: Veredas (1953), de 
Guimarães Rosa; e Maria Moura, personagem central do Memorial de Maria Moura (1992), de Raquel de 
Queiroz. Essas personagens e as respectivas obras são confrontadas teoricamente a partir de textos 
contemporâneos que discutem, especialmente, as relações entre performance e gênero, de autores como 
Michel Foucault (2005), Judith Butler (2002, 2003) e Beatriz Preciado (2011). Tais reflexões são 
utilizadas na compreensão dessas personagens que romperam com o estereotipo tradicional na literatura 
brasileira, de mulheres frágeis, dependentes, submissas e passivas.  
 
02.  A representação feminina e os elementos da construção identária em Mukai, de Ana Paula 
Tavares  

Ana Kelma Cunha Gallas 
Gabriela da Paz Araújo (UEPB) 

 
Nesse trabalho será analisado o poema MUKAI de Ana Paula Tavares, este que faz parte da coletânea de 
poemas que compõem o livro O lago da lua (1999). O contexto histórico de Angola é essencial para essa 
analise, pois é necessário compreender o papel feminino nessa sociedade, com referência direta na dura 
realidade vivenciada por essas mulheres. Tem-se como objetivo o estudo da representação feminina, por 
meio da utilização da simbologia africana, para caracterizar a personalidade das mulheres angolanas, que 
em sua grande maioria sofrem pela opressão machista, desencadeada por gerações anteriores, mas que 
influencia diretamente na construção identitária das mesmas. Esse trabalho se constitui por meio de 
pesquisas bibliográficas, que estabelecem o percurso histórico com a realidade vivida nesse país. Os 
resultados são obtidos em meio à compreensão da construção de identidade das mulheres angolanas, a 
partir do intuito de retratar o seu papel social.  
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03.  As mulheres na ótica de Lima Barreto 

Paulo Alves (UFPB) 
 Wilma Martins de Mendonça (UFPB) 

 
Neste trabalho, objetivamos investigar a presença e atuação de personagens femininas e sua 
caracterização na obra literária de Lima Barreto. Analisaremos, na verdade, apenas duas personagens 
entre as várias que compõem o universo feminino barretiano: Olga de Triste fim de Policarpo Quaresma 
e Edgarda de Numa e a Ninfa. Nestes dois tipos femininos, observaremos especificamente a forma de 
agir, a maneira de se portar diante das situações e o seu porte ontológico, isto é, o jeito de ser em si de 
cada uma, que, resumindo em duas palavras tem-se, ternura e incisividade. Como apoio teórico 
utilizaremos Michele Perrot com sua obra As mulheres e os silêncios da história, em que ela apresenta a 
mulher ao longo da história e discute o espaço reservado a elas; enquanto chama a atenção para os 
mecanismos utilizados pela mulher para escapar da “predestinação”. Usaremos também o texto “Gênero: 
uma categoria útil para uma análise histórica” de Joan Scott; e a obra Política sexual de Kate Millet. 
Procederemos de forma conceitual e analítica. A partir de conceitos binários, como público e privado, 
faremos uma leitura contrapontística entre os textos analisados e os textos teóricos que nos servirão de 
suporte analítico, não raro fazendo referência aos conceitos de igualdade e diferença para compreender a 
área de atuação da mulher: o espaço dado e o conquistado. Objetivamos assim mostrar a mulher 
barretiana como um ser de atitude que escapa ao socialmente pré-definido e fugindo da espera, chega à 
ação.   
 
04.  Representações do corpo na poesia de Bianca Lafroy 

Carlos Eduardo Bezerra (UNESP) 
 

 
Neste trabalho, analiso as representações do corpo na poesia de Bianca Lafroy, poeta paranaense que 
publicou, em 2012, o livro Embrulho líquido, no qual representa a sua experiência de vida como travesti e 
como prostituta. No entanto, não é fato que a sua poesia se insere em categorias já conhecidas d@s 
leitor@s como “poesia marginal” ou “poesia maldita”. Bianca Lafroy apresenta um outro tratamento dado 
à palavra e ao tema proposto neste trabalho: o de um profundo envolvimento estético, cheio de referências 
a outr@s autor@s e obras com @s quais ela, como leitora, soube dialogar. A hipótese inicial a ser 
defendida é a de que o corpo na poesia de Embrulho líquido é fragmentado, estilhaçado, representado 
através de oximoros, de pares discordantes de qualidades, do uso dos sentidos.  
 
05.  A relação existente entre o “Eu”, personagem feminina do romance Água Viva e a sociedade 

 
Jéssica Mayara Lisboa Leite 

 
Em Água viva, romance de Clarice Lispector, o “eu” feminino, ao escrever para seu suposto ex-
namorado, expõe as angústias e aflições de um ser que vivencia um conflito interno existente entre o 
“eu”. Essa personagem, ao mesmo tempo em que escreve, pinta sua história, sua vida, sua memória, 
expõe seu corpo: “escrevo-te toda inteira [...] é também com o corpo todo que pinto os meus quadros [...]” 
(LISPECTOR, 1988, p.10). A arte de pintar e a da escrever são processos complementares, no qual a 
artista (o “eu” que escreve) questiona o seu espaço na sociedade. Nessa perspectiva, pretendemos no 
presente trabalho, analisar a relação existente entre o “eu”, personagem feminina de Água viva, e a 
sociedade, atentando-se para os diálogos existentes entre arte, literatura e sociedade. 
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06.  “Amores que não têm nome”: relações homoafetivas e a questão do silêncio 
 

Lucicleide da Silva Araújo 
 
 
As relações homoafetivas em suas diversas representações na literatura Ocidental, a expressão de seus 
amores, como estes sujeitos são escritos e inscritos na sociedade, a forma como estas práticas 
marginalizadas são lidas e percebidas em nossa sociedade nos dias atuais, são as questões norteadoras 
deste trabalho. Valemo-nos dessas narrativas - que contemplam os sentidos da vivência homoerótica 
feminina e masculina e, que falam de amores que se realizam no avesso da fala, do gesto -, para analisar 
as vozes que se camuflam em sussurros e revelam as experiências próprias da homossexualidade no 
silêncio que acompanha esses desejos confinados à clandestinidade de seus afetos. Pretendemos a partir 
da análise da literatura ‘desviante’- como também é chamada essa porção da poética que expressa em 
letras e fonemas, as vivências do desejo entre sujeitos marginalizados pela sociedade -, compreender as 
várias nuances em que são representados esses desejos, a partir daquilo que é próprio na narrativa 
homoerótica. Nossa inquietação maior é entender o significado do corpo, gestos e outras práticas que 
caracterizam a performance erótica destes discursos, buscando a conexão entre tais signos dentro de uma 
esfera  de ‘biopoder sociocultural’. Para tanto, nosso trabalho dialoga com obras de Clarice Lispector, 
Caio Fernando Abreu, Cassandra Rios, Marcel Proust e Oscar Wilde – diálogo no qual podemos conceber 
uma ponte literário-temporal dentre os séculos XIX e XX.  
 
07.  O espaço da mulher no corpo da dramaturgia: uma reflexão sobre a sexualidade feminina na 
literatura e história do Brasil contemporâneo 

Jaqueline da Silva Revorêdo 
 
A sexualidade adquire significados diversos de acordo com as inúmeras sociedades que habitaram e 
existem no globo terrestre. Os seres humanos se preocupam em defini-la, exercê-la, expressá-la e ordená-
la de acordo com os costumes, a sociedade e a política de cada momento e território. Esse trabalho analisa 
a peça de Leilah Assunção: “Vejo um vulto na Janela, me acudam que eu sou donzela” relacionando a 
temática da sexualidade no texto teatral de autoria feminina ao espaço público ocupado pelas mulheres 
durante o final da década de 70 do século XX no Brasil. 
 
08.  O sujeito feminino em Lucilene: fragmentado ou multifacetado 

 
Edilson Floriano Souza Serra 

 
A partir dos estudos de literatura de autoria feminina e dos Estudos Culturais, analisamos textos da autora 
Luciene Carvalho considerando o eu lírico que atravessa seus poemas. Em dissonância com o sujeito 
contemporâneo, definido entre outras coisas como “fragmentado” ou “colcha de retalhos”, o sujeito que 
ganha espaço nos poemas da autora não se encaixa nos paradigmas dessas expressões, podendo, no 
entanto, servir-se de palavras usadas como sinônimas perfeitas delas, mas que em verdade não são – o 
sujeito de que falamos é multifacetado, fluido. 
 
09.  Olhares sobre a representação da mulher na literatura de cordel do século XXI 
 

 José Carlos Ribeiro Pereira 
 
Este artigo se configura na perspectiva de tecer algumas considerações a respeito da mulher tratada no 
imaginário dos poetas de cordel do século XXI. Muitos estudos já apontaram diversos olhares sobre essa 
questão, mas na contemporaneidade, onde a figura da mulher ganha outras conotações, graças aos 
avanços de seu lugar na sociedade enquanto gênero que merece ser valorizado e está muito além do que 
puderam imaginar aqueles que a tratava de forma inferior ao homem, é preciso que vejamos como essa 
literatura vem apresentando essas novas questões, se elas realmente imprimem (e quais são) as recentes 
contribuições sobre essa discussão. Nosso estudo se alicerça em alguns teóricos, como Luciano (2012); 
Helena (2006); Abreu (1999); Chartier (1995), dentre outros.  
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10.  A sombra do patriarca: as personagens femininas e o corpo disciplinado. 
 

Edeilson de Jesus Correia 
 Rafaela Feliz Diniz Gomes Monteiro de Farias 

 
O presente trabalho faz uma leitura do corpo disciplinado das figuras femininas no romance A sombra do 
patriarca da autora sergipana Alina Paim, a partir dessa análise, buscou-se entender como o lócus social 
interfere na construção desse corpo disciplinado, assim como entender até que ponto a estrutura do 
patriarcalismo representado pela figura de tio Ramiro no romance interferem na manutenção desse 
sistema condicionando os corpos femininos a um silenciamento familiar e social. Desse modo, 
verificamos que ao analisar o caráter psicológico presente nas personagens (Raquel e Leonor) tidas como 
transgressoras desse meio social machista, percebemos que foi de suma importância, pois por meio dessa 
análise conseguimos verificar a formação do sujeito social e psicológico na contemporaneidade e a 
contribuição do mesmo para o descentramento do sistema patriarcal. O romance de Paim é um retrato da 
sociedade que é envolvida pela figura do patriarca que predomina pelo fato de ter o poder e o controle de 
todos os componentes familiares.  
 
11.  As relações homoeróticas em a Cor Púrpura 

Laryssa Soares 
 
O presente trabalho discute a temática das relações homoeróticas, tendo como objeto de estudo a obra A 
Cor Púrpura (1982), romance epistolar, considerado um dos livros mais importantes da escritora afro-
americana Alice Walker. Celie, personagem principal, é uma mulher negra, pobre e submissa aos 
preceitos de uma sociedade patriarcal. Quando criança foi violentada pelo seu suposto pai e dada em 
casamento para um homem mais velho, bruto e machista chamado por ela, de Sinhô. Sinhô tinha uma 
amante, uma cantora de cabaré conhecida como Docí Avery e ao conhecer Celie, as duas constroem uma 
relação de amizade e afetividade.  Para tanto, analisa-se a trajetória de Celie e a relação homoafetiva que 
a mesma, constrói com Docí Avery e por fim, constatamos que essa relação homoerótica contribuiu para 
a (re) construção identitária da personagem principal. O suporte teórico usado foram os conceitos da 
crítica feminista (ZOLIN, BONNICI), e teoria queer (LOURO). 
 

12.  Reafirmação da identidade feminina, duelo entre Mocinha da Passira e Valdir Teles: 
procedimentos semióticos de discursivização 

Thiago da Silva Almeida 
 
A cantoria, um entre os diversos gêneros de expressão popular, é uma manifestação discursiva 
estabelecida entre cantadores ou poetas repentistas que, com o auxílio da viola, transmitem, de maneira 
poética, as experiências vividas pelo povo sertanejo. A cantoria retrata um cenário histórico-ideológico, 
marcado pelo preconceito racial e social que se deu ao longo dos tempos. Neste trabalho, entretanto, 
enfatizamos a produção etnoliterária de uma figura das poucas figuras femininas no mundo do repente: 
Mocinha de Passira. Esta, defendendo sua posição enquanto ser social e dotada dos mesmos direitos do 
homem, duela com o poeta popular Valdir Teles, defendendo seu ponto de vista em relação à inserção na 
sociedade. Este trabalho considera o procedimento de discursivização na proposta teórica da semiótica 
greimasiana que focaliza a instauração do sujeito semiótico e sua busca pelo objeto de valor.  O corpus 
examinado foi a cantoria intitulada Foi abaixo o império dos machistas /libertou-se a mulher escravizada, 
Eu respeito os direitos da mulher / mas não vou abrir mão dos meus direitos, extraída do álbum Mocinha 
da Passira e Valdir Teles - Grandes Repentes do Nordeste 19, de autoria dos repentistas citadas acima. A 
importância deste corpus reside no fato de ele estampar a performance e, sobretudo, a competência 
feminina. Ao longo do tempo, a mulher se tornou vítima de exclusão perante a sociedade machista em 
diversas áreas de atuação profissional e, a cantoria feminina pode representar uma das formas de resgate 
de sua identidade e reconhecimento do seu papel social.  Parte-se da ideia de que a competência é “o que 
faz ser”, de acordo com a afirmação de Courtés (1979) e a performance aparece na ordem do fazer.  
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13. Cânone e literatura gay no Brasil 
Telma Maciel da Silva (UEL) 

Este trabalho tem por objetivo colocar em discussão o modo como a questão da homossexualidade tem 
sido tratada na Literatura Brasileira. Diante da impossibilidade de lidarmos com um tema tão amplo por 
meio de uma também ampla visada histórica, estabelecemos um recorte temporal entre meados do 
século XX e início do século XXI. Nesse sentido, buscamos refletir sobre quais as mudanças de 
tratamento o tema viria sofrer nesse período. Diante disso, uma segunda questão surge com grande 
importância. Trata-se de pensar como o “aparecimento” da homossexualidade como tema contribui para 
redimensionamento do cânone, fruto, entre outras coisas, dos debates em torno do que se convencionou 
chamar de “Estudos culturais”. 
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GT 36: Corpos estilhaçados: discursos, performances e agenciamentos 
  
Coordenadores/a:  
 
Elias Ferreira Veras (UFSC) 
 Juliano Gadelha (UECE) 
Juliana Justa (UFC) 

 
01.  O sensível e o cruel: uma cartografia do sadomasoquismo 

 
José Juliano Barbosa Gadelha (UECE) 

 
A proposta de comunicação busca apresentar a formação de alianças estabelecidas entre pessoas que 
encontram em certos espaços de entretenimento de Fortaleza-CE meios para realizar performances de 
uma forma de sexualidade “minoritária”. O campo empírico de investigação consiste em: 1) locais da 
cidade que dão passagem a presença das performances dessas pessoas, tais como clubes, boates e outras 
casas de entretenimento; 2) sites de relacionamentos voltados para o público dessa qualidade de 
performances. Como referenciais teóricos o autor adota a antropologia da performance de Richard 
Schechner em suas implicações na teoria da live art de Renato Cohen, a sociologia da intimidade na 
perspectiva de Richard Sennett, a teoria da farmacopornografia de Beatriz Preciado em diálogo com a 
teoria biopolítica da sexualidade de Michel Foucault e com a filosofia da diferença de Gilles Deleuze. 
Nesta proposta de pesquisa, as alianças a serem estudadas são estabelecidas via produção de novos 
contratos sexuais. O autor aposta que tais contratos não levam a uma elisão da intimidade nos espaços de 
socialização e sim a uma maneira singular de vida íntima, marcada pelo erotismo. Os recursos 
metodológicos consistem em pesquisa bibliográfica e trabalho de campo: observação nos locais das 
performances, entrevistas com os performers, análise dos sites que noticiam sobre as práticas desses 
performers.  
 
02.  Performances teatrais e travestilidade no cenário de Fortaleza-CE 

 
Wíkaro Ramon Lucena de Lima (FANOR) 

 
A presente comunicação busca mostrar como os espetáculos teatrais desenvolvidos pelo Grupo de Teatro 
Cearense “As Travestidas”, trabalham as questões sociais enfrentadas pelas travestis em suas nuances 
mais recônditas. As performances do grupo misturam teatro, dança, humor, drama, discussões políticas, 
antropológicas, filosóficas, sociais e morais em torno do universo das travestis. Dentro deste cenário, a 
comunicação se propõe a analisar os espetáculos idealizados pelo Grupo, tomando estes como objeto de 
estudo deste trabalho. A pesquisa de dados secundários - coletados em livros, jornais, pesquisas, revistas e 
sites - somados a depoimentos dos atores e expectadores dos espetáculos, irão compor as ferramentas para 
dar suporte ao estudo. Desta forma, mostraremos como este grupo constrói suas personagens travestis e 
discutem temas da atualidade. Os resultados do presente texto fazem parte de uma pesquisa inicial, cuja 
pretensão é o Mestrado em Artes pela Universidade Federal do Ceará. 
 
03.  A performance Drag Queen: um olhar da cena contemporânea em cima de um salto alto 

 
Paulo Reais Nunes  (UFG) 

 
O presente artigo discorre sobre a performance Drag Queen, diferenciando-o dos demais sujeitos 
relacionados à sexualidade e gênero, partindo do momento das cenas e Performances Drag-Queens, 
permitindo realizar um estudo sobre as transformações estéticas na cena moderna, a partir dos estudos 
antropológicos de performance de Victor Turner e Richard Schechner. Esta pesquisa foi realizada com 
Drag Queens do show humorístico “Jú Onze e vinte e quatro” na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 
onde em vinte anos, atuaram em diferentes espaços de performatividade, circulando entre os espaços 
teatrais e espaços LGBT, utilizando de seus corpos não-convencionais como instrumento provocativo na 
performance e da paródia para questionar e provocar seu público sobre discriminação de minorias e 
outros marcadores da diferença, políticas públicas, estética, além que questões étnico-raciais, fortalecendo 
a profissão e espaços de sociabilidade gay na cidade. 
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04.  O Corpo sem órgãos na escritura sagrada de Simone Medeiros. 

 
Rousiêne da Silva Gonçalves (UFRN) 

 
Civone Medeiros aparece no final da década de 80 como poetisa, performer, multiartista, encontrando 
ressonância nos redutos da produção literária na cidade de Natal. São as ruínas, as praças, as ruas, os 
becos, as balsas os lugares da sua produção. Em 1999 publica Escrituras Sangradas, seu primeiro livro de 
poemas. Para dialogarmos com o trabalho da autora, estabelecemos uma aproximação entre sua obra e os 
textos filosóficos de Deleuze/Guatarri (1997; 1995), Derrida (2008; 1995), Artaud (1995) e Bataille 
(1987). A contribuição destas filosofias não constitui um sistema de interpretação, mas colabora para a 
liberação dos discursos sobre a arte e mobilizam o olhar sobre a produção poética. Mostraremos como as 
Escrituras Sangradas de Civone Medeiros apresentam um corpo que, à maneira de Artaud (1995), é 
fragmentado, violentado, indefinido e parte constituinte da sua escritura. Este corpo apresentado por 
Artaud (1995) e retomado por Deleuze/Guatarri como Corpo sem Órgão aproxima-se de um processo que 
se realiza em sua poética quando, por exemplo, a autora (1999) nos apresenta o silenciamento da palavra 
e da repetição, seja por revelar-se irrepetível ou por uma escrita que tenta escapar à fonetização. Ao 
mesmo tempo, a liberação intensa de signos é também marcante sugerindo um violento processo de 
experimentação, que se realiza em sua expressão literária, ultrapassando os o limites do texto escrito, 
performatizada em um corpo-texto.  
 
05.  A experiência do instantâneo em salas de bate-papo virtuais em Fortaleza: autoimagens 
fragmentadas e corporeidades possíveis 

 
Mário Fellipe Fernandes Vieira Vasconcelos (UFC) 

 
Entendendo que o sujeito pós-moderno não apresenta uma identidade fixa realizamos um estudo sobre a 
moda e o comportamento abordando a identidade transformada continuamente pelo sistema cultural. 
Descontinuidade, fragmentação, ruptura, deslocamento, são características do mundo pós-moderno, e o 
que vemos é uma pluralização de identidades. Em um mundo de valorização imagética, o sujeito expressa 
suas identidades a partir de uma imagem, que seguirá determinados valores estéticos e que materializará 
desejos e significados em suas relações sociais. Propomos neste trabalho analisar as formas de expressão 
de uma autoimagem em salas virtuais de bate papos de Fortaleza. Trabalhando um conceito de moda que 
ultrapassa o campo indumentário e alcança o dos comportamentos, das estéticas, dos diversos modos de 
ser e estar no mundo, numa experiência do instantâneo. Enxergaremos os bates papos como espaços de 
socialização que possibilitam as pessoas “serem quem pretendem ser”. De modo que seres complexos 
limitam-se em “nicks” e se apresentam em números, em palavras  sugestivas e imagens  exibidas em 
webcam para atuarem como  imã, objeto de desejo e atração capazes de alimentar as fantasias mais 
imediatas. Esses “ver o outro” e “mostrar-se” engendra um voyeurismo nas experiências virtuais. Nesse 
contexto, concluímos que a criação de uma imagem virtual nesse sistema cultural das salas de bate-papo é 
uma maneira rápida, direta e objetiva que os sujeitos encontraram para se relacionarem e suprirem anseios 
imediatos. 
 
06.  O “mito” Roberta Close: entre o fascínio e a abjeção 

Elias Ferreira Veras (UFSC) 
 
Nesta comunicação problematizo os discursos produzidos em torno do sujeito travesti na era 
farmacopornográfica (PRECIADO, 2008), que no Brasil coincide com o período da redemocratização. 
Parto do “fenômeno” Roberta Close e do elogio da mídia diante da beleza da jovem travesti transformada 
em ícone da ambiguidade nacional para refletir sobre algumas transformações na cultura de gênero que 
marcam a história recente do País. Argumento que mesmo diante do fascínio despertado por Roberta 
Close, os enunciados que definiam as experiências das travestis e das transexuais como abjetas 
continuaram alicerçando a produção discursiva acerca desses sujeitos, principalmente, com o advento da 
aids. Desse modo, fascínio e abjeção, discursos aparentemente distintos, constituem a mesma matriz de 
inteligibilidade, ou seja, a matriz heteronormativa (BUTLER, 2008), cujo corpo ambíguo, lugar de 
atração e de repulsão, é paradigmático.  
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07.  Corpos asfixiados e dilacerados sob as forças das hetero(homo)normatividades: arquivo-morto 
da homofobia no interior do Piauí 

 
Paulo Fernando Mafra de Souza Júnior (UFPE) 

 
Nesta comunicação problematizo o silêncio e o segredo produzidos acerca dos corpos sufocados, 
despedaçados e assassinados, tal como expressões da homofobia no interior do Piauí. Objetiva analisar a 
violência vivida nos corpos abjetos de homossexuais e caracterizar o processo dos mesmos nos ajustes 
dos gestos e performance frente situações hetero e/ou homonormativas. É um estudo de natureza 
qualitativa, tendo como instrumento de coleta a entrevista semi-estruturada aplicada aos sujeitos ligados 
ao movimento LGBT. A análise dos dados se deu segundo perspectivas foulcaultianas, configuradas no 
campo dos Estudos Gays e Teorias Queers. Os resultados demostram que as violências vividas nos corpos 
de LGBT são engendradas sob dispositivos das sexualidades e técnicas de hierarquização das 
subcategorias sexuais, tal como mecanismos de poder que faz aparecer o posicionamento-identitário gay, 
ora como anormal e transgressor da heteronormatividade, ora como normal e regulador das práticas 
homossexuais.  
 
08.  Estilos, gênero e sexualidades em “tempos de misturas” juvenis 

 
Alexandre Martins Joca (UFC) 

 
Este artigo investiga mecanismos de articulação entre estilos e sexualidades empreendidos na 
sociabilidade juvenis em espaços públicos da cidade de Fortaleza/CE. A sociabilidade juvenil estudada é 
caracterizada pela interação entre estilos (roqueiros, punks, skatistas, emos, dançarinos de free step, 
bboys, “coloridos”, otakus, “pirangueiros” e “comuns”) e orientações sexuais (gays, lésbicas, bissexuais e 
heterossexuais) e constituiria, como afirmam os jovens, os “tempos de misturas”. O estudo recorre à 
perspectiva das culturas juvenis por meio de uma análise de como os jovens mobilizam mecanismos - 
materiais e simbólicos – que nos informam sobre agenciamentos estético/corporais elaborados em meio a 
uma diversidade de identificações. A metodologia versa sobre uma etnografia das sociabilidades juvenis, 
registrando situações relacionais, estéticas corporais, performances, categorias êmicas e os sentidos e 
significados a elas atribuídos e conta com a colaboração de um grupo de oito jovens, em entrevistas e 
grupos de discussão. Os “tempos de misturas” apontam para uma sociabilidade menos segregadora, onde 
semelhanças e diferenças coexistem por grupalidades juvenis que não se constituem exclusivamente pelo 
reconhecimento de uma unidade homogenizadora. Nela, identifico tanto elementos que subvertem as 
normatizações heterosexistas, quanto a resistência de dimensões ratificadoras de binarismos e estigmas de 
gênero. 
 
09.  “A construção e consolidação do abjeto em mim”: análise do sofrimento psíquico no contexto 
das subjetividades 

Francisco Arrais Nascimento (UFPE) 
Francisco Francinete Leite Junior (UNIFOR) 

 
Os estudos acerca do sofrimento dos sujeitos abjetos tem auferido um espaço crescente no âmbito das 
pesquisas e políticas públicas que visam a proteção e promoção dos Direitos Humanos e da atenção 
biopsicossocial do indivíduo. No entanto, os aspectos culturais, religiosos e sociais ainda ecoam de forma 
decisiva na aplicação e mesmo na inclusão de certos extratos sociais, que em sua maioria são socialmente 
circunscrita sob a égide da exclusão, principalmente quando tais extratos são compostos por sujeitos 
identificados por suas praticas sexuais. Exclusão essa que traz em si um contexto de estigmatização 
arraigado e construído historicamente com base em preceitos de cunho moral e normativos. A pesquisa 
em questão tem por objetivo analisar o contexto de sofrimento psíquico ao qual se sujeitam os indivíduos 
no processo de construção e consolidação de sua sexualidade desviante. Para tanto, se fez uso de uma 
pesquisa qualitativa de natureza exploratória sob a forma de análise de discurso nas mídias, entrevistas e 
artigos sob a perspectiva proposta por Michel Pecheux. Assim, evidencia-se a necessidade de uma 
atenção diferenciada aos extratos sociais que necessitam em sua natureza de um cuidado especifico, uma 
vez que as abjeções sociais trazem em si peculiaridades no tocante as subjetividades. Sabe-se que existe 
uma lacuna entre a concepção de uma política publica e sua real efetivação, o que faz emergir um conflito 
com a ação pratica dos Direitos Humanos nesse contexto. 
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10.   “Não resista, ela é a autoridade!”: a produção de subjetividades toxicopornográficas no Cine 
Majestick, em Fortaleza (CE) 

Juliana Frota da Justa Coelho (UFC) 
 
Essa proposta de comunicação tem como objetivo principal a problematização da produção de 
subjetividades toxicopornográficas no cinema pornô, também conhecido por “cinemão”, Majestick, 
localizado no centro da capital cearense. A hipótese, portanto, é a de que o regime farmacopornográfico 
que age especificamente no Cine Majestick produz essas subjetividades a partir de práticas 
farmacopornográficas, entendendo-as como processos de controle-estimulação e ocultação-desvelamento 
que viabilizam os agentes como astros, quebrando as fronteiras entre artista pornô e público. A partir de 
uma etnografia embasada na participação observante no referido “cinemão”, com ênfase nas 
sociabilidades borradas entre strippers, clientes, michês e travestis, que se dão quando do show de sexo 
explícito, categorias tais quais pornografia, sexualidade, gênero, corpo e subjetividade são interpeladas 
quanto aos seus pretensos estatutos naturalizantes e essencialistas. 
 
11.  Relações familiares e transexualidade masculina: conflito e heteronormatização do corpo no 
Cariri cearense 

Jane Erika Oliveira e Silva (URCA) 
Francisco das Chagas Alexandre Nunes de Sousa (UFC) 

 
 
O presente artigo trata da continuação de uma pesquisa que investiga a questão da vivência trans 
masculina a partir dos significados que são construídos no espaço público e no espaço privado no Cariri 
cearense, como as mudanças corpóreas e de que forma refletem na construção das subjetividades, nesta 
oportunidade investigaremos no âmbito de espaço privado caririense, a família. No contexto a família 
aparece como o ponto privilegiado de análise, pois tende a construir verdades naturalizadas que 
expressam controle e (re)construção de um modelo heteronormatizado do estilo de vida. Para tanto, 
utilizamos como metodologia a análise de diários de campo, entrevistas com interlocutores trans e 
observação participante. Os resultados provisórios apontam para a construção de significados a partir da 
vivencia familiar marcada pela construção de discurso que mapeia os corpos de forma a defini-los pré-
prontos através de falas sintonizadas as instituições que compõe a sociedade, na função de 
heteronormatizar o sujeito. 
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GT 37: Políticas públicas, diversidade sexual e de gênero e Serviço 
Social 
 
Coordenadores/a:  
 
Bruna Andrade Irineu (UFT) 
Guilherme Silva de Almeida (UERJ) 
Marco José de Oliveira Duarte (UERJ) 
 
 
1.  A universalidade dos direitos humanos e as especificidades dos direitos sexuais: O movimento 
LGBT e o Serviço Social na luta pela efetivação de direitos  

 
Luiz Henrique Braúna Lopes de Souza (UFPE) 

Laura de Arruda Melo (UFPE) 
Maysa Helena de Lira Sena (UFPE) 

Ana Carolina da Silva Rodrigues (UFPE) 
 
O trabalho objetiva analisar os desafios para a implementação dos direitos LGBT. Nele, serão abordados 
a conceituação e historicização do movimento, as políticas públicas existentes, perpassando pelo debate 
dos desafios encontrados na consolidação dos direitos LGBT; por fim, uma reflexão sobre a relação do  
Serviço Social, e seu posicionamento ético-político na luta pela efetivação dos direitos. 
 
2. Serviço Social e diversidade de gênero: algumas considerações a partir de uma experiência de 
trabalho 

Márcia Cristina Brasil Santos (UERJ) 
Guilherme Silva de Almeida (UERJ) 

Ludimila Souza dos Santos Vasconcelos (UERJ) 
Samantha Guedes (UERJ) 

 
O Serviço Social é uma profissão conhecida pela atuação em torno da garantia dos direitos sociais e de 
cidadania para todos/as, comprometida com a busca da eliminação das desigualdades sociais e de 
qualquer tipo de descriminação ou preconceito. No entanto, no âmbito da formação acadêmica ainda é 
incipiente a abordagem de temas ligados à diversidade sexual e de gênero, fato que se repete em termos 
da produção teórica, sendo ainda muito pequeno o número de trabalhos publicados. Mas, a realidade 
interventiva vem nos mostrado a necessidade de enfrentamento desta lacuna. Pensar a relação entre 
Serviço Social e Diversidade de gênero no campo da garantia dos direitos inclui, sobretudo, a busca pela 
garantia dos direitos sexuais. Vivenciar a sexualidade e identidade de gênero de forma diversa do padrão 
estabelecido, não pode justificar o não atendimento a saúde, a expulsão da escola e as diversas formas de 
homofobias institucionais tão comuns no cotidiano dos sujeitos LGBT.Ainda de forma hegemônica a 
categoria profissional defende um projeto ético-político considerado crítico e contra hegemônico. 
Ressalta-se, porém que muitas vezes esta contra hegemonia é pensada apenas no âmbito da produção do 
capital e dos antagonismos próprios da relação capital/trabalho. Nesta proposta entendemos a diversidade 
sexual e de gênero também como elemento perpassado pelas determinações atinentes a esfera do ethos 
capitalista. O padrão heterossexual hegemônico, acompanhado de uma ideia de “normalidade”, 
obstaculiza e limita a livre expressão de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, nos diferentes 
espaços de sociabilidade. Os direitos negligenciados e as demandas provenientes desses limites é que 
deve servir de horizonte de intervenção para os/as assistentes sociais. Seja qual for o universo de trabalho, 
temos que ter a clareza de nosso compromisso ético na prestação de serviços ao público alvo da 
intervenção, compreendendo que é necessário a articulação das diversas políticas sociais para garantia do 
acesso à cidadania, algo que geralmente é negado à esta  população.  
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3. Vivências acadêmicas nas discussões de gênero e sexualidade 
 

Pedro Vinícius Martins Berlamino Junior (UFT) 
Milena de Carlos Lacerda (UFT) 

 Marcela Santos Novais (UFT) 
 
 
O trabalho aborda a vivência de pesquisa e extensão em “Sexualidade e Direitos” no curso de Serviço 
Social na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Considerando que a universidade, como celeiro do 
conhecimento tem um papel fundamental nas discussões que permeiam a conjuntura atual da sociedade, 
fazendo uma interlocução com os princípios do Código de Ética do Serviço Social, cujo valor ético 
central é a liberdade, iremos pontuar a vivência de discutir gênero e diversidade sexual nesses espaços. 
Historicamente o Serviço Social tem se debruçado nas mais diferentes formas de enfrentamento da 
questão social, destaca-se que a temática de Gênero e diversidade sexual, ainda é invisibilizada nas 
literaturas que compõem a seara profissional. A nossa inserção no núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Extensão em “Sexualidades, Corporalidades e Direitos” da UFT nos possibilita articular debates frente à 
homofobia, sexismo, pautado nos Direitos Humanos a partir da relação comunidade-universidade, 
oportunizado pelo tripé (ensino, pesquisa, extensão universitária) que se constrói necessário quando há 
compromisso com a justiça social e cidadania. A partir do processo de organização da I e II Semana 
Universitária de Combate à Homofobia, realizadas em 2011 e 2013 com discentes de Serviço Social nos 
possibilita refletir sobre o lugar do debate de gênero e sexualidade na formação em serviço social e a 
relevância desta discussão no espaço acadêmico em tempos de recrudescimento do conservadorismo. 
 
4. Diversidade sexual e inclusão no Serviço Social: uma pesquisa documental 
 

Alana Morais 
Gutierrez Lobo (UFC) 

Alexandre Nunes (UFC) 
 
A presente pesquisa teve por objetivo analisar os discursos dos dispositivos criados pelo e/ou com a 
participação do Serviço Social no que tange à defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais 
Transexuais e Travestis – LGBTs. As lutas das populações em analise tem adentrado espaços como os 
poderes Legislativo e Judiciário; as universidades e a vida diária de algumas categorias profissionais. 
Neste contexto o Serviço Social constrói coletivamente quatro dispositivos no combate à homofobia: o 
Código de ética de 1993, a Política Nacional de Assistência Social(PNAS), a Resolução 489/2006 e a 
Campanha “O amor fala todas as línguas”. Este trabalho é composto por uma pesquisa bibliográfica com 
análise de discurso destes principais documentos do Serviço Social que abordam a questão em tela. O 
processo de coletas de dados iniciou-se com a discussão acerca dos dispositivos mais expressivos acerca 
da temática no âmbito da categoria de Assistentes Sociais. Posteriormente realizou-se a análise de 
discurso (GONDIM, 1999) de tais documentos. Para o embasamento desta foram utilizados autores como 
CFESS /CRESS (2008); Barroco (2008); Trevisan (2000). Conclui-se que em termos formais-legais tem-
se constituídos avanços no interior da Categoria acerca da visibilidade e inclusão dos LGBTs. 
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5. Abjetas em serviços de saúde 
Kleber Mascarenhas Navas (PUC-SP) 

 
É no cotidiano profissional em suas mais variadas facetas que os assistentes sociais encontram 
dificuldades e desafios para assegurar condições de trabalho e direitos da população usuária. No que se 
refere a travestis e transexuais, além das demandas clássicas enfrentadas pelos profissionais de serviço 
social, soma-se outras específicas relacionadas à incompreensão sobre a identidade de gênero (seu devido 
valor na sexualidade humana e possíveis expressões vivenciadas a partir de seu estabelecimento) que 
ocasiona violento processo de discriminação.Tomaremos como aporte de reflexão e intervenção os 
estudos de gênero e sexualidade e a dimensão da ética profissional para o enfrentamento da discriminação 
e preconceito e na promoção da cultura do respeito à diversidade. Citaremos neste trabalho, algumas 
situações de violação de direitos contra travestis e transexuais em serviços de saúde hospitalar como 
espaços sócio-ocupacionais onde o assistente social estáinserido e que, portanto, deve, ou pelo menos 
deveria ser refletido e discutido com a equipe de trabalho na perspectiva da garantia de direitos.É apoiado 
no modelo heteronormativo, que muitos assistentes sociais orientam seu fazer profissional, no sentido de 
entender que a heterossexualidade se apresenta como norma, ou seja, demarcando, dentro de seus 
parâmetros, o campo da normalidade.Na perspectiva contrária a esse tipo de prática, o Projeto 
Profissional da categoria dos Assistentes Sociais é evidenciado por seus pilares, como a Lei de 
Regulamentação da Profissão, as Diretrizes Curriculares e, principalmente, o Código de Ética de 1993. 
 
6. O Serviço Social e a homofobia: o papel do assistente social frente aos desafios da efetivação 
da cidadania homoafetiva 

Felipe Henrique dos Santos Freitas (UNESP) 
 
A violência contra homossexuais tem representado um tema central no nosso cotidiano. Neste artigo, faço 
uma contextualização do movimento LGBT brasileiro, isto é, de sua gênese na década de 70 e suas 
mudanças que ocorreram (e ocorre) até hoje, no nosso país. Buscando elementos que contribuíram (e 
contribuem) para efetivar, ou bloquear, a efetivação da cidadania homoafetiva. Mostrando o árduo 
processo do Assistente Social, na sua atuação, visto que em seu Código de Ética, em seus princípios 
fundamentais, trabalha para o fim de qualquer opressão e por uma nova ordem societária. 
 
7. O Serviço Social e os direitos LGBT: assistente social na luta contra o preconceito e a Resolução 
CFESS Nº 489/2006 

Sarah Thaynah Costa Vasconcelos Carvajal 
Henrique Alves Brito  

Raquel da Silva dos Santos  
(UECE) (UFC) 

 
Ao longo dos anos o movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) foi adquirindo 
representatividade devido a histórica jornada trilhada por ativistas e sujeitos coletivos do próprio 
movimento nas esferas estatal e civil. Citamos como um dos representantes que fazem parte dessa luta o 
Serviço Social, que possui um projeto ético-político profissional que visa desenvolver o debate que se 
contraponha às formas de precarização dos direitos sociais e ao preconceito, que nada mais é do que um 
mecanismo de manutenção de hierarquias sociais, políticas e morais e que reforça a lógica excludente 
capitalista. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os avanços dos direitos da população LGBT 
procurando entender de que maneira a categoria dos Assistentes Sociais coloca-se, enquanto profissão 
mediadora, na luta pela efetivação desses e de outros mais diversos direitos. Um dos exemplos da atuação 
do conjunto CFESS/CRESS para essa efetivação é a aprovação da Resolução nº489/2006, que veda ao 
assistente social qualquer tipo de discriminação por expressão ou orientação sexual em exercício 
profissional. Desta forma, entendemos que inserir a temática LGBT no projeto Ético-Político do Serviço 
Social, fortalece ações estratégicas que valorizam a dimensão ética da profissão e a defesa dos direitos 
sociais. 
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8. Gênero e sexualidade: reflexões para a materialização do projeto ético político do Serviço Social 
 

Jéssyka Kaline Augusto Ribeiro (UFRN) 
 

Este trabalho tem como objetivo trazer uma breve reflexão sobre a discussão de gênero e sexualidade 
dentro do Serviço Social Brasileiro, mostrando os diversos desafios para a materialização do Projeto 
Ético-Político no que diz respeito a esses temas. A construção desse projeto na profissão possui uma 
trajetória histórica que foi iniciada em meados da década de 1970, onde atribui uma direção ética e 
política ao exercício profissional, pautando-se no comprometimento com a liberdade e a justiça social que 
são valores centrais de seu código de ética profissional. A construção de um projeto que norteia o Serviço 
Social foi efetivado através de inúmeras mudanças que ocorreram na trajetória da profissão. As reflexões 
aqui trazidas, também estarão baseadas em resultados de minhas vivências ao longo do curso de 
graduação, onde o que mais inquietou foi constatar as dificuldades com que docentes e discentes lidavam 
com questões ligadas a sexualidade, de modo especial quando se tratam de populações de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Isso se constitui numa forte razão para indagar sobre as implicações 
que tais dificuldades podem apresentar ao exercício profissional. 
 
09. “Um recorte sobre gênero na produção do Serviço Social”: inquietações e incógnitas nas 
configurações atuais 

Rachel Gouveia Passos (PUC-SP; UNIPLI e UERJ) 
 
O presente artigo visa apresentar inquietações sobre a escassa produção teórica por parte do Serviço 
Social acerca do debate da categoria gênero. Tal inquietação tem permeado a minha pesquisa de 
doutorado, onde tenho feito o levantamento da produção teórica sobre gênero na profissão. A análise se 
dá através de uma pesquisa quantitativa realizada nos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em 
Serviço Social de 2010 e 2012, frisando que o ENPESS é um espaço de bastante importância na categoria 
profissional já que, é o evento que reúne os pesquisadores da área, os estudantes pós-graduação e 
graduação com suas respectivas pesquisas. Cabe destacar que tal diagnóstico nos dá uma pequena amostra 
de quanto a profissão anda em “descompasso com os estudos feministas e/ou estudos de gênero, e esse 
desencontro contribuiu para consolidar um estatuto acadêmico e uma administração do saber que 
reproduz a questão de gênero e legitima a dominação masculina” (Lisboa; 2010:67). Nesse caminho, é 
importante salientar o quanto ainda temos que avançar no campo intelectual e assim buscar a superação 
da redução analítica do campo teórico da profissão, possibilitando uma maior aproximação com enlaces e 
desafios do cotidiano profissional que atravessam não só a questão de gênero mas também a questão de 
raça/etnia, da sexualidade e  de outros campos.  

 
10. O Processo Transexualizador no SUS e o trabalho do Assistente Social  

 
Luiza Carla Cassemiro (UNESA) 

 
O trabalho é uma síntese da dissertação de mestrado em Serviço Social da PUC-Rio, bem como, resultado 
de experiência profissional no Centro de Referência de Promoção da Cidadania LGBT, no Rio de Janeiro.  
O objetivo é apreender o trabalho da equipe de Serviço Social atuante no processo transexualizador no 
SUS no âmbito dos hospitais universitários do Brasil e sua relação com o projeto ético-político 
profissional da categoria. A Portaria nº 1707/2008, do Ministério da Saúde, instituiu o Processo 
Transexualizador, o que reflete avanços quanto aos direitos das pessoas transexuais, e, ainda, as 
possibilidades que acompanham a política de Saúde Coletiva. Essa portaria determina a contratação de 
equipe interdisciplinar e multiprofissional, composta por psicólogo, assistente social, médico 
endocrinologista, psiquiatra, urologista e ginecologista para atendimento da população usuária dos 
serviços nessa área. Este tema é de suma importância para o Serviço Social, uma vez que o seu projeto 
ético-político preconiza a liberdade como valor ético central e a eliminação de todas as formas de 
preconceito em seu processo de trabalho, o que pode contribuir para ações legitimadas pela portaria acima 
referida. Pretende-se, ainda, avaliar as relações entre os sujeitos e instituições sociais envolvidos na 
prevenção e intervenção nos processos de violação de direitos e discriminações de pessoas transexuais. 
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11. Homoafetividade feminina e inclusão social: caminhos para a consolidação de políticas públicas 
em Manaus 

Lidiany de Lima Cavalcante (UFAM) 
Simone Eneida Baçal de Oliveira (UFAM) 

 
O debate contemporâneo das Políticas Públicas enfatiza a inclusão dos segmentos sociais mais 
vulnerabilizados, envolvidos em ostracismos históricos. O segmento LGBT contempla o emergir de 
políticas inclusivas, em um cenário onde a mulher homoafetiva também se apresenta com demandas e 
protagonismos frente as propostas advindas das agendas societárias. Com esse aporte, o estudo se propõe 
a analisar os caminhos de consolidação das Políticas Públicas direcionadas às mulheres homoafetivas na 
cidade de Manaus. Através de uma pesquisa de campo que envolveu vinte e cinco sujeitos, verificou-se 
que o conservadorismo presente na região amazônica, desfavorece a quebra de paradigmas culturais e 
sociais que fomentam a visibilidade e inclusão da mulher. Os resultados apontaram ainda que a 
homoafetividade feminina ainda é tratada como tabu diante do cotidiano de execução das políticas 
públicas na cidade de Manaus, principalmente no que tange a inclusão na saúde e assistência social. Tal 
cenário aponta para a configuração de vários desafios, no que se refere a consolidação da cidadania do 
referido sujeito, tanto  através do reconhecimento de um protagonismo social, como na emergência da 
construção das identidades diante dos cenários das políticas setoriais  
 
12. Território, guetos e clandestinidade: a negação do direito à cidade pela população de travestis 
na cidade do Natal/RN 

Tibério Lima Oliveira (UFRN) 
 
Esse trabalho tem como objetivo apresentar a negação do direito à cidade para as travestis: uma análise da 
violação dos direitos em Natal/RN. Dessa forma, busca-se investigar de que forma os direitos referente a 
cidade vem sendo efetivados pelo Estado em relação às travestis. A pesquisa foi desenvolvida a partir 
uma abordagem quanti-qualitativa com análises dos dados a partir dos sujeitos pesquisados (entrevista 
semi-estruturada com 05 travestis) para identificar as violações que essas pessoas sofrem na cidade; da 
transfobia e do papel do Estado na efetivação de direitos principalmente no que concerne as políticas 
públicas de combate a homofobia/transfobia. Foram coletadas as informações nas seguintes instituições: 
Secretaria Especial de Direitos Humanos; e no Grupo Gay da Bahia (GGB). Os resultados constatados 
nessa pesquisa foram que o direito à cidade para as Travestis não vem sendo efetivado, apresentando-se 
assim uma cidade extremamente desigual, segregada para as travestis que é alvo cotidianamente de 
preconceito, discriminação e opressão. Portanto, ainda há muito o que fazer na luta por uma sociedade 
emancipada no qual a liberdade de orientação sexual seja de fato efetivado como direito e como princípio  
e isso se constitui como desafio tanto para a classe trabalhadora na sua diversidade como o movimento 
LGBT 
 
13. A homofobia no Brasil contra a população jovem 

Floriza Soares Bezerra (UFRN)  
Tibério Lima Oliveira (UFRN) 

 
Esse trabalho tem por objetivo analisar a homofobia praticada contra a juventude no Brasil. Considera-se 
que a formação sócio histórica brasileira é marcada pelo machismo, sexismo, heterossexualidade como 
norma, a qual é elemento substancial da homofobia, que se concretiza nas práticas de violência contra a 
população jovem no país. O trabalho foi desenvolvido a partir de uma análise bibliográfica de dados do 
Relatório Anual da Homofobia no Brasil (2011) e do Grupo Gay da Bahia (GGB). Constata-se nos 
resultados um grande índice de homofobia contra a população jovem no Brasil e a ausência de políticas 
públicas para a juventude, por conseguinte, para a juventude LGBT. Tais fatores corroboram intimamente 
com a violência praticada contra esse segmento da população, que vive cotidianamente em situação de 
opressão nas suas múltiplas faces.  
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14. A possibilidade de construção de um “Perfil do homofóbico”: análise de registros de casos de 
homofobia a partir da experiência de um Centro de Referência 

Isabela Scheufler Pereira (UERJ)  
 
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso da 
Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Partindo de experiência de 
estágio no Centro de Referência e Promoção da Cidadania LGBT-Capital, reflito sobre dados 
criados/coletados pelo serviço, ligado à execução do Programa Estadual Rio sem Homofobia (2009). O 
objetivo inicial foi proceder a uma caracterização do agressor a partir da análise e descrição dos casos de 
homofobia atendidos no centro de referência. A metodologia é qualitativa e quantitativa, compreendendo 
dados coletados em prontuários de registros feitos entre janeiro e junho de 2012. O entrecruzamento de 
variáveis distintas como idade, sexo (social), identidade de gênero, orientação sexual, cor do agredido; 
assim como vínculo com o/a agredido/a, espaço em que ocorre e ‘natureza’ da violência, possibilitam 
elucidar as situações em que ocorreram tais violências, pois a tentativa de um perfil do homofóbico se 
mostrou um pouco comprometida por conta da escassez de informações sobre o agressor. Exploro, 
também, a bibliografia pertinente ao tema no entrelaçamento dos campos de estudo da sexualidade, do 
gênero e da política social. 
 
15. Homofobia Em Debate: Definições e percepções sobre a criminalização 

 
Lorena Lima de Moraes (UFRPE; UERJ) 

 
O Brasil se destaca quando falamos em altos índices de homofobia. Desta forma, a luta pelo combate 
deste tipo de discriminação se dá diariamente, principalmente através dos militantes do movimento 
LGBT. A aprovação do projeto de lei que criminaliza a homofobia é a principal reivindicação do 
movimento LGBT, visando acabar com a impunidade de crimes com motivação homofóbica e outras 
discriminações de gênero e orientação sexual em locais de trabalho, na escola, no ambiente familiar, etc. 
Por outro lado, atores sociais que apoiam a luta deste movimento em diversas questões direcionadas à 
garantia de direitos, da cidadania plena e justiça social para a população LGBT, posicionam-se de 
maneira crítica à criminalização da homofobia ou de qualquer outro tipo de criminalização. Este trabalho 
visa abordar as diferentes definições de homofobia e diferentes percepções acerca da criminalização deste 
tipo de discriminação, a partir de revisão bibliográfica e de depoimentos de atores e atrizes sociais (pré-
definidos) que enriquecem a discussão sobre equidade de gênero e pela garantia de direitos sociais para a 
população LGBT. 
 
16. “Reflexões, propostas e ações para o enfrentamento à violência contra LGBT no estado da 
Bahia”: que ginga é essa? 

Zuleide Paiva da Silva 
Amélia Teresa Santa Rosa Maraux 

Vinícius Alves 
(UNEB; UFBA) 

 
Nos dias 06 e 07 de junho de 2013, a capital baiana foi cenário do Seminário “Reflexões, propostas e 
ações para o enfrentamento à violência contra LGBT no Estado da Bahia”, uma ação política apresentada 
à sociedade baiana como um importante espaço de diálogo sobre políticas publicas para a população 
LGBT no Estado. Produto do diálogo entre governo, universidades e movimentos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais da Bahia, o propósito do Seminário foi  nivelar o panorama das 
políticas para LGBT e construir um conjunto de ações visando a prevenção e o enfrentamento a todas as 
formas de violência contra a população hetero dissidente no Estado. Reconhecendo o referido Seminário 
como uma “ginga feminista”, isto é, como uma ação coletiva, participativa e colaborativa desenhada pelos 
feminismos indentários e queer, nosso propósito nessa comunicação, que se caracteriza como um relato 
de experiências, ou uma prosa livre sem nenhuma pretensão de ser exaustiva e/ou conclusiva, é refletir 
sobre o desenho das políticas públicas traçado no Seminário e apresentar um ponto de vista sobre a 
política de enfrentamento a LGBTfobia no Brasil, além de discutir a LGBTfobia como um fenômeno  que 
afeta toda a sociedade. 
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17. Diversidade sexual, saúde e direitos humanos: implicações éticas e políticas  

 
Marco José de Oliveira Duarte (UERJ) 

 
O trabalho tem como objetivo problematizar os discursos e práticas produzidas pelos trabalhadores da 
saúde sobre as identidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais - LGBT - 
nas instituições de saúde e os marcos jurídico-legais de cidadania e direitos de LGBT, no que tange a 
saúde e diversidade sexual. Esta questão coloca em cena diferenças e significados, que vão desde as 
potencialidades destes espaços como produtores de sentidos e direitos, por um lado, e as resistências, 
conflitos e preconceitos, de outro, pelos seus trabalhadores, no cotidiano deste mesmo cuidado, quando 
referenciados pela temática da diversidade sexual e das identidades e expressões de gênero. Apesar de 
haver uma política nacional de saúde integral de LGBT, instituída a partir das demandas e reivindicações 
dos movimentos sociais LGBT e tendo como resposta do Estado brasileiro, políticas públicas específicas 
para esta população, expressas, sobretudo, a partir do Programa “Brasil Sem Homofobia”, a realidade das 
práticas de saúde, levada pelos seus trabalhadores não condizem com as determinações jurídicas, legais e 
normativas nem da saúde nem da política pública de LGBT. Os debates sobre a população LGBT ainda 
restringem-se às práticas preventivas de HIV/AIDS, mostrando uma ausência sobre a complexidade do 
tema na formação dos trabalhadores do setor e do próprio movimento social LGBT. 
 

18. Assistência social pra quê? E para quem? breves reflexões sobre o atendimento da população 

LGBT no âmbito do CREAS no município de João Pessoa-PB 
 

Jéssyka Kaline Augusto Ribeiro (UFRN) 
 
Este trabalho, pesquisa de mestrado que encontra-se em construção, pretende trazer uma breve abordagem 
do atendimento a população LGBT no âmbito do Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social - Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (CREAS-PAEFI), do município 
de João Pessoa-PB. Aqui traremos uma discussão sobre o conteúdo e os limites da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) no que concerne aos seus direitos para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, tendo em vista que na redação da política o conceito de família se refere somente às 
mulheres que chefiam núcleos familiares, deixando de fora configurações familiares formadas por casais 
de pessoas do mesmo sexo, com ou sem filhos, biológicos ou adotivos. Outra questão é que não há 
referência a identidade de gênero ou orientação sexual na política. Dessa forma, é necessário avaliar o 
atendimento da população LGBT diretamente nos Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (CREAS), posto que no âmbito da política de assistência, desempenham a tarefa de realizar 
encaminhamentos necessários à reparação de violações de direitos em função de serem identificadas 
como LGBT. 
 
19. Serviço Social, gênero e diversidade sexual: notas preliminares sobre a experiência de uma 
extensão universitária com profissionais da segurança pública e do sistema prisional 

 

Bruna Andrade Irineu (UFT) 
Mariana Meriqui Rodrigues (UFT) 

Brendhon Andrade (UFT) 
 
Este trabalho expõe preliminarmente os resultados do projeto de extensão “Políticas de enfrentamento ao 
sexismo e a homofobia no ambiente prisional tocantinense: diálogos necessários, enfrentamento 
possíveis”, financiado pelo PROEXT/MEC, coordenado pelo Núcleo de estudos, pesquisas e extensão em 
Sexualidade, Corporalidades e Direitos, que é vinculado ao Curso de Serviço Social da Universidade 
Federal do Tocantins – UFT. O projeto objetiva capacitar profissionais da segurança pública, justiça e 
direitos humanos e ativistas do movimento social para o atendimento da população LBGT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais) em situação de encarceramento no estado do Tocantins. O projeto 
supra-citado pretendeu compreender as relações das/os agentes prisionais e os sujeitos LBGT no ambiente 
prisional. Acredita-se assim, que politizar o debate sobre a homofobia e o sexismo junto a estas/estes 
profissionais se constitui necessário quando há compromisso com a justiça social e a democracia. 
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20.  Identidade das mulheres negras e lésbicas em situação de prisão e as representações da 

lesbianidade no sistema prisional baiano: reafirmando direitos sexuais 
 

Simone Brandão Souza (UFRB; UFBA) 
 
Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre o exercício da sexualidade de mulheres negras e 
lésbicas em situação de prisão, problematizando a existência e a construção de uma identidade lésbica e 
de uma identidade étnica nesse grupo, e a relação deste constructo com a conformação de uma resistência 
na garantia do direito à sexualidade.Interessa-nos ainda abordar as representações na prisão sobre a 
lesbianidade. As análises aqui realizadas são resultados preliminares do projeto de pesquisa ação 
“Garantia dos Direitos sexuais de mulheres negras e lésbicas em situação de prisão no Estado da Bahia” 
realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Violência, Gênero, Raça/Etnia Maria Quitéria do Curso 
de Serviço Social da UFRB no Conjunto Penal de Feira de Santana – BA., e de pesquisa de doutoramento 
no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA.Nossa 
problematização neste trabalho se fundamenta na compreensão de que as identidades não são apenas 
construções próprias, mas também fruto da interpelação, sendo, portanto relacionais. Nesse sentido, as 
representações possuem papel preponderante na conformação dessas identidades, que nunca estão 
acabadas, mas em processo. Em espaços como a prisão onde existe uma sociabilidade própria pautada na 
normalização e na violação de direitos, a construção e afirmação deuma identidade lésbica e étnica podem 
contribuir para o empoderamento político e a defesa dos direitos sexuais desse segmento. 
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GT 38: Corpo(s), gênero(s) e multiplicidade(s): modos de subjetivação, 
processos políticos e outras/novas moralidades 
 
Coordenadores/a:  
 
Rodrigo Borba (UFRJ) 
Fátima Lima (UFRJ) 
Fabiano Gontijo (UFPI) 
 
 
01.  “E eu que me sentia tão diferente”: reflexões sobre atos performativos de um transgênero em 
Teresina  

Ana Kelma Cunha Gallas (UFPI) 
Pâmela Laurentina Sampaio Reis (UFPI) 

Daiany Caroline Santos Silva (UFPI) 
 
Este trabalho tem o objetivo de discutir a articulação entre corporalidade, performance e gênero de um 
indivíduo transgênero na cidade de Teresina. O estudo problematiza as possíveis categorias 
classificatórias que incidem na constituição de sujeitos e identidades sexuais no meio urbano, a partir de 
seus “jeitos de corpo”. Constata-se que uma vez inseridos em contextos norteados por dicotomias, os 
corpos transgêneros ressignificam e desnaturalizam as relações entre gênero, corpo e sexo por meio de 
atos performativos. Para tal, partiremos da análise das performances que marcam e atualizam a trajetória 
de um sujeito, que se afirma lésbica, mas nas suas práticas cotidianas “negocia” sua corporalidade para 
ser reconhecido como membro legítimo do gênero com o qual se identifica. Na lógica do indivíduo 
estudado, o corpo é ressignificado por meio de diversas operações simbólicas: atitudes, formas de se 
vestir e jeitos de corpo fazem o “apagamento” das marcas da feminilidade enquanto produz 
semanticamente uma masculinidade divergente.  Considera-se neste estudo as pesquisas sobre os 
transgêneros e transexuais, conforme Picazio (1998), Bento (2003), Benedetti (2005), e Santos (2011); os 
estudos sobre gênero na abordagem de Scott (1990); da performance, a partir de Butler (2002, 2003) e da 
emergência da cultura transgênera na perspectiva de Preciado (2001). 
 
02.  Explorando momentos de gêneros inconformes – esboços autoetnográficos 

Viviane V. (UFB) 
 
Este artigo procura apresentar alguns esboços autoetnográficos sobre uma experiência profissional minha 
enquanto atendente de restaurante. Pretendo pensar em como minha identificação enquanto pessoa 
transgênera influenciou minha inserção neste ambiente econômico – tomando em consideração, também, 
outros posicionamentos subjetivos, como classe social, raça-etnia socialmente percebida, e acesso a 
recursos educacionais e culturais.A experiência, de aproximadamente quatro meses, é localizada em um 
restaurante instalado em um shopping center de área privilegiada na cidade de Salvador, Bahia. Através 
de reflexões derivadas de vivências pessoais e da troca de conhecimentos com ex-colegas e pessoas 
amigas, espero elaborar uma estrutura analítica para pensar questões de identidades de gênero. Esta 
estrutura será pensada, inicialmente, a partir de uma esquematização espacial e funcional do restaurante e 
das pessoas nele envolvidas: limpeza, cozinha, salão, administração; funcionárixs de limpeza, de cozinha, 
de salão, de administração e clientes.Esta estrutura deverá também estar sensível a seu entorno econômico 
e social, considerando de maneira crítica outras questões que, transversalmente a minhas vivências de um 
gênero trans, me afetaram durante este período: restrições e privilégios econômicos, meus 
posicionamentos privilegiados quanto a raça-etnia, classe social, capital cultural e acesso a recursos 
educacionais, e minha (in)adequação em relação a gênero e a padrões de beleza. Estes e outros fatores são 
importantes para uma análise crítica deste delicado período pessoal de construção de uma identificação 
transgênera, análise que, acredito, tem o potencial de trazer uma perspectiva de resistência contra o 
cis+sexismo e transfobia institucionais e culturais em algumas contemporaneidades dominantes. 
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03.  “Nome: mais que um rótulo, um direito” 
 

Hermano Victor Faustino (UFRN) 
 
O ordenamento jurídico brasileiro vê na noção de nome – incluindo-se aí o prenome e o sobrenome – não 
só uma ferramenta de identificação dos cidadãos, mas também um direito da personalidade, inerente a 
cada pessoa e a suas peculiaridades, digno de elevada proteção. Dessa forma, a mudança de nome integra 
tal direito, em certas situações. Para além dos casos em que é comum a efetivação do referido direito, o 
presente trabalho visa fornecer, através de uma análise das normas, doutrinas e jurisprudências aplicáveis, 
uma visão crítica acerca das situações em que esse direito costuma ser negado, como a mudança de 
sobrenome pelo casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo, que apenas recentemente foi 
regulamentada, e a controversa mudança de nome por questões como transgenitalização ou mudança 
social de sexo. A mudança de nome, nessas hipóteses, tem uma representatividade notável, e sua 
conquista não pode, sob nenhum aspecto, ser obstada pela normatividade civil brasileira. Partindo dessas 
análises, objetivamos oferecer um olhar humanitário à tutela do nome, destruindo entendimentos arcaicos 
e engessados sobre o tema. 
 
04.  A carteira de nome social para travestis e transexuais no estado do Pará  

 
Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira Smith (UFPA) 

 
No trabalho, analisa-se o Decreto nº 726 de 29 de abril de 2013, promulgado pelo Governador do Estado 
do Pará, o qual institui a Carteira de Nome Social (Registro de identificação Social) para pessoas travestis 
e transexuais. Objetiva-se demonstrar que a adoção do Decreto referido ocorre dentro do contexto de lutas 
sociais que se desenvolvem no Estado, tendo como precedente a promulgação do Decreto Estadual nº 
1.675 de 21 de maio de 2009 (o qual determina que os Órgãos da Administração Pública Estadual devem 
respeitar o nome público de travestis e transexuais) inclusive a partir da maior visibilidade conferida à 
temática pela nomeação de pessoas transexuais para ocuparem cargos de confiança no Poder Executivo 
Estadual, bem como pela instituição do Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública de 
Combate à Homofobia. Pretende-se, também, apontar as profundas modificações que a adoção do 
documento provocará no sistema tradicional de identificação pessoal no Estado, bem como seus limites 
em relação a outras esferas da vida pública e privada. 
 
05.  O debate da despatologização da transexualidade e homens trans no I Encontro de Homens 
Trans do Norte e Nordeste 

André Lucas Guerreiro Oliveira (UFRN) 
 
O presente artigo integra a pesquisa de mestrado do autor, correspondendo às primeiras reflexões a partir 
da etnografia e de entrevistas realizadas no I Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste ocorrido em 
João Pessoa nas datas de 14, 15 e 16 de junho de 2013. Intenciona-se problematizar de forma crítica a 
relação de homens transexuais presentes no referido encontro com a patologização de sua experiência 
enquanto pessoa transexual.  Para tanto,  busca-se compreender os argumentos favoráveis e não 
favoráveis desta população à noção da transexualidade como uma patologia psiquiátrica, passível de ser  
laudada por profissionais das áreas médica e psicológica de tal maneira que,  a obtenção deste parecer  
torna-se necessidade para a realização de alterações corporais, bem como aos encaminhamentos para as 
modificações da documentação civil. Serão analisadas algumas impressões etnográficas produzidas 
durante o encontro e análises ainda muito iniciais de duas entrevistas com homens trans ativistas 
organizadores do evento. O texto pretende refletir criticamente a aceitação desta relação desigual de poder 
entre o saber médico e a população de homens trans, em que a autonomia destas vidas é colocada a todo o 
momento em xeque, ambicionando discutir os primeiros achados do campo.  
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06.  Sobre como pessoas transexuais contribuíram para sua própria patologização: A trajetória 
circular das classificações médicas 

Rodrigo Borba (UFRJ) 
 
 
A historiografia do dispositivo da transexualidade (CASTEL, 2001; BENTO, 2006; SANTOS, 2011) nos 
mostra o papel central dos sistemas de conhecimento médico na constituição do que o DSM-V classifica 
como Disforia de Gênero. Conhecemos Hirschfeld, Cauldwell, Benjamin e Stoller muito bem. No 
entanto, essa historiografia tem apagado um vetor importante das classificações médicas, pois, pontua 
Hacking (2007), elas emergem do nexo entre um vetor descendente (as instituições médicas) e um vetor 
ascendente (pessoas transexuais das décadas de 1950-1970). Pretendo acrescentar outros personagens 
nessa dinâmica classificatória. Analisarei, dentre outras, a história de Agnes que ao encontrar com 
Garfinkel e Stoller explicava sua identidade com base em estereótipos de gênero sedimentados na cultura 
dos anos 1950 nos EUA. Ao se mostrar uma mulher conservadora, pudica, tímida, delicada, cooperativa, 
heterossexual e homofóbica, Agnes conseguiu a aprovação para cirurgias. Veremos que o que hoje se 
chama Disforia de Gênero é um produto paradigmático de sua época, lugar e língua de produção no qual 
pessoas transexuais contavam suas histórias dentro de um discurso padronizado, reanimando estereótipos 
de gênero. Argumento que entender o efeito circular dessa classificação pode ser um instrumento político 
para a despatologização, pois com isso poderemos interagir com ela de forma crítica e modificar suas 
trajetórias. 
 
07.  Biotecnologias, modos de subjetivação e práticas de si nos processos de hormonização entre 
homens transexuais. 

Fátima Lima (UFRN) 
 
A produção dos modos de subjetivação transexuais tem se tornado, cada vez mais, interesse de reflexões 
acadêmicas. Neste universo plural e marcado pela multiplicidade as experiências dos homens transexuais 
(FtM-female to male)  ou a construção das transmasculinidades  vem ganhando visibilidades em 
diferentes cenários seja no âmbito acadêmico ou nas redes sociais. É possível verificar a presença cada 
vez maior de homens transexuais nos serviços de saúde que são referências no atendimento à transexuais, 
nos movimentos e/ou outros territórios. Entende-se como “construção das transmasculinidades” processos 
- complexos e multifacetados – através dos quais elementos das performances designadas como 
masculinas vão compondo o universo discursivo e prático dos homens transexuais; produzindo diferentes 
experiências de masculinidades. Este processo ao mesmo tempo em que reitera a matriz heteronormativa 
apresenta possibilidades de subversão e resistências ao imperativo normativo. Teve como objetivos 
perceber até onde as práticas de auto hormonização nas experiências de transmasculinidades são práticas 
subversivas e/ou processos de assujeitamentos à “medicamentalização” e “medicalização” da vida bem 
como perceber as tessituras que entrelaçam a construção das transmasculinidades na relação com o 
“dispositivo testosterona”.Neste processo, a hormonização, mais precisamente o acesso e uso da 
testosterona constitui um elemento central. Foram realizadas entrevistas com transexuais masculinos que 
fazem uso do hormônio. As entrevistas foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Procurou-se 
perceber como a partir da relação com o fármaco um universo subjetivo e práticas culturais são 
constituídas assinalando processos de construção de si numa relação com o outro (a alteridade). 
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08. Um olhar queer sobre a saúde: problematizações entre regimes identitários e políticas de 
normalização 

André Filipe dos Santos Leite (UFSE) 
Thiago Ranniery Moreira de Oliveira (UERJ) 

 
 

Nesse artigo exploram-se pontes e articulações entre Saúde e Teoria Queer. Nosso objetivo é investigar 
de que modo a saúde pode se reinventar, se rearquitetar nesse encontro com o queer, ou melhor, num 
encontro dela consigo mesma. Será possível repensar a saúde, a partir de um olhar queer? O que pode o 
queerizar a saúde? Queerizar a saúde é entendido, neste texto, como um evidenciar de fraturas e feridas 
ainda não cicatrizadas resultantes das políticas de normalização e dos regimes identitários com os quais 
historicamente a saúde esteve/está comprometida. O caminho, aqui, trilhado é o da diferença, o do 
encontro com a diferença. O que aqui apontamos, a partir de elementos queer, é como o setor saúde tem 
se preparado para a relação com a diferença. Argumentamos, então, que queerizar a saúde, seria um 
processo de produção das diferenças, trabalhando-as como forma de potência de sujeitos cindidos e 
inacabados. A estratégia a ser utilizada é considerar as instabilidades, as rupturas, as ambiguidades, as 
ambivalências e as descontinuidades das experiências sexuais, de gênero, raciais, econômicas, 
geográficas, históricas, culturais, políticas e corporais desses sujeitos, indo, dessa forma, de encontro aos 
discursos que tratam essas mesmas experiências como categorias doentias, espécies patológicas e 
entidades clínicas nosográficas. É, desse modo, encontrar no queer uma linguagem, uma nova gramática 
para dialogar e pensar as diferenças, uma politização do abjeto no espaço da saúde. 
 
09.  Onde está a caixinha que me identifica? Notas sobre uma experiência: as teorias queer e o 
conceito de heteronormatividade 

Cinthia de Oliveira Silva (UFSC) 
 
 

O trabalho apresenta uma discussão sobre o termo heteroqueer perpassando o processo de identificação, a 
partir do referencial psicanalítico. Argumenta que embora a psicanálise tenha seu modus operandi voltado 
ao enquadre social como parte do processo analítico, nem tudo se resolve, ou melhor, se restringe a uma 
solução sociopolítica; evidenciando-se lugares múltiplos de representação. E na universidade a 
demarcação também irá acontecer. Sugere que as identificações definem posicionamentos políticos dentro 
e fora do universo acadêmico. O argumento se desenvolve a partir da eleição de momentos de inquietação 
vivenciados pela pesquisadora; discutindo a noção de experiência e percorrendo estudos de referencial da 
teoria queer, assim como se fundamenta na discussão de sexo-gênero. Defende que entre os binarismos 
impostos pela divisão heteronormativa deste sistema, o queer ainda é o representante de uma diferença 
perturbadora, longe de ser assimilada ou tolerada.  Propõe que a terminologia heteroqueer se inscreve 
entre as dicotomias, rótulos, normas e a heteronorma e que a teoria queer passa por constantes viragens, 
que incluem estudos sobre masculinidade, heterossexualidade, cidadania e queers de segunda geração, 
onde  nesta última  categoria estão situados os heteroqueers. Defende que é importante o alargamento das 
bases fundamentais do movimento LGBT e para tanto se faz necessário  novas  alianças,  incluindo outras  
minorias,  bem  como aceitando as diferenças em um esforço para uma sociedade mais justa e inclusiva. 
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10. Da submissão à feminização masculina: subversões de gênero no BDSM 

 
Marcelle Jacinto da Silva (UFCE) 

Antonio Cristian Saraiva Paiva (UFCE) 
Alessandra Alves de Moura (UFCE) 

 
 

O BDSM é uma sigla que visa englobar múltiplas práticas sexuais. O “B” refere-se à bondage, prática de 
amarração e/ou imobilização da pessoa; o “D” refere-se à dominação e disciplina; o “S” ao sadismo 
erótico e o “M” ao masoquismo erótico. Há o caráter de subversão que envolve as práticas 
sadomasoquistas; nesses contextos, são realizadas performatividades que subvertem noções de gênero, 
produzem moralidades e (re)constroem corpos e identidades que fogem da heteronormatividade. É a 
partir desse pressuposto que buscamos problematizar uma prática exclusiva do BDSM, a feminização 
masculina, na qual o sujeito é obrigado a vestir-se e comportar-se de outro gênero que não o seu. O 
feminizado é um masoquista e/ou submisso, e sente prazer na humilhação erótica. A prática possibilita 
encenação de papéis e de personagens na qual a identificação do sujeito como submisso seria uma 
primeira identidade; a feminização do submisso seria, então, outro tipo de performance. Montar-se é um 
importante processo nessa construção de gênero. Propomos, então, problematizar performances de gênero 
dos sujeitos inseridos no contexto BDSM, que elaboram discursivamente suas experiências em blogs, 
legitimando a si, desmistificando o BDSM e identificando-se como praticantes de feminização masculina. 
Cenário de resistências e sociabilidades, os blogs são instrumentos para pensarmos espaços de elaboração 
discursiva e processos de subjetivação contemporâneos que reforçam as interações entre online e offline.  
 
11.  Diferenças e hierarquias: notas sobre práticas bissexuais e relações não-monogâmicas entre 
mulheres 

Jainara Gomes de Oliveira (UFPB) 
 
O meu objetivo neste trabalho será problematizar diferenças e hierarquias que são construídas entre 
mulheres com práticas bissexuais. Pretendo ainda, abordar as possibilidades, entre essas mulheres, de se 
estabelecer parcerias afetivo-sexuais ao mesmo tempo com a anuência de todas as pessoas envolvidas, 
configurando segundo as mesmas, relações não-monogâmicas. Este trabalho apresenta resultados 
preliminares da pesquisa de mestrado e são oriundos a minha inserção em campo e entrevistas.  
 
12.  De quê? Pra quê? Pra quem?: (des)patologização das homossexualidades em disputa 

 
Diogo de Souza Monteiro 

(Comissão da Diversidade Sexual e Combate à 
 Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará) 

 
Desde 2011 tramita na Câmara dos Deputados projeto de decreto legislativo visando revogar dois artigos 
da resolução do Conselho Federal de Psicologia que trata sobre a atuação de psicólogos em relação à 
orientação sexual (Resolução CFP nº001/99). Seus defensores chegam mesmo a especular o uso 
proposital de uma expressão de cunho depreciativo como “projeto da cura gay” como um esforço mal-
intencionado de opositores para que o público o rechace. Na prática, não é outro o objetivo senão o salvo-
conduto legal para o “tratamento” e conversão religiosa de lésbicas e gays. Partindo do pressuposto de 
que tal projeto tem em seu histórico a autoria tendenciosa de um dos parlamentares integrantes de setores 
conservadores da política brasileira, notadamente da controversa “bancada evangélica”, este trabalho visa 
esboçar algumas notas sobre pontos de tensionamento entre a resistência de segmentos sociais 
historicamente discriminados, como é o caso da comunidade LGBT, frente às reações organizadas 
pautadas em moralismos/oportunismos religiosos empenhadas em reconduzi-lxs à margem.  
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13.  As distintas razões para a adoção 

Alessandra de Andrade Rinaldi (UFRRJ) 
Lívia Salgado, Juliana Borges de Souza (UFRRJ) 

Thainá Rosalino de Freitas (UFRRJ) 
 
A partir da pesquisa “Adoção em seus múltiplos sentidos”, apoiada pela FAPERJ percebemos que adoção 
não ocorre apenas para realizar um projeto “parental”.   Esta forma de filiação significa, ao mesmo tempo, 
o caminho que casais ou pessoas inférteis encontram para ter filhos; uma estratégia - criada por mães/pais 
ou responsáveis - de sobrevivência de infantes ou jovens; uma disputa de famílias por uma mesma criança 
ou adolescente; representa um veículo de manutenção/ criação de elos em contexto de um novo arranjo 
familiar. Significa uma maneira de fugir dos imperativos da natureza, criando formas de se ter filhos sem 
engravidar ou de tê-los suportados na premissa de que serão “normais” ou do sexo desejado. Corporifica 
uma aproximação com uma lógica solidária de mundo, ao mesmo tempo em que materializa um ethos 
egoísta por meio do qual a filiação representa a forma de perpetuação de si, da família e do patrimônio 
construído. Frente ao exposto acima, a proposta deste artigo, produto de pesquisa desenvolvida no 
município do Rio de Janeiro desde 2009, é apreender, por meio de entrevistas, a produção do significado 
e da prática da adoção elaborada por integrantes do campo do direito da área da infância e juventude, e 
comparativamente, por pais adotivos homossexuais e heterossexuais. Por meio de cinquenta e cinco 
entrevistas semiestruturadas buscamos entender visões sobre família, parentesco, adoção e os múltiplos 
sentidos que cada personagem integrante deste cenário constrói sobre o tema.  
 
14.  Gênero, orientação sexual e conjugalidade: repercussões no universo da adoção 

 
Rafael Morello Fernandes (UFRRJ) 

 
Pretendemos analisar como o imaginário social a respeito dos gêneros repercute na intersecção destes 
com a orientação sexual e com o estado civil no universo da adoção. O valor central da filiação por via 
adotiva é o afeto que, idealmente, é uma capacidade humana independente do gênero, mas que, no 
imaginário social a respeito destes, está ligado fundamentalmente à maternidade e, por associação, ao 
feminino. Esse imaginário social a respeito dos gêneros, presente nas entrevistas com os envolvidos no 
processo de adoção, naturaliza o desejo de adotar quando a requerente, ou as requerentes, são mulheres e 
provoca, em contrapartida, certo estranhamento diante de requerentes homens, especialmente, os 
solteiros, pela atribuição ao gênero masculino de um “instinto sexual” mais exacerbado, o que poderia 
levar ao perigo do abuso sexual, atribuição essa que pode se acentuar caso o solteiro seja homossexual. 
Quando os adotantes são casais heterossexuais, esse perigo do “masculino” desaparece. O casal de 
lésbicas pode até acentuar essa dimensão de afeto atribuída naturalmente à mulher, já que são não apenas 
uma, mas duas mães. Os casais homossexuais masculinos, ainda que não seja totalmente isento o perigo 
de abuso, parecem gozar de status diferenciado em relação ao homem que se candidata sozinho à adoção, 
também o heterossexual, representando a conjugalidade um acréscimo de respeitabilidade para o homem 
em geral e, em especial, para o homossexual. 
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15.  Performances de gênero e criminalidade: trajetórias biográficas maranhenses 

 
Cayo César Cruz (UFPI) 

 
Trata-se aqui de apresentar alguns resultados preliminares de uma pesquisa iniciada durante a graduação 
em Ciências Sociais e em andamento no curso de Mestrado em Antropologia na Universidade Federal do 
Piauí. Busco compreender as relações tecidas entre presidiários da cidade de Caxias, no Maranhão, no 
que diz respeito à maneira como performatizam o gênero (BUTLER, 1993), construindo, assim, sentidos 
sobre a masculinidade. A cadeia é concebida para além das formas de uma instituição total 
(GOFFMAN,2008)  como um lugar que, de acordo com os próprios detentos, é feito para "sujeitos 
homens". Nesse contexto, o crime e/ou delito cometidos atuam como um estratificador social, 
implicando, por exemplo, na distribuição dos detentos por celas e em tantas outras práticas que concorrem 
para a construção de significados acerca da masculinidade.O que configura a cadeia como um cenário 
classificador de homens e não-homens, a partir de uma leitura dos gêneros envolvidos no crime que 
inaugura a vida cacerária. A metodologia empregada parte de entrevistas, conversas informais e 
observações dentro e fora da própria penitenciária. Goffman (1985) lança uma luz sobre essa metodologia 
quando oferece uma perspectiva teatral de se pensar as interações sociais, o que abre caminhos para se 
chegar a rituais sutis nos quais a subjetividade  se produz e se revela. Enfim a pesquisa apresenta 
uma  forma de como o crime e/ou delito se torna construtor de identidades masculinas, e por conseguinte, 
como essas identidades se relacionam no contexto da privação de liberdade por meio das representações 
que o homem faz de si e dos outros. 
 
16.  O armário que virou palco: enxergando os Dzi Croquettes pelo olhar dos estudos pós-coloniais 

 
Adriano Barreto Cysneiros (UFB) 

Djalma Thürler (UFB) 
 
O presente artigo objetiva explicitar como a violência da colonização e da heteronormatividade se 
aproximam e se confundem ao produzir a experiência de inadequação, autoconsciência, mal estar e 
defasagem que caracteriza os subalternos em geral, e, de modo especial, os aqui contemplados usuários 
do armário, aqueles que desejam no vasto território das sexualidades não-heterossexuais. A partir do 
pensamento de Mignolo (2011) e Bhabha (2010) se discute o potencial desses sujeitos/abjetos de romper 
com a continuidade entre passado e presente e traduzir a norma a partir da margem, da fronteira que dá 
passagem ao novo. Como exemplo, invisto aqui numa análise da atuação do grupo teatral da década de 
70, Dzi Croquettes, e como a experiência do armário pode se constituir numa ferramenta de 
desconstrução da norma. 
 
17.  Já que “tá” aí... : a reinvenção do cu nos corpos 

Antônio Vladimir Félix-Silva (UnP) 
André Luiz dos Santos Paiva (UnP) 

 
No trabalho parte-se do curta-metragem “TÁ” (Brasil, 2008. Dir.: Felipe Sholl) para pensar as relações 
com a diferença nos processos de subjetivação e produção de subjetividades a partir de um encontro entre 
dois garotos num banheiro. Discute-se as relações entre uso de substâncias psicoativas e experimentação 
dos corpos numa concepção que extrapola a associação entre uso de substâncias e sexo, dessa forma, 
existe a possibilidade de um investimento desejante numa experiência vital, na qual há os corpos e seus 
prazeres. Nesse sentido, é o corpo vibrátil que, para além da justificativa do uso de uma substância que 
excita, é posto em movimento. As tentativas de produção de excitação sexual entre os rapazes os desloca 
da lógica territorializada dos corpos que estabelecem espaços privilegiados de prazer, no caso pau e cu, 
para uma produção desejante aparentemente inesperada por eles, a boca, espaço privilegiado de 
intimidade na lógica cisgênero, que é pelos rapazes questionada na produção de um prazer que não os 
limita a uma identidade, seja de gays, seja de drogaditos. Conclui-se que, numa produção de corpos sem 
órgãos, os personagens do curta ampliam as suas e as nossas possibilidades de produção dos prazeres dos 
corpos através de uma proliferação erótica de “cus”, sendo esses vistos como espaço de produção de 
prazer sem gênero e resistente às normas heterocentradas. 
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18.  Amores e desejos invísiveis: a (in) fidelidade conjugal em contexto das múltiplas identidades 
 

Denise Evelyn Mendonça Pimentel (UFRN)  
 

A infidelidade conjugal é uma das principais preocupações que cercam aqueles que optam por viver uma 
relação monogâmica. As consequências para quem comete ou sofre a chamada “traição”, são inúmeras, 
tornando tema de debate em revistas, jornais e programas de TV. Vários pesquisadores buscam entender o 
comportamento dos infiéis, sobretudo nas diferenças entre homens e mulheres na perspectiva de um 
relacionamento heterossexual. Este trabalho tem como objetivo discutir a infidelidade conjugal incluindo 
aqueles que vivem um relacionamento homossexual. Ou seja, o que aqueles que se consideram 
heterossexuais, homossexuais e bissexuais entendem por “traição”, fidelidade e conjugalidade. A 
metodologia utilizada foi à realização de entrevistas, em dois momentos, primeiramente a realização de 
um grupo focal e posteriormente entrevistas individuais com público na faixa etária entre vinte e trinta 
quatro anos, sendo a maioria universitários. Com base nos dados obtidos, analisaram-se as concepções 
que estes tinham acerca da infidelidade quando este ato ocorria entre pessoas do mesmo sexo e com o 
sexo oposto, além das suas expectativas em torno do que esperam de um relacionamento afetivo. 
Observamos que aquilo que entendemos por fidelidade, infidelidade e conjugalidade é bem mais 
complexos quando colocamos na perspectiva em contexto das múltiplas identidades. 
 
Palavras-Chaves: Conjugalidade, Múltiplas identidades, Infidelidade heterossexual, Infidelidade 
homossexual.  
 
19.  Gênero e criminalização na experiência transexual 

Mariah Rafaela C. G. da Silva (UFRJ) 
 Marcello Surst de Freitas Acetta (UFRJ) 

Thamiris de O. Oliveira (UFRJ) 
 

Ter um corpo com o qual se vive em conflito é o dilema de muitos transgêneros que enfrentam 
humilhações e/ ou agressões por parte de familiares , no meio social em geral e sobretudo na escola. O 
objetivo da pesquisa é discutir conceitos e ações sobre identidade de gênero, transexualidade, 
sexualidade, criminalização, teoria queer a partir de alguns autores “queer” para entender os dispositivos 
transfóbicos. Ao analisar a sociedade disciplinar, Foucault verifica que a sua singularidade está na 
existência do “desvio” diante das normas vigentes. O panóptico é um dispositivo utilizado para o domínio 
ou controle de corpos em prisões. Utilizamos a escola como um exemplo do panóptico, onde as normas 
de gênero vigentes são cristalizadas nos processos de aprendizagem e socialização. A metodologia 
consiste na análise de dados do relatório global da ONU sobre os Direitos Humanos de gays, lésbicas, 
travestis e transexuais, o site do Grupo Gay da Bahia (GGB), outros veículos de comunicação como 
jornais e internet. Verificou-se que as políticas públicas voltadas à população trans ainda não são 
suficientes para garantir-lhes cidadania e para combater a criminalização das subjetividades trans..Sem 
políticas que visem agregar cidadania e dignidade a essa população, resta-lhes, não como opção, mas 
como imposição social, a exclusão estrutural, a prostituição e por fim o entendimento dessas pessoas 
como doentes mentais justificando os altos índices de assassinatos. 

  



207 
 

GT 39: Nas dobras do gênero: as mulheres marginais da história 
 
Coordenador/a:  
 
Vanuza Souza Silva - UFAL 
Eltern Campina Valle UFAL 
 
 
01. Auta de Souza: uma janela para as relações de gênero nos oitocentos 

 
Genilson de Azevedo Farias (PPGCS-UFRN) 

 
Durante muito tempo os estudos que matizavam a trajetória das mulheres foram relegados a uma posição 
marginal, visto que as nuances das áreas de conhecimento não primavam por tal enfoque.  Contudo, os 
estudos de gênero vêm adquirindo espaço nas últimas décadas e cada vez mais o objetivo dessa análise 
não é estudar a mulher excluindo a posição do homem, mas observar as suas relações, daí a denominação 
do nosso estudo como sendo um exemplo que é pautado dentro dessa categoria. Nesse sentido, ao nos 
debruçarmos sobre três obras clássicas sobre a poeta oitocentista potiguar Auta de Souza (1876-1901), a 
saber: a Nota introdutória do Horto (1910) de Henrique Castriciano, a biografia Vida Breve de Auta de 
Souza (1961) de Câmara Cascudo, e o livro Memorias (1975) de Eloy de Souza, vislumbramos trajetórias 
de mulheres que foram criadas e criaram no seio de uma cultura rural, católica e patriarcal bastante 
arraigada às tradições sertanejas nos oitocentos. Sendo assim, a memória produzida para a poeta bem 
como para sua família pelos autores acima citados nos ajudaram a compor um perfil das experiências 
vivenciadas por mulheres, as quais mesmo estando limitadas pelas amarras do patriarcado, formaram 
contrapoderes exercendo posições de realce dentro daquela sociedade tal como Dindinha, avó de Auta. 
Nesse sentido, nosso objetivo é trazer à tona a memória e trajetória de mulheres que embora estivessem 
numa posição subordinada em relação aos seus maridos, já em relação aos escravos, agregados, filhos e 
netos ocupavam posição de mando e de autoridade. 
 
Palavras-chave: Auta de Souza (1876-1901), Gênero,  Memória. 
 
02. Entre a realidade e a ficção: escrita e subjetividade no romance Corinne de Madame de Stäel 

 
Flora Morena Maria Martini de Araújo (Mestranda – UFPR)  

Ana Paula Vosne Martins (Orientadora) 
 
No período moderno a atividade de escritora subvertia os padrões culturais e sociais das mulheres. 
Entretanto, não foram raros os casos de subversões. A ambição intelectual e a paixão pela literatura 
levaram muitas mulheres a transgredirem barreiras de gênero. Mesmo enfrentando inúmeros entraves, não 
foram poucos os casos de mulheres que escreveram e publicaram na França no século XVIII. Este foi o 
caso de Madame de Stäel. Entre suas principais obras está Corinne ou l’Italie, romance de ficção 
publicado em 1807. Nele, a personagem principal, que dá nome à obra, guia Oswald, um lord escocês, 
numa viagem à Itália. Corinne representa a liberdade feminina e encarna os ideais liberais frente à 
sociedade tradicional. É ela quem conduz os acontecimentos e as discussões. Ao seu companheiro cabe a 
interlocução. Ele representa o conservadorismo frente ao liberalismo e a transgressão de gênero de 
Corinne. Apesar de não ser uma obra biográfica, traz muito da vida da autora. Ali ela expressa suas 
opiniões sobre a sociedade e a realidade feminina. Passando para a escrita suas angústias e desejos mais 
intensos. Logo, o modelo feminino que Corinne representa é a impressão de suas subjetividades. A partir 
disto, esta comunicação busca compreender como as subjetividades de Staël se entremeiam para formar 
este modelo feminino que subverte os modelos de gênero de sua época. E que desta forma contribuiu para 
um movimento de crítica ao pensamento misógino muito presente na escrita de autoria feminina no 
período moderno. 
 
Palavras-chave: Gênero,  Subjetividades, Escrita de mulheres. 
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03. O feminino de Simone de Beauvoir: uma leitura do destino na construção do outro sexo 

 
Karla Cristhina Soares Sousa 

(Graduanda no curso de licenciatura em Filosofia- UFMA) 
 Profa. Dra. Rita de Cássia Oliveira (orientadora) 

 
O presente trabalho tem por objetivo compreender a leitura do feminino realizada na obra O Segundo 
Sexo da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Limitaremos a pesquisa a primeira parte do volume 
referente à análise dos fatos e dos mitos que envolvem a papel da mulher na cena social. Nessa primeira 
parte, Beauvoir analisa as questões relativas ao destino no que tange a biologia, à psicanálise e ao 
materialismo histórico que limitam a mulher a sua condição de Outro. Ao compreender que ninguém 
nasce mulher, mas torna-se mulher a filósofa conclui que o gênero é construído, não é o destino 
biológico, psíquico, econômico que define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade, 
mas o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 
qualificam de feminino. 
 
Palavras-chave: Destino, Feminino, Outro, Mulher. 
 
 
04. Vozes de Dom Silvério: resistência e emancipação na trajetória de Rosalina Ferreira Tossige 
Gomes 

Giovana Maria Tossige Quaresma Soares 
(Graduanda de Serviço Social – UFOP) 

 
Este estudo terá como sujeito da pesquisa as mulheres Silverienses, onde irá resgatar as vozes das 
mulheres da cidade de Dom Silvério. E partindo delas iremos conhecer a raiz histórica de Rosalina 
Ferreira Tossige Gomes. A autora Ecléa Bosi (1994), nos traz um debate rico onde retrata a construção da 
memória como algo que precisa ser concretizado, e que para isso necessita da resistência, para se alcançar 
a sublimidade do lugar que se habitou. Anseio trabalhar essas angústias , sofrimentos que se fazem vivos 
na memória do passado aos dias atuais sobre o gênero feminino Silveriense . Partindo da história de 
Rosalina, para entendermos o nosso gênero, a nossa busca pela Emancipação motivadas pelo poder da 
vontade, político e de sangue. As contribuições das Vozes e Memórias Silverienses para o Serviço Social 
se expressam na construção e efetivação de um debate crítico para a profissão. Onde podemos refletir 
como as políticas sociais hoje são pensadas na mulher, como estão sendo executadas e qual é o seu caráter 
de princípio. 
 
05. A visibilidade do pensamento de Monique Wittig na história e sua contribuição no debate da 
lesbianidade 

Valéria dos Santos Noronha Miranda (UFRB) 
 
O trabalho apresenta a importância do pensamento de Monique Wittig na história e sua contribuição no 
debate acerca da lesbianidade. Neste sentido, o estudo problematiza a necessidade de uma maior 
publicização de sua obra com o intuito de fortalecer a visibilidade dos pressupostos fundamentais de sua 
análise para o campo das Ciências Sociais, especialmente no que diz respeito ao movimento lésbico-
feminista. As idéias de Wittig estiveram vinculadas ao feminismo materialista francês, desafiando o 
pensamento feminista da época. Questionando radicalmente a sociedade heteronormativa, inaugura uma 
nova forma de refletir as relações sociais e de gênero.  Na concepção de Wittig, a heterossexualidade é 
um regime político de dominação que legitima a opressão das mulheres sobre o domínio dos homens. 
Ainda, a autora marca a história com suas produções literárias e com seu sentimento libertário e poético. 
Profundamente polêmica, Wittig provoca o campo epistemológico ao afirmar que “as lésbicas não são 
mulheres”, pois as lésbicas não estão inseridas na relação heterossexual e não se submetem à relação 
heterossexista como indivíduo. O sujeito lésbico seria um terceiro sexo? O que propõe Monique Wittig 
com sua crítica ao sexo e a heterossexualidade? Na perspectiva estudada, lésbicas se constituem como 
sujeitos políticos que rompem e implodem o regime da heterossexualidade através da práxis, propondo 
novas formas de sociabilidade, de amar e de prazer. 
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06.  Revistando a educação feminina em Campina Grande - PB na década de 1930 

 
Ronyone de Araújo Jeronimo (UFCG) 

 Dra. Regina Coelli Gomes do Nascimento (Docente - UFCG) 
 
A intenção desse trabalho é analisar uma voz feminina que na Década de 1930 na cidade de Campina 
Grande-PB, se utilizava de um meio de comunicação para expressar sua opinião e para denunciar o modo 
de vida imposto a seu gênero em sua sociedade, uma voz no interior do Estado da Paraíba que cobrava do 
Governo brasileiro, direitos e igualdades entre os gêneros masculinos e femininos. Essa era a professora 
Francisquinha Amorim que em dois artigos publicados pela Revista Evolução, produzida pelo Instituto 
Pedagógico campinense, ela apresenta problemáticas sobre o cotidiano do gênero feminino no começo do 
Século XX. Os artigos escritos pela professora Francisquinha Amorim chamam atenção para as 
transformações que o sexo feminino estava passando nesse período. E bem próximo da cidade de 
Campina Grande, as influências estrangeiras modificavam a Capital Pernambucana (Recife), não só 
estruturalmente, mas, também as estruturas familiares, as relações de gênero, as roupas e os cortes de 
cabelos (Buriti, 2003). Essas rupturas chegariam a Campina Grande na fala da professora Francisquinha 
Amorim na década 1930, esta ressaltava que para se construir um País forte era necessário que homens e 
mulheres trabalhassem para desenvolver a Nação (Evolução, n°1, 1931). É com a perspectiva de discutir 
as problemáticas publicadas pela professora na Revista Evolução que esse trabalho buscará entender o 
lugar de fala que esta estava inserida em seu tempo. Para a produção desse trabalho, além da análise dos 
artigos da professora Francisquinha Amorim publicado na Revista Evolução, dialogarei com 
memorialistas da cidade de Campina Grande, e também com as contribuições historiográficas advindas de 
Michel de Certeau, Guacira Lopes Louro e Iranilson Buriti. 
 
07.  As mulheres no movimento estudantil campinense (1935-1964) 

 
Ajanayr Michelly Sobral Santana (PPGH - UFCG) 

 
O presente trabalho analisa a participação feminina no Centro Estudantal Campinense - CEC -, inseridas 
no movimento estudantil, na cidade de Campina Grande/PB, entre os anos de 1935-1964. Discutiremos os 
conceitos de relações de poder, analisando as experiências de militantes no movimento estudantil, através 
da atuação de mulheres militantes e o que norteavam as suas principais discussões, a partir das várias 
falas que apresentaram essas mulheres, valorizando as vozes femininas que construíram o espaço do 
CEC. Apesar da criação do CEC ter partido da iniciativa de mulheres, estas tiveram participação 
secundária e desempenharam papéis subordinados no espaço do CEC. Deste modo, tomaremos como 
fonte principal a imprensa, devido à atuação dos estudantes na produção jornalística. Tendo como suporte 
teórico-metodológico as contribuições de Roger Chartier com os conceitos de apropriação e representação 
(1990); relações de poder em Michel Foucault (1979) e os debates sobre as concepções de espaço em 
Durval Albuquerque Júnior (2008) e de historiadoras que dialogam com a história das mulheres de 
gênero: Joan Scott (1992); Michelle Perrot (2008, 1998, 1992); Judith Butler (2010); Guacira Lopes 
Louro (1997); Margareth Rago (1985 e 1991) Mary Del Priore (2000, 2011, 2006, 2008). Desta forma, 
pretendemos neste trabalho abordar a importância da militância de mulheres no CEC, na busca de práticas 
das militantes, na (re) construção das suas identidades e de gênero ampliando sua atuação política e 
intelectual no espaço do Centro Estudantil Campinense. 
 
Palavras-chave: Gênero, Centro Estudantil Campinense, Movimento estudantil, Imprensa. 
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08.  Mulheres e relações de gênero na Capitania de Pernambuco e sua anexa Parayba entre os 
Séculos XVII-XIX 

Harriet Karolina Galdino dos Santos (UFCG) 
Juciene Ricarte Apolinário (UFCG) 

 
 
A história das mulheres é a história do seu corpo, da sua sexualidade, das suas práticas políticas, 
econômicas e das suas relações com o gênero masculino. Da violência que sofreram e que praticaram, da 
sua loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos. Levando em consideração tal pressuposto, a 
presente pesquisa se propõe a ressignificar as histórias de mulheres e suas relações de gênero no cotidiano 
das capitanias de Pernambuco e sua anexa Paraíba no período que versa da segunda metade do século 
XVIII ao inicio do século XIX. Vivências estas explicitadas nos processos jurídico-administrativos do 
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa- Portugal, digitalizados pelo Projeto Resgate Barão do Rio 
Branco que nos apresentam mulheres como: Maria Eufêmia, uma viúva que vem de Portugal para o Brasil 
com João de Almeida Barbosa, acusada de falsificação de passaporte junto com seu amante, que deixara 
sua esposa na metrópole, esta detentora do documento original. E Isabel Caetana, mulher parda que 
almejava escapar do laço de concubinato com seu “senhor” José Gomes, que diariamente a punia pela 
negação da relação, fator este que sensibilizou a vizinhança e culminou em sua degradação; bem como 
tantas outras transgressoras que fugiram do estabelecido, e tutelaram suas próprias vidas a revelia das 
instituições normatizadoras. 
  
Palavras-chave: Mulheres, Transgressões, Pernambuco, Parahyba.  

09.  A margem da história: trajetórias e relatos de alunas do Eja 
 

Teodomiro Linhares Maia (Mestrando – UFCG) 
 Joana D’Arc Bezerra de Souza (Mestranda - UFCG) 

 Keila Queiroz e Silva (Orientadora – UFCG) 
 
Este trabalho versa sobre os relatos e vivências de Mulheres alunas do EJA de uma escola pública, do 
bairro do Catolé de Zé Ferreira em Campina Grande – PB, que por razões diversas sentiram-se 
marginalizadas socialmente, e que ao retornar ao âmbito escolar por meio do EJA puderam relatar as 
violências simbólicas e em alguns casos físicas sofridas ao longo de suas trajetórias de Vida. São 
narrativas que nos convidam a entender a escrita de si de cada uma dessas mulheres. A escolha por essa 
modalidade se de pela própria marginalização escolar dessas pessoas que tiveram que sair da escola e que 
passam a enxergar na volta ao mundo escolar uma inserção social. A pesquisa foi realizada por meio de 
entrevistas e materiais escritos pelas mesmas. Nosso embasamento se pauta em teóricos da História, 
Educação – EJA e Gênero. Esse trabalho tem relevância no debate em torno da mulher, das violências 
sofridas por elas e por dar voz  e visibilidade à essas mulheres e suas vivências, experiências silenciadas 
ao longo do tempo. 
 
Palavras-chave: Mulher, EJA, Experiências. 
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10.  “A Sacerdotiza da Eugenia”: representações do feminino nos Anais do Primeiro Congresso 
Brasileiro de Proteção à Infância - 1922 

Débora da Silva Sousa (PPGH-UFCG) 
Maria Janaína Diniz Silva (PPGH-UFCG) 

 Iranilson Buriti de Oliveira (Professor Adjunto/UFCG) 
 
Em 1922, realizou-se, no Rio de Janeiro, o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção á infância. Sob 
organização médica, seu objetivo consistiu em evidenciar a necessidade de se cuidar e proteger a infância 
brasileira, prática civilizada e geradora de indivíduos competentes de tornarem o pais progrido, civilizado 
e moderno. Para tanto, nossa infância não poderia ser cuidada como outrora, com descaso, distantes dos 
olhos e dos preceitos do pediatra e da pediatria. Portanto, coube, a mulher, enquanto geradora e protetora 
da “sementeira do amanhã”, ser educada pelo saber médico, de modo a desempenhar de forma satisfatória 
a tarefa que lhe foi encarregada: a de fazer chegar ao corpo infante às prescrições médicas que o 
tornariam um adulto saudável e produtivo. O presente artigo, assim, tem a finalidade de problematizar as 
representações e os lugares sociais que o saber médico pediátrico, no referido evento, destinou a mulher. 
Com ênfase na conferência que o Dr. Antonio Epaminondas de Goveia versou sobre o feminino. 
Dialogaremos, ainda, com o historiador Roger Chartier e sua maneira de compreender as representações, 
para percebermos como essas percepções e representações, “disfarçadamente”, posicionava a mulher 
numa condição de destaque nas relações de gênero. 
 
Palavras-chave: Infância, Pediatria, Feminino, Representação. 

11.  Sodomia foeminarum: a análise do discurso inquisitorial sobre as práticas homoeróticas 
femininas no Brasil Seicentista 

 Sumara Leide da Silva (UFRN) 
 
Pensar na estruturação da vida colonial brasileira é também, pensar no discurso de cunho ideológico 
permeado por justificativas cristão-católicas “salvacionistas e civilizatórias”, instituídas pela Igreja 
Católica. Esta era o centro irradiador das normas de condutas nas terras do além-mar e possuía como uma 
de suas principais diretrizes o controle das práticas citadinas coloniais consideradas viciantes e 
corrompidas, portanto passíveis de moralização. Deste modo o presente trabalho se propõe a analisar os 
casos de Sodomia feminina prescrita no rol de ‘crimes contra a natura’ pelo do Tribunal do Santo Ofício, 
instituído pelo Concílio de Trento (1545-1563), como órgão moralizador da sociedade durante o período 
colonial. Para tanto serão analisados os casos apurados por Heitor Furtado de Mendonça, na visitação a 
Bahia; e, sobretudo, a problemática interpretativa presente no próprio conceito de sodomia utilizada pelos 
cânones inquisidores que a concebia como sendo imperfeita, uma vez que, o corpo feminino não 
apresentava os instrumentos necessários (o falo) para incorrer neste ‘pecado nefando’. Faz-se importante 
analisar se a partir de um cenário cujos protagonistas eram em sua maioria masculinos, com um 
arcabouço linguístico/conceitual que versava acerca do conhecimento de seus próprios corpos e 
sexualidade; cujas regras de atuação eram ditadas pelos próprios, seria possível a categoria histórica 
mulher, ser reconhecida como praticante do “pecado” da sodomia? Pensemos. 
 
Palavras-chave: Inquisição, Sodomia feminina, Gênero. 
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12.  Violência doméstica: perfil das mulheres vítimas no Estado de Alagoas 
 

Ayala Farias Peixoto (UFAL) 
 Rozânia Balbino de Oliveira Silva (UFAL) 

 Thiago de Oliveira Silva (UFAL) 
 Marli Araujo Santos (Docente - UFAL) 

 

 O presente artigo tem como objetivo, abordar o perfil das mulheres vítimas de violência doméstica no 
contexto do Estado de Alagoas, que é tido como o segundo colocado no ranking de homicídios contra 
mulheres no país. A partir de uma análise sobre as relações de gênero e dos direitos, principalmente a Lei 
Maria da Penha, de acordo com a legislação brasileira e a sua possibilidade de execução no real. No seu 
desenvolvimento, a indagação é exposta a partir de dois itens discutidos: o primeiro identifica a violência 
doméstica contra a mulher e a Lei Maria da Penha, e o segundo discute o perfil das mulheres vítimas de 
violência em Alagoas mediante os estudos realizados em Maceió. Este estudo partirá de informações 
pesquisadas através de sites e bibliográfias de autoras como Heleieth I. B. Saffioti e Cecília Toledo, 
dentre outros relacionados ao tema. 
 
Palavras-chave: Violência doméstica, Direito, Gênero. 

13. Revista íntima das prisões: problematizando o sofrimento de mães e companheiras 
 

Rebecka Wanderley Tannuss (UFPB)  
 Nelson Gomes de Sant´Ana e Silva Junior (UFPB) 

 Erlayne Beatriz Félix de Lima Silva (UFPB) 
 Isadora Grego D’Andrea (UFPB) 

 

Este trabalho é oriundo da pesquisa intitulada “Segurança Pública e Direitos Humanos: Análise de micro 
e macro violências do Sistema Prisional”, realizada junto à UFPB e visa identificar e analisar as 
violações sofridas por familiares de presos quando da revista íntima realizada pelo sistema prisional 
paraibano. Foram realizadas 224 entrevistas com mulheres familiares de presos, oportunidade em que se 
pôde constatar que as visitas nos presídios são feitas, majoritariamente, por mães e esposas dos apenados. 
Estas, em sua maioria, são vítimas de discriminação e estigmas, notadamente no que se refere ao conjunto 
gênero, classe social e parentesco com o encarcerado. A pesquisa possibilitou identificar um completo 
desrespeito à dignidade das pessoas submetidas às revistas íntimas, marcadas frequentemente pelo 
descumprimento das leis e diretrizes que normatizam tais procedimentos. Contudo, mesmo diante deste 
cenário, percebe-se um forte empoderamento dessas mulheres como resistência aos discursos e práticas 
que insistem em criminalizá-las.  Compartilhar tais resultados e fomentar análises acerca desta 
problemática torna-se crucial para a produção de conhecimento crítico, desenvolvimento de políticas 
públicas que garantam o processo de emancipação deste grupo social, promoção de direitos humanos e 
combate às opressões de gênero. 
 
Plavras-chave: Mulheres, Prisão, Revista Íntima, Direitos Humanos. 
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14. “Como é duro ser diferente”: o bullyng entre meninas do ensino fundamental 
 

Gláucia Santos de Maria (UFCG) 
Vanderlan Francisco da Silva (Orientador) 

 
 

O presente texto discute os resultados de uma pesquisa desenvolvida entre 2012 e 2013, financiada pelo 
PIBIC/CNPq, na qual buscamos compreender as especificidades de um tipo de violência que se manifesta 
no universo escolar de modo recorrente: o bullying. Nesse sentido, focamos nas práticas do bullying 
produzidas no universo feminino, procurando dar visibilidade ao uso sistemático da violência entre as 
estudantes, contrapondo assim a uma visão que as coloca como vítimas da violência. Para isso, 
analisamos também os comportamentos das agressoras e espectadoras. A pesquisa foi realizada em uma 
escola do ensino privado, frequentada pela classe média da cidade de Campina Grande-PB e cidades 
vizinhas. Nosso foco foi representado pelos estudantes do ensino fundamental, com idades entre 10 e 14 
anos, nos turnos da manhã e da tarde. A metodologia empregada foi de caráter quali-quantitativo. 
Desenvolvemos a prática de observação etnográfica em conjunto com a aplicação de 178 questionários e 
fizemos uso da técnica dos grupos focais, compostos por 6 a 8 membros, contemplando perfis de vítimas, 
agressores e espectadores. Chegamos à conclusão de que no universo pesquisado existe uma forte 
incidência do bullying entre as meninas (47%), entre as quais as práticas mais frequentes foram verbais, 
com uso de apelidos e xingamentos (78% dos casos),motivados pela não aceitação do “diferente”. O 
cenário preferido para tais atos foi o espaço da sala de aula (61%). 
 
15. Mulheres em situação de violência: acesso e apropriação de políticas públicas de gênero na 
cidade de Juazeiro do Norte - CE 

Tayenne Maranhão de Oliveira (URCA) 
Wellhington da Silva Mota (URCA) 

Glauberto da Silva Quirino (Professor Adjunto - URCA) 
 
INTRODUÇÃO: No Brasil a violência de gênero apresenta-se, no contexto atual, como um sério 
problema social, e como violação dos direitos humanos. Como resultado do crescimento dessa violência e 
das denúncias por parte das mulheres, houve a criação de vários serviços de atendimentos, como as 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) que se constituiu em uma das principais 
políticas públicas destinadas às mulheres em situação de violência. OBJETIVOS: Detectar, a partir dos 
inquéritos policias da Delegacia de defesa da mulher, os tipos de violência sofrida pelas mulheres. E 
traçar o perfil das mulheres agredidas e dos agressores. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um 
estudo do tipo exploratório de natureza quantitativa. As informações foram coletadas na Delegacia 
especializada de atendimento às mulheres (DEAM) da cidade de Juazeiro do Norte. Para o levantamento 
de dados foram utilizadas consultas aos inquéritos policiais. Os dados foram coletados por meio de um 
formulário. Foi feito o contato com a delegada responsável, disponibilizando uma cópia do projeto e 
solicitando a sua anuência.Os dados serão apresentados através de planilhas do Excel e gráficos. 
RESULTADOS E DISCURSSÕES: Percebeu-se como está tão presente a dominação e submissão de 
gênero e sua relação com a violência. No decorrer do ano de 2006 á 2012 existe um total de 2.423 
inquéritos, dos quais 910 foram agressões físicas e 879 psicológicas. Os dados servem de embasamento 
para a população tomar conhecimento da situação, e desenvolver um pensamento critico. 
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16. Mulheres, violência e saúde mental: um estudo no Município de Natal/RN 
 

Lais Barreto Barbosa (UFRN) 
Magda Dimenstein (UFRN) 

Jáder Leite (UFRN) 
 
Este trabalho foi motivado a partir das dificuldades encontradas na atenção/cuidados que o Centro de 
Referência “Mulher Cidadã” oferecia às mulheres em situação de violência, com  transtornos mentais 
e/ou que haviam sido internadas na rede de serviços em saúde mental. A pesquisa em nível de mestrado 
realizado no ano de 2011 foi justificada pela difícil experiência vivenciada pela equipe técnica 
multidisciplinar composta por psicólogas, assistentes sociais e advogadas ao se depararem com mulheres 
que demandavam cuidados em saúde mental e que, ao mesmo tempo, necessitavam de suporte 
psicossocial e jurídico para enfrentar a situação de violência em que viviam. Naqueles casos, as equipes 
técnica e gestora deparavam-se com uma encruzilhada que, muitas vezes, resultava na internação destas 
mulheres em hospitais psiquiátricos da cidade (Natal/RN) e na total impossibilidade de acolhimento e 
acompanhamento daquelas mulheres. As duas problemáticas pareciam se diluir e tínhamos a impressão de 
que a presença do transtorno ou algum tipo de demanda em saúde mental tornava a situação de violência 
não importante, ou não digna de crédito. Havia uma hipótese de que as mulheres com transtornos mentais 
não tinham lugar naquele tipo de serviço. Era como se a hibridez dos fenômenos: violência e “sofrimento 
mental” (acompanhados ou não de diagnósticos médicos) não coubessem ali. Somente mulheres “sãs” ou 
ditas “normais” poderiam ter acesso aos seus direitos. Metodologicamente tratou-se de uma pesquisa 
qualitativa caracterizada como pesquisa-intervenção. Como ferramentas metodológicas foram utilizadas 
entrevistas com roteiros semiestruturados direcionados a treze profissionais sendo estes assistentes 
sociais, advogados, estagiários de psicologia e equipe gestora. As entrevistas foram analisadas sob a 
perspectiva da Análise Institucional francesa a qual prevê a assunção de acontecimentos analisadores para 
a leitura crítica das dimensões instituídas nas práticas de cuidados da equipe parte do estudo. Concluída 
em 2012, a pesquisa revelou que estas mulheres estavam sendo diretamente internadas em hospitais 
psiquiátricos e sofriam de violência institucional pelo fato de possuírem transtornos mentais. As situações 
de violência eram desacreditadas pela equipe a qual não compreendia os relatos de violência e os julgava 
como delírios. O estudo nos mostrou que estas mulheres aqui em Natal portam aquelas “vidas indignas de 
serem vividas”. Vivem absolutamente à margem de qualquer tipo de assistência seja no âmbito da 
saúde/saúde mental, seja na preservação de seus direitos. A intenção é discutir os conceitos de “corpos 
abjetos” apresentados por Judith Butler e as instituições em jogo que sustentam as práticas 
discriminatórias nas equipes/serviços pesquisados. 
 
17. Prostituição e violência em Campina Grande no início dos anos 1970 

 
Suzana Cristina Batista Barreto (UFCG) 

 
A prática da prostituição existe e sempre existiu, mas tem sua singularidade em cada sociedade, para 
tanto, na busca de entendermos como a prática da prostituição vem se prolongando durante milênios, 
faremos um retorno a uma das civilizações de admiráveis epopeias ocorridas, na tentativa de perceber o 
quanto a prostituição é importante no ciclo das sociedades. Sendo assim, a pesquisa feita na 
documentação tenta esmiuçar como crimes de homicídios e lesão corporal e como tais mulheres lidavam 
com as mais distintas formas de violência, seja como agentes, pacientes ou motivadoras de atos que 
desencadeavam a violência entre terceiros. Passamos em revista a bibliografia que já se tornou clássica 
sobre o tema em discussão. Desta forma, nos apoiamos nos conceitos de estratégia e na construção dos 
sujeitos sociais, bem como, nos procedimentos de análises de rede discursiva como desenvolvida por 
Michel Foucault. Esse trabalho visa adentrar em meio às intrigas sociais do município de Campina 
Grande nos primeiros anos de 1970, buscando as múltiplas vozes que constituem, no decorrer desse 
recorte temporal, as redes de poder que dão a conhecer as imagens plurais dos atores em cena na 
prostituição campinense. Objetivamos através do diário local – Diário da Borborema na cidade de 
Campina Grande – que transpassa os anos de análise compreender como se davam às varias formas de 
violências sobre esses indivíduos, e não parando no como da questão, mas antes penetrando na 
plurivocidade dos discursos que fazem emergir os porquês dessas ações e quem as cometiam e sofriam. 
Levar a cabo essa ação nos permitirá lançar luz sobre os vários mecanismos de poder que agem sobre a 
rede discursiva que nos faz ver no primeiro momento, apenas o espectro da violência.    
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18. As manifestações do racismo e sexismo na infância e adolescência de mulheres negras 
catrumanas: memórias de “meninas negras” 

Jussara de Cássia Soares Lopes (UFOP) 
 
O trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado concluída em fevereiro de 2013 que teve por finalidade 
descortinar os processos de racismo e sexismo sistematicamente vivenciados por mulheres negras na 
infância e adolescência, buscando apresentar suas vivências, oferecidas por elas mesmas, através da 
ressignificação de suas memórias. As colaboradoras que participaram do estudo são assistentes sociais, 
autodeclaradas negras, norte-mineiras, assim como a pesquisadora deste trabalho. Destaca-se o intento em 
percorrer caminhos alternativos que proporcionassem a constituição de um “novo” conhecimento, 
entendendo que o paradigma científico construído na modernidade não dá conta de compreender sujeitos 
historicamente marginalizados e excluídos. Assim, lançamos mão dessa discussão e de exemplos de 
epistemologias alternativas para sedimentar e embasar a forma diferenciada como conduzimos nossa 
pesquisa, que resultou em um estudo desenvolvido em coautoria com os sujeitos pesquisados. A 
participação massiva das colaboradoras fez-se fundamental para que se pudesse apresentar importantes 
aspectos das discriminações de gênero e raça vividas na infância e adolescência de mulheres negras 
catrumanas. O trabalho realizado no campo de pesquisa aponta para a relevância de se visibilizar e pensar 
estratégias de intervenção junto às mulheres negras, com atenção a suas particularidades e opressões as 
quais são submetidas, com especial atenção para a infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), tornando-se um estudo relevante não só na área do Serviço 
Social, mas para a sociedade. 
 
19. Impactos feministas? Outros fios de liberdades, as mulheres presas 

 
Vanuza Souza Silva (Professora assistente - UFAL) 

 
Este trabalho é uma discussão sobre as práticas de violência das mulheres, pensando essas práticas como 
efeito da construção das subjetividades impactadas pelos combates feministas da segunda metade do 
século XX no Brasil, mudanças que romperam com um dado aprendizado sobre as mulheres, que 
implodiram com  a ideia de uma mulher passiva, materna e dócil apenas.   Os trabalhos recentes discutem 
as práticas das mulheres geralmente enquanto vítimas da violência, mulheres submissas  às   violências 
físicas  e simbólicas do machismo, mas o que significa a quantidade de enunciados sobre mulheres que 
matam, torturam e violentam o corpo do outro? O que significa o aumento do número de prisões no 
Brasil? Impactos do feminismo? Resultado de uma punição machista de uma sociedade masculinizante 
que não aceita a liberdade feminina, a revolução da mulher? O trabalho com as mulheres presas na 
Penitenciária Regional Feminina de Campina Grande-PB, possibilitou perceber que as mulheres 
marginais, homicidas, autoras de furtos e roubos, para além de criminosas, nasceram em uma sociedade 
onde a luta pela independência, a ruptura modelo de mulher materna, passiva, suas mães em grande 
maioria, solteiras ou filhas de famílias que seguem outros padrões, são signos dessas mudanças que 
impactaram o ser é uma prática social instauradora de novas sensibilidades, de novos padrões do “ser 
mulher” a partir dos anos 60 do século XX.  As mulheres presas constroem na nossa contemporaneidade 
outras cartografias do desejo feminino, são também textualidades da luta pela liberdade, embora 
construam suas trajetórias livres com base em outros códigos e éticas sobre o ser mulher, suas mães 
geralmente foram para o trabalho, para as ruas, construíram outras maneiras de ser mãe, algumas delas se 
envolveram com o crime, outras são filhas de mulheres que optaram pelo trabalho ao invés da vida “do 
lar”, de alguma maneira, as presas entrevistadas para esta pesquisa são filhas de mulheres que 
inscreveram em seus lares, outras práticas e códigos do feminino, as presas marcadas por esses 
aprendizados encontram no crime, no dinheiro propiciado pelo tráfico, roubo e assalto a possibilidade da 
afirmação de sua independência e individualidade, a afirmação inclusive de uma ética feminina que 
introjetou o feminino de modo diferenciado, combativo em outros sentidos, eis as possibilidades 
múltiplas de se pensar os impactos do feminismo nas vivências das mulheres presas. 
 

Palavras- chave: História, Feminismo, Gênero, Mulheres. 
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20. Envelhecimento asilar e subjetividades de gênero instituídos pelos saberes gerontogeriátricos 
 

Silêde Leila Oliveira Cavalcanti 
(Professora adjunta - UFCG) 

 
Este trabalho tem como objetivo fazer uma história das significações culturais da velhice asilar 
produzidas e subjetivadas por vários sujeitos, entre eles, os sujeitos idosos, as gestoras da instituição, 
mulheres da associação de caridade, cuidadores de idosos e profissionais do campo da Geriatria e da 
Gerontologia. O espaço de pesquisa é o abrigo de idosos São Vicente de Paulo, localizado na cidade de 
Campina Grande, Paraíba, historiando e mapeando as operações de cuidado e assistência para com os 
idosos desde a sua fundação, em 1931, dando ênfase aos períodos de 1960 e 1990, no qual a velhice 
adquire visibilidade como problema público e médico-social. As fontes utilizados vão desde os discursos 
da imprensa, passando pelas narrativas de vida dos idosos e depoimentos dos sujeitos gestores e do campo 
da geriatria e da gerontologia, além de material de divulgação e difusão das diretrizes desses grupos. A 
investigação procura perceber e problematizar as conexões, conflitos e rearranjos estabelecidos entre os 
dispositivos tradicionais de gestão da velhice, fundamentadas nos dispositivos da caridade e da ciência 
higienista e os novas diretrizes e agenciamentos anunciados e operados pelos profissionais especializados 
e autoridades cientificas na gestão gerontogeriátrica do envelhecimento. Procura-se problematizar 
algumas questões, entre elas, qual a diferença do regime de verdade caritativo e higienista que constrói e 
fabrica corpos velhos tutelados em relação à produção discursiva que inventa o corpo idoso saudável? 
Para realização do estudo recorremos a diversos conceitos, sendo os mais instrumentalizados: Espaço 
praticado(Certeau);biopolítica, disciplina e bioascese(Foucault); rostidade, agenciamento(Deleuze), 
corpos refugos(Bauman); teoria queer (Butler)biosso. 
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